
ZBATIMI I PLANIT TË VEPRIMIT PËR VITIN 2015 

Drejtoria e Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Pagesës së PAK  

a) Drejtoria e Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së Kufizuar realizon dhe 

përgjigjet për metodologjinë e kontrolleve të pagesave për NE dhe PAK në shkallë 

vendi, dhe mbikqyr veprimtarinë e tij në përputhje me legjslacionin në fuqi.  

b) Organizon dhe kryen kontrolle në objektet e vartësisë së drejtpërdrejtë, si në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social të inkuadruara në 12 Qarqe, në shkallë vendi.  

c) Organizon dhe kryen kontrolle edhe në objekte jo të vartësisë së drejtpërdrejtë, por që 

merren me administrmin e këtyre fondeve, siç janë Njësitë e Qeverisjes Vendore. 

d) Ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë disiplinore dhe administrative për zbatimin e 

programit të kontrollit, për afatin dhe cilësinë e kontrollit. 

e) Angazhim të plotë në kthimin e përgjigjeve dhe ndjekjen e shkresave, që qytetarët 

adresojnë në drejtim të Drejtorisë së Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë 

së Kufizuar, pranë SHSSH-së. 

 

1.Garantimi i Zbatimit të Ligjit për Dhënien e Ndihmës Ekonomike 

 1.1.1Kontrolle në 12 Drejtoritë Rajonale dhe Njësitë vendore në lidhje me zbatimin e 

legjislacionit të NE. 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK ka kryer kontrolle  sipas planit të punës në 11 Drejtoritë 

Rajonale të SHSSH-së , me përjashtim të Drejtorisë Rajonale Dibër. 

Drejtoria Rajonale e Dibrës nuk mundi të kontrollohet për shkak të  mungesës së burimeve 

njerëzore në Drejtorinë e Kontrollit. Për periudhën janar-gusht 2015 Drejtoria ka funksionuar 

si grup kontolli me 3 veta, specialisti i drejtorisë (mjeku) SH. A me Urdhër të Drejtorit të 

Përgjithshëm ka mbuluar të tjera detyra funksionale. 

Ndërsa për periudhën shtator-dhjetor 2015 si pasojë e dorëheqjes së një specialisti, drejtoria 

ka funksionuar vetëm me dy specialistë. 

 

Metodologjia e kryerjes së kontrolleve në Drejtoritë Rajonale lidhet: 

- Me zbatimin e planit vjetor të kontrolleve për zbatimin e legjislacionit të ndihmës 

ekonomike dhe aftësisë së kufizuar,  

- Rikontrollet e kyera gjatë vitit në njësitë problematike duke bërë analizën e riskut 

- Cilësinë dhe dërgimin në kohë të akt-kontrolleve dhe të njoftimeve të raporteve 

përfundimtare  

- Ndjekjen e detyravë të lëna për njësitë vendore.  



- Programimin e fondeve dhe dërgimin e statistikave në Drejtorinë e Përgjithshme 

- Për të kontrolluar cilësinë e punës së specialistëve të Drejtorive Rajonalë janë kontrolluar 

njësitë vendore në qarqet përkatëse. 

Konkluzione të kontrolle të kryera në Drejtoritë Rajonale: 

1. Për vitin 2015 për periudhën e kontrolluar janë kryer kontrollet në njësitë vendore por 

jo sipas kalendarit të miratuar për shkaqe të ndryshme. 

2. Në 90% të kontrolleve konkluzionet e Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe PAK 

përputhen me konstatime të Drejtorive Rajonale. 

3. Për abuzimet e evidentuara janë lënë detyra për tu ndjekur dhe realizuar nga njësitë 

vendore. 

4. Programimi i Fondeve të njësive vendore për ndihmën ekonomike dhe PAK janë 

ndjekur në vazhdimësi nga Drejtoritë   Rajonale.  

5. Të gjitha dosjet e PAK që vijnë nga njësitë vendore për rikomisionim  pranohen në 

Drejtorinë Rajonale me proces-verbalin përkatës. 

6. Drejtoritë Rajonale në përgjithësi kanë patur marrëdhënië të mira me njësitë e 

qeverisjes vendore si dhe me prefekturën, por 10% e njësive të qeverisjes vendore nuk 

dorëzojnë pranë drejtorisë rajonale projekt-vendime, vendimet dhe evidencat në afat 

siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi. 

7. 70%e njësive vendore nuk zbaton masat e lëna nga Drejtoritë Rajonale në lidhje me 

arkëtimin e shumës. Ndërsa detyrat e lëna si : largimi i familjeve nga skema në rastet 

e përfitimit të padrejtë, pajisja me dokumentacionin e kërkuar zbatohet në masën 80%.  

8. Drejtoritë Rajonale kanë bashkëpunuar  me administratorët e njësive vendore duke i 

njohur në kohën e duhur me bazën e re ligjore që ka dalë. 

 

Nga kontrollet e ushtruara në njësitë vendore nga Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës 

PAK në vitin 2015 rezulton se në lidhje me zbatimin e legjislacionit të NE-së janë konstatuar  

187 familje abusive të cilat  janë larguar nga skema e NE me dëm ekonomik 1.153.127 lekë 

dhe për 11 familje të paguara më tepër në kundërshtim me Udhëzimin nr 338/3 duke 

shkaktuar  një efekt financiar prej 76.940 lekë (arkëtim shume).  

Numri i familjeve të larguara dhe dëmi ekonomik i shkaktuar për vitin 2015 është ulur 

ndjeshëm krahasuar me vitin 2014, vit në të cilin janë larguar 782 familje me një efekt 

financiar 10.390.467 lekë . 

 



Problematika e ndeshura gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria në njësitë 

vendore 

1. Vonesa në konfirmim ose konfirmim formal të listave të familjeve në skemën e 

Ndihmës Ekonomike nga institucionet si Zyra e Punës, Sigurimet Shoqërore, Tatim 

Taksat etj.  

2. Mos pajisja me çertifikatën e pronësisë së tokës në emër të kryefamiljarit, që përfiton 

NE.  

3. Pagesat me përqindje të NE, duke shkelur pikën 18 të VKM nr.787 dt.14.12.2005 në 

lidhje me llogaritjen dhe dhënien e masës së përfitimit të ndihmës ekonomike . 

4. Pothuajse në të gjitha njësitë vendore nuk zbatohet VKM. Nr 1053, datë 23.04.2008, 

Kreu IV, pika 27, për kushtëzimin e dhënies së NE me punë dhe shërbim në komunitet.  

5. Mosparaqitja fizike dhe nënshkrimi individual i deklaratës së paraqitjes mujore, nga të 

gjithë antarët madhor  të familjes. 

6. Plotësimin dhe detajimin e tabelave të përdorimit të fondeve përgjatë gjithë muajve të 

vitit, si për ndihmen ekonomike ashtu edhe për PAK.  

7. Akt-verifikimet mbi situatën reale social – ekonomike, nuk kryhen dy  here në vit për 

të gjitha familjet përfituese, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9355 datë 10.03.2005 neni 

31 pika b. 

8. Listat e përfituesve të ndihmës ekonomike nuk  afishohen si është përcaktuar në 

vendimin përkatës. 

9. Nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lëna nga kontrollet e mëparshme lidhur me 

arkëtimin e shumës së përfituar padrejtësisht duke ndikuar kështu në rritjen e efekteve 

financiare. 

Cfarë duhet bërë nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH 

- Të bëhen takime kualifikuese  me administratorët shoqërorë për njohjen  e ligjeve dhe 

akteve nënligjore të reja,  duke specifikuar detyrat e tyre (meqenëse janë ndryshuar 

një pjesë e madhe e administratorëve). 

- Të bëhet analiza e riskut cdo fillim viti në mënyrë që plani i veprimit të jetë i bazuar 

jo vetëm në detyrimin ligjor për kontrollin e të gjitha njëisve administrative një herë 

në vit por edhe në një analizë të mirëfilltë të njësive problematike. 

- Të bashkëpunohet me institucionet që konfirmojnë listat e familjeve përfituese për 

NE/ me institucionin  e prefektit dhe me drejtorinë e shërbimeve sociale në bashki. 

- Të ndiqen detyrat e lëna për njësitë vendore sipas afateve kohore. 

 



- Të ndiqen arkëtimet si pasojë e përfitimit në mënyrë të gabuar.  

- Të  kontrollohet  saktësia e të dhënave  që njësitë vendore kanë bërë për kërkesën e 

fondeve,si dhe llogaritja e fondeve aktuale deri në fund të vitit. 

- Të depozitohen të gjitha P/Vendimet dhe Vendimet e njësive vendore për ndihmën 

ekonomike. 

- Të grumbullohen të gjitha evidencat statistikore nga njësitë vendore në kohën e duhur 

dhe të dërgohet në Drejtorinë e Përgjithshme 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: Kom . Otllak 5 familje me nje efekt 10.697 lekë, detyrë e lënë nga kontrolli Dr. Rajonale Berat. Njesia Administrative Golem: Të 

arkëtohet  shuma 95,540 lekë në artikullin buxhetor 606 fondi i Mbrojtjes Sociale. Njësia Administrative Dardhas 12 familje me nje efekt 24.060 

detyrë e lënë nga kontrolli  i Dr.Rajonale 

N
r.

 

F
am

F
on

d

N
r.

 

F
am

F
on

d

Janar Dr.Rajonale Tiranë

Nj. 3, Tirane 154 0 0 0 0 0 0

Shkurt Dr.Rajonale Durrës

Komuna Katund I Ri 22 0 0 0 0 0 0

Mars Dr.Rajonale Lezhë

Komuna Fushe-kuqe 84 4 32,000 0 0 80 32,000

Dr.Rajonale Elbasan

Komuna Mollas 118 0 0 0 0 0 0

Prill Dr.Rajonale Berat

Komuna  Otllak 112 3 24,804 0 0 109 24,804 195 0 0 130 0 0

Maj Dr.Rajonale Vlorë

Bashkia Vlore(raj. 1) 194 3 13,700 0 0 191 13,700 90 0 0 328 0 0

Komuna Kelmend 510 57 498,000 0 0 453 498,000 arketim/shperblim demi

Qershor Dr.Rajonale Shkodër

Komuna Shkrel 601 56 194,983 4 3,140 545 198,123 154 4 680,800 43 0 0 largim nga puna

Komuna Portëz 53 8 19,000 665,950 shperblim demi

Korrik

Gusht

Shtator Dr.Rajonale Gjirokaster

Njesia Memaliaj 209 17 238,900 5 71,600 192 310,500 116 19 167,688 178 0 0 verejtje, shperblim demi

Tetor Dr.Rajonale Fier

Njësia Golem, Lushnje 77 9 24,600 2 2,200 9 26,800 132 0 0 129 0 0

Nentor 
Dr.Rajonale Korçë

Njesia Dardhas 380 19 58,140 0 0 361 58,140 165 1 9,900 69 0 0

Dhjetor 
Dr.Rajonale Kukës

Njesia Shtiqen, Kukes 459 11 49,000 0 0 448 49,000 68 1 39,900 61 3 39,100 ne proces evadimi

2.973 187 1.153,127 11 76,940 2.388 1.211,067 920 25 1.564,238 938 3 39,100
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1.1.2 Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale ka qenë i shtrirë gjatë gjithë vitit 2015  duke 

ndjekur çdo muaj realizimet ne lidhje me kontrollet e kryera, të dhëna të pasqyruara në 

tabelën e kontrolleve në të cilën janë pasqyruar familjet e larguara, efektet financiare,  

personat PAK /invalidë pune të konstatuara me probleme dhe efekti financiar. Për vitin 2015 

nga 383 njësi  në rang vendi janë kontrolluar   373 njësi vendore, pra është realizuar plani i 

veprimit  në masën 97% . Krahasuar me vitin 2014 në të cilën janë kontrolluar 321 njësi apo 

84% e njësive , në vitin  2015  ka mbulim më të mirë të njësive të kontrolluara nga Drejtoritë 

Rajonale.  

Si pasojë e kontrolleve të ushtruara gjatë vitit 2015 janë larguar 2411 familje me dëm 

ekonomik 38.161.299 lekë dhe 794 familje janë konstatauar me shkelje për shkak të 

pagesave të bëra jo në përputhje me legjislacionin në fuqi me efekt financiar 43.395.500 

lekë, shumë kjo e cila është lënë të arkëtohet në të gjitha rastet dhe ndiqet nga drejtoritë 

rajonale. Për të gjitha rastet e konstatuara janë propozuar : 108 masa disiplinore (vërejtje, 

largim nga puna) , 43 gjoba (të dhëna më të detajuara tabela). 

Ecuria  e dinamikës së Ndihmës ekonomike 2014 -2015 

Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e dinamikës së ndihmës ekonomike sipas qarqeve 

referuar të dhënave statistikore. Për vitin 2015 në krahasim me vitin 2014  vihet re që numri i 

familjeve përfituese është rritur me 3442 familje. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e rritjes së 

numrit të përfituesve në qarqet pilot dhe specifikisht nëqarkun e Elbasanit. 

EMËRTIMI 
Nëntor–Dhjetor 

2014  

Nëntor- 

Dhjetor 2015 

NUMRI I 

FAMILJEVE 
76.088 79.530 

      

BERAT 2.602 2.040 

DIBËR 13.149 13.016 

DURRËS 1.039 870 

ELBASAN 10.620 14.784 

FIER 3.358 2.905 

GJIROKASTËR 1.922 1.898 

KORÇË 7.439 7.849 

KUKËS 10.093 10.804 



LEZHË 5.833 5.526 

SHKODËR 12.013 10.141 

TIRANË 6.485 8.150 

VLORË 1.535 1.547 
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1 Tiranë

39 29 74% 8485 82 3040390 10 183408 32233798 11120 2 546490 16101 2 77360 4 gjoba, 8 verejtje

2 Durrës
16 16 100% 927 15 116240 0 0 116240 5894 11 180300 7470 33 176100 3 gjoba, 4 verejtje

3 Elbasan
50 50 100% 14849 28 498940 0 0 498940 9829 6 47200 10202 37 148500 8 gjoba

4 Berat
25 25 100% 2490 179 270 031 81 355 652 625 683 3738 49 1 174 152 3396 50 282700 3 gjoba , 1 verejtje

5 Fier
42 42 100% 3211 79 959395 0 0 959395 6553 0 0 6854 0 0 4 verejtje, 1 largim

6 Vlorë
26 26 100% 2138 20 89435 7 8100 115135 688 10 607963 4961 32 152900 2 verejtje

7 Gji rokastër
32 32 100% 1948 61 690652 0 0 690652 2165 10 478292 2243 0 0 2 verejtje, 2 largime

8 Korçë
37 37 100% 8614 839 14055336 143 560257 14615593 6359 83 1721802 6728 130 794950 6 verejtje , 10 largim

9 Dibër
35 35 100% 14527 555 8711035 91 1195199 9906234 3494 78 2196968 3215 72 1175272 38 verejtje, 1 largim , 9 gjoba

10 Kukës
27 27 100% 10714 13 1586547 0 0 1586547 2314 3 108300 2673 1 6600 6 verejtje, 2 largime , 3 gjoba

11 Lezhë
21 21 100% 6697 183 273898 2 15750 289648 2887 5 369000 3734 12 52800 10 verejtje, 1 largim

12 Shkodër

33 33 100% 10892 357 8139431 460 3454895 11594326 6075 1 651100 4345 72 682043
11 gjoba, 7 verejtje, 2 largim 

nga puna

Total i

383 373 85492 2411 38161299 794 5234201 43395500 61116 258 6360925 71922 441 3471865 43 gjoba, 108 mase disiplinore 
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1.1.3 Ngritje kapaciteti për stafet e Drejtorive Rajonale në lidhje me përditësimin e 

legjislacionit për NE 

Në muajin mars është zhvilluar trainimi për stafin e  Drejtoritë Rajonale (drejtorët dhe 

specialistët e kontrollit) në lidhje me përmirësimin e  proçedurave e kryerjes së kontrollit dhe 

përditësimin me aktet ligjore dhe nënligjore për NE dhe PAK. Për këtë trajnim u përgatitën 

modulet përkatëse të cilat iu vënë në dispozicion pjesëmarrësve. 

 

1.1.4 Bashkëpunim me institucionet që japin konfirmimet për familjet në NE. 

Nisur nga problematikat e krijuara gjatë vitit 2014 në lidhje me konfirmimet e institucioneve 

në bazë të detyrimit ligjor për familjet pretenduese të ndihmës ekonomike, gjatë muajit janar 

2015 është dërguar shkresë drejtuar  institucioneve për të konfirmuar në afatin  e përcaktuar 

dhe informacionin e  detajuar në lidhje me familjet pretenduese për ndihmën ekonomike  

sipas përcaktimeve të parashikuara  në VKM 787 e ndryshuar. 

 

1.1.5 Bashkëpunim me Prefektët për mbledhjen e këshillave të njësisë vendore dhe zbatimin e 

legjislacionit 

Në janar 2015 është dërguar shkresë 12 prefektëve për të kërkuar mbështetje nga institucioni i 

prefektit për respektimin  e detyrimit dhe përgjegjësisë për  mbledhjen e këshillave të njësive 

të qeverisjes vendore cdo muaj për marrjen e vendimit për familjet që trajtohen me ndihmë 

ekonomike dhe listën e personave me aftësi të kufizuar. 

 

1.1.6 Pilotimi i Ndihmës ekonomike nëpërmjet paketës ushqimore në Vlorë në bashkëpunim 

me sektorin Juridik 

Ky aktivitet nuk është realizuar. 

 

1.1.7 Nxitja e punës në komunitet në zbatim të ligjit . 

Në të gjitha kontrollet e ushtruara pranë njësive vendore vihet re se  nxitja e punës në 

komunitet është një nga detyrat që nuk zbatohet nga njësitë vendore. 

 

 Të tjera: 

-Si pasojë e reformës territoriale janë hasur problematika në mbledhjen e këshillave por edhe 

në marrëdhëniet ndërmjet bashkive më njësitë administrative dhe me shkresën nr. 2220 prot, 



datë 29.10.2015, SHSSH i është drejtuar ministrit Klosi duke adresuar problematikat e 

ndeshura dhe kërkesën  për mbështetje për tju drejtuar 61 kryetarëve të bashkive. 

-Gjatë muajit qershor është kontrolluar njësia administrative Portëz nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit në kuadër të programit të adutimit të fondeve që lëvrohen për ndihmën ekonomike dhe 

aftësinë e kufizuar. Pjesë e grupit të kontrollit ishte dhe specialisti i Drejtorisë së Kontrollit të 

NE dhe Pagesës PAK. Në kuadër të raportit të auditimit të KLSH-së është hartuar plani i 

punës me persona përgjegjës dhe me afate kohore. Ky raport ndiqet në vazhdimësi dhe 

detyrat e lëna për vitin 2015 janë zbatuar. Në muajin nëntor në bashkëpunim me sektorin 

juridik është hartuar sqaruesja për shpërblimin e dëmit. Është dërguar shkresa në Drejtorinë 

Rajonale Fier për të ndjekur detyrat e lëna. 

1.2 Modernizim i skemës së ndihmës ekonomike 

Gjatë gjithë vitit 2015 është ndjekur dhe monitoruar pilotimi i NE në 3 qarqet pilot. Në  

muajin shkurt 2015 pas një analize të ecurisë së sistemit pilot dhe problematikave të ndeshura 

gjatë vitit 2014 lidhur me  numrin e lartë të  familjeve me pak anëtarë të refuzuara nga sistemi 

MMSR në bashkëpunim me ekspertë të BB kanë ndryshuar disa nga koeficientët e formulës 

së pikëzuar, me qëllim përmirësimin  e procesit të vendimarrjes. Në mënyrë që të gjithë 

familjet e refuzuara të kishin mundësinë e ripalikimit  është dërguar shkresa pranë njësive 

vendore në lidhje me njoftimin për të ftuar familjet e refuzuara për të aplikuar për shkak të 

përmirësimit të procesit të vendimmarjes. Sipas të dhënave statistikorë të detajuar për cdo 

muaj pas ndryshimit të formulës vihet re përmirësim i situatës për familjet aplikuese  me pak 

anëtarë, por nga ana tjetër dhe refuzim i familjeve me shumë anëtarë të cilët ishin përfituese 

nga sistemi që nga qershori 2014. Referuar të dhënave statisitikore është rritur ndjeshëm 

numri i familjeve përfituese, sidomos qarku i Elbasanit. Nga muaji shkurt-nëntor 2015 nr 

përfituesve është rritur ndjeshëm duke arritur  në  15.337 përfitues. 

Gjatë vitit 2015 ka pasur përmirësim të procesit të verifikimeve automatike me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve (DPT). DPT në fillim të vitit 2015 ka hedhur në sistem të gjitha të 

dhënat për rrjedhojë në dhjetor 2015 u bë e mundur që nga sistemi i tatimeve të verifikohen 

pagat e 12 muajve dhe masa e pagës. Në tetor 2015 është përmirësuar sistemi i verifikimit 

automatik me ISSH , si pasojë e përditësimit të të dhënave në sistemin e  ISSH. 

Shërbimi Kombëtar i Punës është një nga institucionet në verifikimet automatike. Sistemi i 

zyrave të punës ka pasur probleme në database në hedhjen e të dhënave verifikuar kjo edhe 

nga rastet e shumta të ankesave të qytetarëve. 

-Sistemi i ZRPP është çaktivizuar pasi të dhënat e sistemit të NE nuk përputhen me të dhënat 

e sistemit të ZRPP pasi mungon ID dhe ky informacion nuk vlen. Si pasojë Drejtoritë 



Rajonale dërgojnë kërkesën për verifikim manual pranë këtij institucioni, por përgjigja është 

formale. 

 

nr.aplikues perfitues

nr.familjev

te 

refuzuara

Fondi total 

(leke) nr.aplikues perfitues

nr.familjevte 

refuzuara

Fondi total 

(leke)

QARKU

1 DR 1.258       1.006       252           5025480 1.288              965                  323                  4775600

2 EL 13.885     11.753     2.132       62735960 13.618            11.273            2.345              59695440

3 T R 12.340     8.727       3.613       44120460 10.252            7.725              2.527              38660340

27.483     21.486     5.997       111.881.900  25.158            19.963            5.195              103131380

nr.aplikues perfitues

nr.familjev

te 

refuzuara

Fondi total 

(leke) nr.aplikues perfitues

nr.familjevte 

refuzuara

Fondi total 

(leke)

QARKU

1 DR 1.261       1.042       219           5167940 1.262              1.037              225                  5.100.680      

2 EL 13.849     12.495     1.354       65512060 14.793            13.172            1.621              69.554.760    

3 T R 10.101     8.381       1.720       41890860 10.965            9.064              1.901              45.244.080    

25.211     21.918     3.293       112570860 27.020            23.273            3.747              119.899.520  

nr.aplikues perfitues

nr.familjev

te 

refuzuara

Fondi total 

(leke) nr.aplikues perfitues

nr.familjevte 

refuzuara

Fondi total 

(leke)

QARKU

1 DR 1.205       1.049       156 5185180 1.166 1.051 115                  5.021.740      

2 EL 15.046     13.674     1.372 72019820 15187 14.085 1.102              71.740.780    

3 T R 10.962     9.466       1.496 47149820 11342 9.544 1.798              46.284.160    

27.213     24.189     3.024 124354820 27.695 24.680 3.015              123.046.680  

nr.aplikues perfitues

nr.familjev

e te 

refuzuara

Fondi total 

(leke) nr.aplikues perfitues

nr.familjevte 

refuzuara

Fondi total 

(leke)

QARKU

1 DR 1.160 1.052 108           5.023.980      1.132 1.041 91                    4.987.020      

2 EL 15.148 14.130 1.018       71.820.100    15124 14.506 618                  73.812.440    

3 T R 10690 9.609 1.081       46.465.460    10432 9.556 876                  46.087.540    

26.998 24.791 2.207       123.309.540  26.688 25.103 1.585              124.887.000  

nr.aplikues perfitues

nr.familjev

te 

refuzuara

Fondi total 

(leke) nr.aplikues perfitues

nr.familjevte 

refuzuara

Fondi total 

(leke)

QARKU

1 DR 1.115 1.053 62             5.325.700      1.130 1.044 86                    5.077.540      

2 EL 15582 14.783 799           76.354.740    15826 15.138 688                  78.255.980    

3 T R 10529 9.105 1.424       45.770.720    9780 8.528 1.252              41.532.640    

27.226 24.941 2.285       127.451.160  26.736 24.710 2.026              124.866.160  

nr.aplikues perfitues

nr.familjev

te 

refuzuara

Fondi total 

(leke) nr.aplikues perfitues

nr.familjevte 

refuzuara

Fondi total 

(leke)

QARKU

1 DR 1.145 1.048 97             5.107.900      1129 927 202 4430500

2 EL 16209 15.337 872           79.651.700    16261 14849 1412 76920520

3 T R 9528 8.392 1.136       40.925.840    9309 8485 824 41241340

26.882 24.777 2.105       125.685.440  26699 24261 2438 122592360
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Si rrjedhojë e përmirësimit të procesit të  verifikimeve automatike me institucionet: DPT, 

SHKP, ISSH, vizita në shtëpi, gjenerim i deklaratës 3 mujore është bërë e mundur të 

refuzohen gjithsej në 3 qarqet pilot 15.194 familje aplikuese nga 37.052 të refuzuar 

gjithsej (nga verifikimet dhe familjet që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme). 

Tabela në lidhje me nr. i personave të refuzuar me vendimarrje (si rezultat i mospërputhjeve  

me sistemet që kryhet verifikimi) 

 

            

                          Durrës Elbasan Tiranë 

     

Muaji refuzuar 

ref nga 

verifikimet refuzuar 

ref nga 

verifikimet refuzuar 

ref nga 

verifikim

et 

     Janar 252 132 2132 475 3613 2548 

     Shkurt 323 55 2345 235 2527 251 

     Mars 219 78 1489 299 1720 598 

     Prill 225 81 1621 304 1901 462 

     Maj 156 70 1372 347 1496 380 

     Qershor 115 60 1102 244 1798 833 

     Korrik 108 57 1018 306 1081 448 

     Gusht 91 57 618 231 876 500 

     Shtator 62 31 799 440 1424 1003 

     Tetor 86 62 688 340 1252 1021 

     Nëntor 97 67 872 531 1136 800 

     Dhjetor 202 180 1412 1116 824 552      

TOTALI 

            

1936 

                                        

930 

                             

15468 

                  

4868 

         

19648 

                 

9396      

    

 

 

 

 

        



            

            

 

 

 

 

 

 

 

         

         

               

Problematikat  

-Problematikë mbeten familjet e reja që futen në skemën e NE, pasi vendimarrja për këto 

familje bëhen pa bërë verifikimin social-ekonomik nga administratori shoqëror. Duhet të 

parashikohet në legjislacion afati kohor i detyrueshëm që duhet respektuar nga administratori 

shoqëror në lidhje me verifikimet social-ekonomike për hyrjet e reja. 

 

-Gjatë kontrolleve të ushtruara dhe vlerësimeve social-ekonomike janë evidentuar  familje në 

gjendje shumë të vështirë ekonomike dhe familja rezulton jo përfituese e NE. Edhe pas disa 

aplikimesh, familja vlerësohet si jopërfituese nga sistemi i NE. Duhet të parashikohet në 

legjislacion për ndërhyrje në raste të tilla. 

 

- Mungon formulari i vizitës në familje, operohet me formularin ekzistues që nuk përkon me  

VKM nr. 904 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të përfitimit 

të ndihmës ekonomike në zonat pilot. 

- Ka raste kur një aplikues rezulton nga verifikimi automatik nga institutcionet disa herë me 

deklaratë të rreme. Duhet të mbahen në monitorim rastet e  deklarimeve të rreme nga ana e 

administratorit shoqëror. 

 

-Ka raste të identifikuara  të cilët kanë aplikuar disa herë duke ndryshuar të dhënat në aplikim 

herë pas herë dhe mund të përzgjidhet si familje përfituese. Për këto raste sistemi duhet të 

ketë një sinjalizim për Drejtorinë Rajonale për të kontrolluar nëse ky është rast abuziv. 
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-Reforma administrative-territoriale ka krijuar probleme në lidhje me  procedurën qëështë e 

përcaktuar në MIS në lidhje me gjenerimin  e projektvendimit. Administratorët shoqërorë 

janë përdorues të sistemit dhe gjenerojnë projektvendime për njësitë respektive dhe Drejtoria 

e Shërbimeve Sociale në bashki  harton projektvendimin përmbledhës për bashkinë dhe ia 

dërgojë këshillit të bashkisë. Kjo procedurë ndiqet por projektvendimi përmbledhës nuk 

gjenerohet nga sistemi, por vetëm në formë zyrtare. 

Drejtoria Rajonale e SHSSH dërgon vendimin për trajtimin e familjeve me ndihmë 

ekonomike në bashki  në bllok, sipas njësive administrative pasi i tillë gjenerohet nga sistemi 

dhe drejtoria përkatëse në bashki kryen veprimet në lidhje me borderonë për cdo njësi 

administrative. Kjo është një nga arsyet e vonesës së shpërndarjes së pagesave pranë 

përfituesve. Punonjësit e financës në njësitë administrative që janë përdorues të sistemit e 

organizimit të reformës territoriale nuk kanë asnjë funksion. 

 

Vendimi final për trajtimin e familjeve me NE nuk dërgohet pranë njësive administrative, 

duke mosrespektuar ligjin nr. 9355 i ndryshuar në lidhje me afishimin e listave të familjeve 

përfituese dhe jopërfituese me arsyet përkatëse. 

 

Të dhëna nga kontrollet e ushtruara në njësitë vendore 

Drejtoritë Rajonale Tiranë, Elbasan dhe Durrës gjatë kontrollit të ushtruar në njësitë vendore 

në lidhje me ecurinë e zbatimit të sistemit të ri të dixhitalizuar të NE kanë kyer verifikime 

social-ekonomike në banesë të 1013 familjeve si pjesë të metologjisë së kontrollit. Gjatë 

verifikimeve social-ekonomike janë larguar me mospërputhje me deklarimin 125 familje.  

- Elbasani ka kryer 219 vizita në familje, me mopërputhje janë gjetur 25 familje; 

- Durrësi ka kryer 214 vizita në familje, me mospërputhje janë gjetur 15 familje; 

- Tirana ka kryer 480 vizita në familje, me mopërputhje janë gjetur 82 familje. 

 

Dëmi ekonomik i shkaktuar për 125 familjet është 3,655,570 lekë. Janë propozuar  këto 

masa: 15 gjoba dhe 12 vërejtje sipas parashikimeve të bëra në nenin 41 të ligjit nr. 9355 “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore”  i ndryshuar. 

Rezultatet e kontrolleve të  kryera: 

- Formulari i vizitës në familje në 20% të rasteve është plotësuar në mënyrë fiktive dhe jo i 

plotë. 



- Është vënë re që pjesa më e madhe familje përfituese të NE  në ish- komuna  nuk kanë në 

dosje  çertifikaten e pronësisë  mbi tokën të lëshuar nga ZRPP,  apo Aktin e marrjes së tokës 

në pronësi, megjithëse në sistem kanë deklaruar sasinë e tokës. 

- Nuk afishohen listat e përfituesve te NE në njësitë Administrative. 

- Administratorët kanë probleme në aplikimin e “kategorive të veçanta”. 

- Një pjesë e njësive vendore nuk kanë zbatuar akt-marrëveshjen me postën, shuma të pa 

tërhequra nga NE /Pak janë depozituar nga posta në llogari të komunë jo në llogari të zërit 

606 “Mbrojtja sociale”. 

-Duhet të parashikohet mekanizmi në rastin e kthimit të shumës së përfituar në mënyrë të 

padrejtë. 

 

1.2.2Ngritje kapaciteti për administratorët e njësive vendore të qarqeve pilot (Elbasan, 

Durrës dhe Tiranë). 

Në planin e veprimit ky aktivitet ishte parashikuar të kryhej trajnim  nga Drejtoria e 

Kontrollit të NE dhe Pagesës PAK, por nuk u krye pasi me reformën territoriale pati shumë 

ndërrime të administratorëve në  6 mujorin e dytë të vitit 2015 dhe ishte e pamundur të 

organizohej trajnimi. Administratorët shoqërorë kishin nevojë për njohuri fillestare të 

përdorimit të MIS, prandaj Drejtoritë Rajonale të SHSSH të Elbasanit dhe Durrësit në 2 

qarqet në të cilën janë ndërruar pjesa më e madhe e administratorëve kanë dhënë asistencën 

teknike në mënyrë të vazhdueshme. 

 

1.2.3 Ndjekja e procedurave sipas legjislacionit në lidhje me  ankesave e qytetarëve  

Gjatë vitit 2015 në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në 3 Drejtoritë Rajonale janë pritur dhe 

sqaruar 1200 ankesa të familjeve të refuzuara të sistemit pilot.  

Ndërkohë Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK dhe Drejtoritë Rajonale kanë 

mbajtur rekorde në lidhje me 500 shkresa zyrtare për ndihmën ekonomike, nga të cilat 80% 

i takojnë ankesave në lidhje me sistemin pilot. Shkresat zyrtare janë dërguar nga 

Kryeministria, MMSR, Avokati i Popullit, Komisioneri Anti-diskriminim, Komisioneri për 

Mbrojtjen e të Dhënave  dhe vetë qytetarët dhe  janë kthyer përgjigjet  brenda afateve kohore 

të përcaktuara. Përgjigjet në lidhje me ankesat për sistemin pilot për mospërfitimin e ndihmës 

ekonomike janë dhënë në bazë të  sistemit elektronik dhe verifikimit social-ekonomik në 

banesë. Shumë raste të qytetarëve janë adresuar pranë zyrave të punës apo dhe për trajtimin e 

familjeve të refuzuara nga sistemi i pikëzimit me fondet e njësive të pushtetit vendor. 

 



Të tjera 

- Gjatë këtij viti është realizuar  studimi për vlerësimin e sistemit pilot nga Kompania EU 

Partners kontraktuar nga BB dhe  janë dhënë komentet përkatëse në draftet e dërguara.  

-Janë përgatitur raporte të ndryshme dërguar MMSR, BB për problematika të caktuara të 

sistemit pilot specifikisht që janë lidhur me trajtimin  e komunitetit rom në sistemin pilot të 

NE. 

-Janë dhënë komente në ndryshimin e bazës ligjore për qarqet pilot dhe formularin e vizitës 

në shtëpi. 

-Në kuadër të auditimit të projektit ‘Modernizimi i asistencës sociale’ nga KLSH, është 

verifkuar detyra e lënë nga KLSH  nëse  ekzistonte dëmi ekonomik prej 66600 lekë në 

njësinë administrative nr.11 dhe i është dërguar informacion i detajuar  MMSR-së. 

Sfidat /Ndryshimet ligjore në përputhje me problemet e dala nga zbatimi i sistemit 

-Parashikimi  në  vendimmarrje i rolit  nga ana e Drejtorisë Rajonale për  familjet ekstremisht 

te varfëra, të cilat nuk janë vlerësuar nga sistemi si përfituese. 

-Përmirësimi i verfikimeve automatike nëpërmjet përmirësimit të sistemit  elektronik të 

institucioneve të tjera në mënyrë që verifikimi i të dhënave të jetë më  efektiv, specifikisht 

SHKP, ISSH , ZRPP. 

-Ngritja e kapaciteteve të administratorëve dhe qëndrueshmëria e tyre. 

-Kryerja e vlerësimit social-ekonomik për hyrjet e reja  dhe 2 here në vit për të gjithë 

përfituesit . 

-Ngritja e kapaciteteve të grupit të kontrollit në lidhje me  metodologjinë e kontrollit në bazë 

të vlerësimit të riskut. 

-Trajtimi i familjeve të varfra të refuzuara nga sistemi i pikëzimit nga njësitë vendore duke 

përdorur  fondin e kushtëzuar. 

-Ndjekja e procedurave të ankimimeve nga ana e Drejtorive Rajonale duke bërë vlerësimin 

social-ekonomik në familje dhe ofrimin e alternativave të tjera të mundshme për familjet e 

vlerësuara në nevojë që nuk dalin përfituese nga sistemi i pikëzimit. 

 

1.3 Ulja e skemës së ndihmës ekonomike përmes punësimi 

1.3.1 Takimi i Drejtorive Rajonale me Drejtoritë e Zyrave të Punës.. Ndërveprim për nxitjen 

e punësimit  

Në muajin prill u zhvillua takimi  ndërmjet Drejtoreshës së Përgjithshme të SHSSH, 

Nëndrejtoreshës së SHKP dhe pjesëmarrjen e 12 drejtorëve rajonale të SHSSH,  12 drejtorët 

e zyrave të punës me qëllim  bashkëpunimin sa më efektiv për nxitjen e punësimit dhe 



shndërrimin e skemës së ndihmës ekonomike në skemë aktive dhe gjithashtu për të 

përmirësuar rekordet që mbahen nga SHKP kur  përfituesit e ndihmës ekonomike refuzojnë 

vendin e punës. 

 

1.3.2Monitorime të takimeve të Drejtorive Rajonale  me Zyrat Rajonalë të Punës 12 qarqet sipas 

Një kalendari të përcaktuar 

Në sajë të takimeve dhe bashkëpunimet të vendosur ndërmjet drejtorëve rajonale të SHSSH dhe SHKP 

është arritur që nëpërmjet punësimit për periudhën janar-shkurt dhe  nëntor –dhjetor 2015 të  

kemi një situatë të tillë: 

Hyrjet dhe daljet nga skema e NE për  Janar-Shkurt dhe nëntor-dhjetor  2015 sipas të dhënave 

statistikore tregojnë për dinamikën e skemë. 

 

Emërtimet 

                                       

Hyrjet   

          Janar-Shkurt           Nëntor-dhjetor 

 Total 1,592   1,350 

 Nga pagesë papunësie 104 372 

 Familje të ardhura nga zona të 

reja 3 0 

 Krijimi i familjeve te reja 130 62 

 Invalid Pune 3 0 

 Të ndryshme 1,352  916  

 

Emertimet 

                                       

Daljet   

          Janar-Shkurt          Nëntor-dhjetor 

 Total 2,543  1,484  

 Punësim/Vetëpunësim 231 168 

 Emigracion 46 33 

 Kontroll 61 19 

 Të zhvendosur 16 2 

 Të ndryshme 2,189  1262  

  

 



2. Aftësia e Kufizuar 

2.1 Kontrolle në 12 Drejtoritë Rajonale dhe Njësitë vendore në lidhje me zbatimin e 

legjislacionit të NE. 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK ka kryer kontrolle  sipas planit të punës në 11 Drejtoritë 

Rajonale të SHSSH-së, me përjashtim të Drejtorisë Rajonale Dibër. (për më tepër tabela e 

mësipërme). 

Gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoritë Rajonale në njësitë vendore rezulton se janë 

konstatuar 258 PAK me efekt 6.360.925 lekë dhe 441 invalidë pune me efekt 3.471.865 

lekë. 

Drejtoritë Rajonale zbatojnë Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 1373, datë 26.06.2014 

për komisionimin e PAK, kalendarin e daljes në komision me orare të përcaktuar. 

Shkeljet e evidentuara në njësitë vendore lidhen me: 

- Mungesa në dokumentacionin e përfituesit PAK sipas legjislacionit: si vërtetimi nga 

sigurimet shoqërore në lidhje me kontributet dhe kryerjen e shërbimit ushtarak për 

meshkujt në moshën 21 vjec. 

- Probleme me datën e fillimit të pagesës për personat që komisionohen për herë të parë 

- Probleme me indeksimin e pagesave  

- Probleme me zbatimin e VKM 404 në pagesat e kompensimit të energjisë elektrike 

dhe telefonisë. 

- Plotësimi i dosjeve me çertifikatën familjare çdo vit, raportin mjeko-ligjor të 

kujdestarit çdo vit  

- Mungesat e  vërtetimeve  të frekuentimit të shkollës çdo 3 muaj për pagesat 200% apo 

300% për shkollën e mesme dhe shkollën e lartë si dhe dëftesa e vitit të kaluar. 

- Tek invalidët e punës nuk ka përputhshmëri të datave të daljes në KMCAP-in e 

Sigurimeve Shoqërore për përfitimin e invaliditetit  me datën e modularit tip që bëhet 

pagesa dhe kjo shkakton efekt financiar.   

 

2.2Monitorimi i ecurisë së kontrollit të dosjeve me PAK në zbatim të Urdhërit të Përbashkët 

Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët me Nr. 78 Prot, datë 11.04.2014 të  Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë “Për kontrollin e 

dokumentacionit që përmbajnë dosjet e personave me aftësi të kufizuar të cilët përfitojnë 

pagesën e aftësisë së kufizuar pranë njësive të pushteti vendor”  ka funksionuar task-forca në 

10 qarqe të vendit.  



Gjatë vitit  2015 ka përfunduar task-forca në 2 qarqet e fundit në Korçë në qershor dhe në 

Shkodër në muajin dhjetor 2015. Lidhur me moszbatimin e Urdhërit të dy ministrave dhe 

mosfunksionimin e task-forcës në qarqet Vlorë dhe Fier kemi bërë më dije Ministrinë e 

Shëndetësisë me shkresën zyrtare me Nr. 677/1, datë 24.03.2015.  Janë kontrolluar  88% e 

njësive vendore dhe 51. 265 dosje PAK gjithsej dhe janë dërguar 21% e dosjevetë 

kontrolluara për rivlerësim në KMCAP-in Rajonale dhe KMCAP-in Epror dosjet të cilat 

kanë pasur probleme me dokumentacionin mjekësor.   

Tabela e kontrolleve të kryera nga task-forca 2014-2015 

 

Gjatë kryerjes së kontrollit ka pasur probleme dhe vështirësi për realizimin e detyrës së 

ngarkuar të cilat lidhen me: 

 

 Procesi i kontrollit të  dosjeve, vlerësimi i tyre, hartimi i materialeve përkatëse nga  

grupi i  task – forcës  ka qënë një ngarkesë e madhe , duke mbajtur parasysh punën  me 

QARKU 

NR. DOSJE 

TË 

KONTROL

LUARA rikomisionim 

njësi te 

kontrolluara 

Njësi 

vendore  

% e 

kontrollev

e 

            

Tiranë  7486 464 37 39 94.87% 

Durrës 6013 2502 16 16 100.00% 

Fieri 1437 318 20 42 47.62% 

Korça 6255 309 37 37 100% 

Elbasani 9458 1049 50 50 100.00% 

Dibra  3492 440 35 35 100.00% 

Gjirokastër 2342 806 32 32 100.00% 

Kukës 2175 301 27 27 100.00% 

Shkodër 6081 3424 33 33 100% 

Berat 3365 883 25 25 100.00% 

Lezhë 2989 191 21 21 100.00% 

Vlorë 172 66 3 26 11.54% 

TOTALI 51265 10753 336 383 

 



kohë të jo të plotë  të grupit të mjekëve për shkak të  angazhimit në institucionet ku 

punonin. 

 Në disa qarqe kontrolli i dosjeve është bërë nga një mjek dhe specialist për shkak të 

largimit të mjekut tjetër (Kukës, Dibër, Korcë) 

 Ka pasur probleme me kalimin  e dosjeve, për tu trajtuar nga skema e Sigurimeve 

Shoqërore ka nxjerë probleme. 

Megjithëse personat duhet të trajtohen nga skema e Sigurimeve Shoqërore, pasi kanë 

sigurime një pjesë e tyre janë refuzuar pët trajtim nga kjo skemë pasi : 

 Sigurimet Shoqërore e kanë të pamundur të përcaktojnë DFI (datën e fillimit të 

invaliditetit), zakonisht meret për bazë shtrimi në spital. Një pjesë e përfituesve ose 

nuk kanë bërë shtrim në spital ose nuk kanë fletë daljen nga spitali. 

 

Proçedura e ndjekur për kontrollin e dosjeve 

 

1. Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social u kanë dërguar kërkesë zyrtare për vënien në 

dispozicion të dosjeve pranë Drejtorive  Rajonale të Shërbimit Social Shetëror.  Dosjet janë 

marrë dhe dorëzuar  me procesverbal nga të dyja palët. Të gjitha gjitha dosjet janë kontrolluar 

nga specialisti i drejtorisë rajonale mbi dokumentacionin dhe më pas nga mjekët mbi 

problematikat mjekësore. 

 

2. Janë hartuar akt-kontrollet për çdo Njësi Vendore të kontrolluar, të firmosur nga 

personat përgjegjës, të protokolluar dhe arshivuar pranë Drejtorisë Rajonale. 

 

3.Janë mbajtur Akt- Konstatime, për çdo dosje me probleme diagnostikimi, jashtë 

kritereve etj. Pas përpilimit dhe firmosjes nga personat përgjegjës kanë shqëruar dosjet me 

probleme duke i drejtuar pranë KMCAP të rrethit përkatës, për të bëre vlerësimin. 

 

Problemet me dokumentacionin mjekësor të ndeshura në përgjithsësi janë: 

-Mungojnë emrat (vulat personale) të mjekëve anëtarë të KMCAP-it. 

-Në disa dosje me fletë dalje nga QSUT ka përshkrim në fletën e daljes por mungojnë 

ekzaminimet periodike që konfirmojnë diagnozën . 

-Në shumicën e dosjeve ka rubrika të paplotësuara në vendimin e KMCAP-it ose të plotësuara 

jo korrekt( shkruhet gjëndje e njëjtë) 



-Mungojnë përshkrimet e ekzaminimeve imazherike. 

-Ne mjaft dosje të të verbërve, të komisionuar para vitit 2000, mungon fleta e drejtimit për 

KEMP. Visusi nuk konfirmohet nga QSUT. 

-Fletët e drejtimit për KMCAP për një sasi te konsiderueshme dosjesh me patologji 

neurologjike dhe jo të tjera , nuk janë të lëshuara nga QSUT dhe mungojnë egzaminimet 

konfirmuese. Për këtë nga grupi i mjekëve është dërguar një shkresë zyrtare ku është bërë 

prezente kjo situatë dhe udhëzimi ka ardhur që keto dosje të kthehen për rikonfirmim. 

-Për disa nosologji (Hepatiti kronik, HIV/AIDS, pathologjitë e venave dhe enëve limfatike, 

sëmundjet tumorale, TBC, Sclerodermia, Coronaritis, sëmundjet neurologjike për të rritur,  

etj), mungojnë kriteret diagnostike tek rregullorja për “Kriteret mjekësore per vlerësimin e 

personave me aftësi të kufizuar”. Këto dosje janë kaluar për rivlerësim në  KMCAP-in Epror. 

- Për sëmundjet e shëndetit mendor, në disa dosje, mungojnë testet vlerësuese (vlerësimi 

psikologjik) për  konfirmimin e diagnozës. 

-Në disa dosje, mungon përshkrimi i trajtimit me Insuline i personave me Diabet Mellitus Tip 

1. 

 

Drejtoritë Rajonale në të gjitha kontrollet e ushtruara në njësitë vendore kanë ndjekur detyrat 

e lëna nga kontrolli  i ushtruar nga Task-forca dhe në të gjitha rastet e konstatuara janë 

plotësuar dosjet me dokumentacionin e kërkuar si dhe janë rikomisionuar pranë KMCAP –ve 

Rajonal /Epror. 

Nga  relacioni i hartuar në lidhje me ecurinë e task-forcës në lidhje me numrin e dosjeve  të 

vlerësuar për rikomisionim për 6 mujorin e parë të vitit 2015 janë vlerësuar nga KMCAP 

Rajonal/Epror pa grup 1560 individë dhe kanë kaluar si përfitues nëskemën e ISSH 302 

individë. KMCAP Rajonal/Epror janë në vijmësi të komisionimit të dosjeve të vlerësuara nga 

task-Forca. 

 

2.1.3 Takim me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë  për ecurinë e kontrolleve të 

dosjeve të PAK nga grupi i mjekëve. 

Drejtori i Përgjithshëm i SHSSH ka realizuar në muajin mars takim me përfaqësues të 

Ministrisë së Shëndetësisë për të prezantuar situatën e krijuar në lidhje me mosfunksionimin 

e Task-Forcës në qarqet Fier dhe Vlorë dhe për të diskutura rreth problematikave të tjera të 

vlerësimit mjeksëor të aftësisë së kufizuar. 

 

 



2.1.7Ndjekja e ecurisë së komisionimeve në 12 KMCAP Rajonalë 

Sipas të dhënave të dërguara nga drejtoritë rajonale janë pasqyruar në tabelat mujore të 

komisionimeve të raportuar cdo muaj për vitin 2015 nga KMCAP-Rajonalë janë komisionuar 

gjithsej 36892 dhe nga dinamika përgjatë muajve rezulton janë vlerësuar pa grup 4232 

individë (se nga rikomisionimet dhe komisionimet për herë të parë). 

- Janë rikomisionuar 33392  PAK dhe janë vlerësuar 3666 pa grup PAK. 

- Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 566 individë 

- Përfitues për herë të parë (hyrje të reja)  jane  2883 PAK.  

 

Dinamika e Komisionimeve për periudhen janar-dhjetor 2015: 

      

Te gjitha 

Qarqet  

Komisiomuar 

Gjithsej 

Rikomisionuar 
Kom.për herë të 

parë 

Numri në 

fillim 

Numri në 

fund 

Numri në 

fillim 

Numri 

në fund 

  1 2 3 4 5 

Janar  3289 2991 2689 298 281 

Shkurt 3203 2939 2619 263 226 

Mars 3198 2969 2621 228 178 

Prill 4105 3755 3206 349 302 

Maj 3187 2864 2646 332 292 

Qershor 3231 2882 2610 350 282 

Korrik 3630 3211 2729 369 308 

Gusht 399 372 304 27 23 

Shtator 3306 3003 2649 300 259 

Tetor 3301 3002 2701 299 254 

Nëntor  2998 2637 2403 342 257 

Dhjetor  3045 2767 2549 282 221 

 Totali 36892  33392  29726  3439  2883  

 

 

 

 

 



2.2 Ngritja e rregjistrit elektronik të përfituesve të PAK 

2.2.1 Pjesëmarrje në grupin e punës për Ngritjen e Rregjistrit elektronik të përfituesve të 

PAK   

Pjesëmarrës në grupin  e punës ka qenë specialist e IT, jo specialist i Drejtorisë së 

Kontrollit të NE dhe Pagesës PAK. 

 

Në fokus gjatë vitit 2016 

 Forcimi i Drejtorisë së Kontrollit së NE dhe Pagesës PAK në burime njerëzore dhe 

ngritje kapaciteti në lidhje me zbatimin e sistemit të dixhitalizuar të NE. 

 Ngritja e kapacitetit të Drejtorive Rajonale në lidhje me përdorimin e sistemit të 

dixhitalizuar të NE-së. 

 Shtrirja dhe ndjekja e planit të veprimit për shtrirjen e regjistrit ekektronik kombëtar 

në gjithë vendin do të jetë prioritet në planin  e punës për Drejtorinë e Kontrollit të 

NE dhe Pagesës Pak gjatë vitit 2016. 

 Kryerja e kontrolleve në bazë të metologjisë të vlerësimit të riskut. 

 

 

 


