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Grupi Këshillimor ndihmon IFAC-un të mbështetë 
organizata të forta dhe të qëndrueshme të profesionit 
kontabël – burimi më efektive, më efikas dhe më i 
qëndrueshëm për çuarjen përpara të profesionit 
kontabël. Grupi Këshillimor kontribuon aktivisht në 
objektivat strategjikë të IFAC-ut, sidomos në përgatitjen 
e një profesioni të gatshëm për të ardhmen dhe objekti i 
punës së tij përfshin katër përgjegjësi konkrete:

Grupi Këshillimor për Zhvillimin e Organizatave 
të Profesionit Kontabël

Fokusi madhor në 2022: 

Qëndrueshmëria ripërtëritëse e OPK-
ve

Fuqizimi i cilësisë së anëtarësisë



Fushat e fokusit të PAODAG në 2022

Digjitalizimi Qëndrueshmëria
në kohë

Edukimi kontabël Lufta kundër
korrupsionit

Menaxhimi i 
Financave Publike



Objekti i punës i profesionit kontabël
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Kontabilistët profesionistë në 
praktikën publike

Kontabilistët profesionistë në 
biznes

Audituesit

Kontabilistët e 
drejtimit Teknikët kontabël Shefa finance

 Sektori privat 
 Sektori publik 

Terminologjia dhe struktura e përpiktë ndryshon mes juridiksioneve.
* IFAC Network Partners, Institute of Internal Auditors dhe Association of Corporate
Treasurers, ofrojnë kualifikime të specializuara përkatësisht në auditimin e brendshëm dhe 
thesar.

Audituesit e 
brendshëm* Kontrollorët Specialistët e 

thesarit*

Konsulentët Këshilltarët 
fiskalë

përfshirë ndër të tejra



Objekti i punës i sektorit publik
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Mundësitë e 
sektorit:
Shëndetësia, 
arsimi, 
infrastruktura, 
pushteti vendor



Mundësitë në ciklin e MFP-së

Politika dhe
planifikimi

Përgatitja & miratimi
i buxhetit

Zbatimi i buxhetit

Kontabiliteti dhe
raportimi

Auditimi i jashtëm

Kontrolli mbikëqyrës
legjislativ
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Puna bindëse: Më shumë transparencë & llogaridhënie në 
sektorin publik
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OBJEKTIVI: Një ekonomi dhe shoqëri më e 
qëndrueshme, më përfshirëse dhe më e begatë

Mbështetja e Nismës së 
Fondacionit të SNRF-
ve për Standardet e 
Qëndrueshmërisë

Përshpejtimi i 
qëndrueshmërisë

dhe përfshirjes

Riangazhimi për
bashkëpunimin

global

Mbrojtja e idesë së
Menaxhimit të Financave

Publike

Rezistencë ndaj
copëzimit
rregullator

Fokusi te
transparenca dhe

integriteti në
sektorin publik

IFAC G20 Call to Action

 Drejtim i brendshëm dhe Menaxhim i 
Financave Publike i fortë

 Roli kyç i profesionit kontabël në
sektorin publik

 Përgatitja për vitin 2030

https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector


Trajnim i trajnuesve
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Train the Trainer: Introduction to IPSAS | IFAC

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/train-trainer-introduction-ipsas


• Platformë e re digjitale që jep 
udhëzues dhe burime, me këto 
tema:
 Prezantim i përgjithshëm i 

kontekstit të reformës
 Larmia e rrugëve për kalimin drejt 

kontabilitetit me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara

 Detyrat kryesore për vënien në 
zbatim të kontabilitetit me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara

 Udhëzues mbi ngritjen e 
kapaciteteve

• Prezantuar më 28 shkurt 2022

Mbështetje e aftësive më të forta për MFP-në dhe llogaridhënien
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Burime PDF të 
shkarkueshme

Platformën mund ta vizitoni 
këtu: 
https://pathways.ifac.org

https://pathways.ifac.org/


Rrugët drejt kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara: Struktura e përgjithshme

• Konteksti më i gjerë i reformës
• Drejtimi i brendshëm
• Kuadri i MFP-së
• Strategjia për zbatimin
• Ngritja e kapaciteteve
• Standardet e kontabilitetit dhe politikat kontabël
• Problemet në nivel të njësisë ekonomike
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https://pathways.ifac.org

https://pathways.ifac.org/


Udhëzues i BSNEK-së

• Illustrative example: Designing 
learning outcomes for curricula 
that meet public sector 
accountancy

• Implementation guidance: 
Illustrative learning outcomes for  
the public sector accountancy 
curricula 

11

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Implementation-support-materials-public-sector-learning-outcomes-example.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Implementation-Guidance-Public-Sector-Accountancy.pdf


Një qasje rajonale

• Nisma Afrikane për 
Profesionalizim
– Ka zhvilluar përmbajtje të 

përgjithshme për Afrikën
– Tre auditorë të synuar

• Të punësuarit
• Kontabilistët profesionistë
• Studentët

– E lidhur me një qasje më të gjerë 
për ngritjen e kapaciteteve

– Click here for more information
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https://professionalisation.africa/downloads/


Aspektet kryesore nga udhëzuesi i CAPA-s

• Udhëzuesi i CAPA-s Kualifikimet 
profesionale identifikon 8 shtylla që 
janë me rëndësi për të gjitha KP-të

• Udhëzuesi i CAPA-s Shtrirja e 
aktiviteteve në sektorin publik
përshkruan mekanizmat e ndryshme 
për përfshirjen e sektorin publik në 
kualifikimet

• Udhëzuesi i CAPA-s Tekniku kontabël 
(TA) thekson rëndësinë që kanë TA-të 
për sektorin publik
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http://www.capa.com.my/maturity-model-guidance-series-professional-qualification/
http://www.capa.com.my/paos-extending-activities-into-the-public-sector/
http://www.capa.com.my/pao-development/accounting-technicians/


Përvoja e OPK-së në Federatën BH

• OPK me shërbim të plotë
• 21% të anëtarëve në sektorin publik
• Të kualifikuar në nivel profesional:

• Shefa departamenti
• Drejtues të lartë

• Zhvillimi profesional fillestar – neutral
• Kompetencat teknike bazë (teknike dhe psikologjike)
• Kompetencat shtesë
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Përvoja e OPK-së në Federatën BH

• Përmbajtja ZHPV
• Trajnime të ndryshme që ndjekin programin e plotë të reformës
• Aftësimi i nëpunësve civilë në poste financiare
• Mbështet rritjen e TA-ve
• Mbikëqyrje etike
• Zhvillim dhe rifreskim i shpeshtë i kornizave të kompetencave për të 

mbështetur kualifikimin profesional dhe ZHPV për të ruajtuar 
aktualitetin
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Pyetje/Përgjigje



www.ifac.org
@InternationalFederationOfAccountants

@International Federation of Accountants

@IFAC 
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