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Arsyet për reformën e KSP-së

Në Gjeorgji: reforma e KSP-së është pjesë e rëndësishme e strategjisë për 
reformën e MFP-së

Përfitimet e mundshme

 Informacion i saktë, i besueshëm, në

kohën e duhur dhe i plotë

 Administrim i disiplinuar

 Përmirësim i shpërndarjes së burimeve

dhe i vendimmarrjes

 Gatishmëri e burimeve (njerëzore, 

informatike)

Ndihmues të përbashkët

 Mbështetja politike dhe faktori udhëheqës

 Strategjia dhe plani i zbatimit për reformën

 Bashkërendimi dhe menaxhimi

 Gatishmëri e burimeve (njerëzore, 

informatike)
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• Historikisht – në Gjeorgji ka mbizotëruar metoda monetare
• Mandati i Thesarit përfshin funksionin e vendosjes së standardet prej vitit 

2009
• Fillimisht reforma mbulonte buxhetin qendror; Prej vitit 2007, në procesin e 

zbatimit përfshihen edhe njësitë e qeverisjes vendore.
• Përkthimi i standardeve
• Pilotimi i procesit në organizata të përzgjedhura
• Ofrimi i trajnimeve

• Prej vitit 2021, agjencitë i dorëzojnë raportet financiare në bazë të 24 
standardeve SNKSP

• Thesari i konsolidon dhe i publikon raportet

Reforma e KSP-së – faza fillestare



Njohja e reformës dhe shenjat për përfitimet e mundshme
 Lidhet ngushtë me planifikimin/zbatimin e buxhetit
Do të ndihmojë t’u jepet përgjigje pyetjeve:
 Çfarë burimesh ka aktualisht të gatshme për shpenzime në të ardhmen dhe deri ku janë objekt

i kufizimeve apo me cilat kushte mund të përdoren?
 Në krahasim me një vit më parë, a është përmirësuar apo është përkeqësuar aftësia e

organizatës për të ofruar shërbime?
 Nëse ka diferenca midis rezultateve financiare dhe rezultateve të përcaktuara në buxhetin

programor dhe nëse këto diferenca janë të konsierueshme?
Programet mësimore mbi KSP-në janë më të dukshme

Vijimi i reformës së KSP-së



• Sfidat në të ardhmen
Dobësi të identifikuara nga PEFA 2018
Nivel i pakët i burimeve: personeli, literatura

Vijimi i reformës së KSP-së (2)

Kufizimi parësor: Mungesë e literaturës akademike / manual i 
hollësishëm në gjeorgjisht i cili do të mbështeste:

 Studentët të studionin lëndën
 Llogaritarët dhe shefat e financës në këtë sektor të kuptonin më mirë

standardet SNKSP dhe t’i zbatonin në praktikë, duke mbajtur parasysh
veçantitë e sektorit publik gjeorgjian
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Sistemi arsimor i Gjeorgjisë

Burimi: Galt & Tagart; MESCS 

62
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152.8k
Studentë

105
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Doktorata

Programe me 
një cikël -

Mjekësia
- Stomatologjia 
- Veterineria
- Pedagogjia
- Detaria

Cikli II i studimeve 

Cikli I i studimeve

Cikli i lartë i arsimit të mesëm

Cikli i ulët i arsimit të mesëm

Arsimi fillor

Kopshti 

Arsimi profesional 
- niveli V 

- niveli IV 
- niveli III 
- niveli II 
- niveli I 



Sistemi arsimor i Gjeorgjisë (2)

Burimi: Galt & Tagart; Geostat, MESCS 

Niveli arsimor Lloji i institucionit Numri i institucioneve Regjistrime (mijë) Regjistrime (%)

Arsimi i përgjithshëm 

Publik 2086 530,1 89,4
Privat fitimprurës 184 52,9 8,9
Privat jofitimprurës 43 9,9 1,7
Total 2313 592,9 100,0

Arsimi i lartë

Publik 19 98,8 64,6
Privat fitimprurës 29 45,0 29,5
Privat jofitimprurës 14 9,0 5,9
Total 62 152,8 100,0

Arsimi profesional 

Publik 43 10,1 64,6
Privat fitimprurës 57 5,4 34,3
Privat jofitimprurës 5 0,2 1,1
Total 105 15,6 100,0



Struktura

Arsyet për
reformën e 

KSP-së

Evolucioni i 
reformës

Sistemi
arsimor në

vend

Zhvillimi
kohët e 
fundit

Potencia
li në të
ardhme

n



Zhvillimi kohët e fundit

• Fusha premtuese:
Precedentë bashkëpunimi me organizatat profesionale
 Instrument i ri “SNKSP në kuti”
Mbështetje e fortë nga drejtuesit e ISU-së për zhvillimin e programeve të reja të 

studimit
Potencial për rritjen e bashkëpunimit me universitetet në botë
Baza rregullatore e zhvilluar mirë mund të përdoret për zhvillimin e programeve të 

studimit
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Zhvillimi kohët e fundit

• Fusha premtuese:
 Zhvillimi i programit të lëndës për të mësuar kontabilistët e KSP-së
 Një qasje më e strukturuar për organizmin e sistemit arsimor të KSP-së

 Forma të ndryshme: Universitet, Akademi e MF-së, bashkëpunim me OPK-të
 Bashkërendim më i mirë i procesit arsimor për kontabilistët në sektorin publik
 Futja në zbatim e certifikimit të kontabilistëve në sektorin publik
 Futja në zbatim e kritereve në lidhje me arsimin e vazhdueshëm



Faleminderit për vëmendjen!
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