
ANALIZA VJETORE 2016 

DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE & PAK 

 

Garantimi i Zbatimit të Ligjit për Dhënien e Ndihmës Ekonomike 

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

legjislacionit të NE. 

Gjatë periudhës janar – dhjetor  2016, Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK ka 

realizuar kontrolle në 12  Drejtoritë Rajonale dhe në 12 njësitë vendore përkatëse në bazë të 

Planit të veprimit 2016  si dhe një kontroll tematik pranë bashkisë Tiranë. 

 

Konkuzione  për kontrollet e ushtruara nëDrejtoritë Rajonale  

Drejtoritë Rajonale për periudhën e kontrolluar kanë ushtruar kontrollet në njësitë vendore 

sipas planit vjetor të miratuar. 

Hartojnë akt-kontrollet sipas formatit tip dhe dërgohet njoftimet për raportin përfundimtar të 

prefekti dhe kryetari i bashkisë. 

Drejtoritë Rajonale disponojnë 80% të projekt-vendimeve dhe vendimeve për NE dhe PAK. 

Drejtoritë Rajonale ndjekin arkëtimet e shumave të lëna gjatë kontrolleve. 

Bashkëpunohet me njësitë vendore në raste të konstatimeve të problematikave që mund të 

hasen në skemën e NE dhe PAK. 

Dosjet PAK dërgohet dhe merret me proces-verbal nga drejtoria rajonale me procesverbal. 

 

Problematika  

Drejtoritë Rajonale nuk raportojnë me zbatimin e detyrave të lëna nga grupi i kontrollit dhe 

ndjekjen për njësitë vendore. 

Drejtoritë Rajonale hasin vështirësi në hartimin e raportit të kontrollit kur ka njësi 

problematike me efekte financiare, megjithëse nga Drejtoria e kontrollit të Pagesës së NE dhe 

PAK i është komunikuar që në raste të tilla të përfundojë raporti i kontrollit për këtë njësi. 

Gjatë kampionimit  të akt-kontrolleve rezulton se nuk del qartë raporti i verifikimeve social-

ekonomike në banesë nga administratori shoqëror. 

Për dokumentin e tokës nuk bëhen sqarimi i qartë në raste kur zona është e azhonuar apo jo. 

Në disa akt-kontrolle thuhet që konfirmimet janë marrë pjesërisht dhe nuk cilësohen se cilat 

janë institucionet që kanë konfirmuar. 

Drejtoritë Rajonale nuk kryejnë verifikime social-ekonomike në banesë në të gjitha kontrollet 

e ushtruara për shkak të infrasutukturës dhe mungesë të stafit. 



Nuk zbatohet urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm nr. 1373  nga Drejtoria Rajonale Vlorë dhe 

Durrës, Gjirokastër, Dibër lidhur me procedurën që duhet të ndjekë drejtoria rajonale për 

përcjelljen e dosjes së PAK me shkresë përcjellëse. 

Lidhur me evidencat statistikore vihet re se: 

në Drejtorinë Rajonale Berat  dërgon me vonesë Bashkia Polican,  

në Drejtorinë Rajonale Fier dërgon me vonesë Bashkia Divjakë, 

në Drejtorinë Rajonale Korcë dërgon me vonesë Bashkia Kolonjë,  

në Drejtorinë Rajonale Kukës dërgon me vonesë dhe me gabime Bashkia Has,  

në Drejtorinë Rajonale Shkodër dërgon me vonesë Bashkia Shkodër dhe Bashkia Malësie 

Madhe nuk dërgon vendime dhe projekt/vendime. 

në Drejtorinë Rajonale të Tiranës dërgon me vonesë dhe gabime Bashkia Tiranë, 

në Drejtorinë Rajonale të Vlorës dërgon me vonesë dhe gabime Bashkia Finiq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela e Kontrolleve për vitin 2016  



 

 

 

Referuar tabelës nga kontrollet e ushtruara në 12 njësitë vendore në vitin 2016 janë 

konstatuar 49 familje që kanë përfituar padrejtësisht me dëm ekonomik 176.802, për të 

cilat është lënë detyrë largimi i këtyre familjeve nga skema dhe kthimi i dëmit të shkaktuar. 

Janë konstatuar 149 famije të cilët janë paguar më tepër në bazë të legjislacionit në fuqi 

me efekt 1.432.815 lekësi dhe në pagesat e aftësisë së kufizuar janë konstatuar 64 PAK 

me efekt 431.930 lekë. 

 

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 

TABELA E KONTROLLEVE PER 2016 , DREJTORIA E KONTROLLIT TE PAGESAVE NE & PAK
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Janar Dr.Rajonale Durrës

Nj.Sukth 66 2 9.000 0 0 9.000 649 0 0 387 0 0

Shkurt Dr.Rajonale Elbasan

Nj.Përparim 149 0 0 0 0 249 52 384.424 87 0 0

Mars Dr.Rajonale Dibër

Nj.Melan 384 0 0 55 200.533 200.533 83 3 19.930 50 0 0 verejtje me shkrim

Prill Dr.Rajonale Tiranë

Nj.Bërzhitë   258 0 0 0 0 90 0 0 72 0 0

Dr.Rajonale Lezhë

Nj.Zejmen 157 0 0 5 10.900 145 10.900 142 2 0 115 0 0

Maj Dr.Rajonale Gjirokastër

Bashkia Përmet 141 19 62.381 13 36.160 122 98.541 168 0 190 0 0

Qershor Dr.Rajonale Shkodër

Bashkia Pukë 130 1 2.490 55 244.716 74 247.206 53 2 7.776 25 0 0

Korrik Dr.Rajonale Kukës verejtje me shkrim

Nj.Tërthore 422 15 66.731 16 57.862 407 124.593 58 5 19.800 67 0 0

Gusht

Shtator D.Rajonale Berat

Bashkia Poliçan 174 5 16.800 0 0 165 16.800 150 0 0 135 0 0

Tetor D.Rajonale Vlorë

Bashkia Sarande 147 2 7.800 4 877.746 885.546 643 0 0 795 0 0

Nentor D.Rajonale Korçë

Bashia Maliq 215 4 10.400 0 0 10.400 116 0 0 135 0 0

Dhjetor D.Rajonale Fier

Nj.Qëndër Fier 89 1 1.200 1 4.898 6.098 159 0 0 165 0 0

TOTALI 49 176.802 149 1.432.815 1.609.617 64 431930 0 0
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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) dhe 25 PAK me efekt 

1.564.238 dhe 3 invalidë pune me efekt 39.100. 

 

Ndërsa në vitin 2013 janë konstatuar 782 familje me dëm ekonomik 10.390.460 lekë dhe 337 

dosje PAK të cilët janë dërguar për rivlerësm në KMCAP-in Epror për shkak të 

dokumenatcionit të parregullt. 

Pra, siç shihet në vitin 2016 është ulur ndjeshëm numri i familjeve abuzuese në skemën 

NE dhe PAK. 

Tabela  

VITI  Nr.fam/NE Dëmi 

ekonomik 

Nr.Pak Dëmi 

ekonomik 

Nr. inv Dëmi 

ekonomik 

Viti 2016 49 176.802 64 1.432.815 0 0 

Viti 2015 187 1.153.127 25 1.564.238 3 39.100 

Viti 2013 782 10.390.460 337 Rivleresim 

ne 

KMCAP 

EPROR 

  

 

Raportim mbi zbatimin e  detyrave të lëna në 14 njësitë vendore (12 + kontrolli tematik  

Bashkia Tiranë) 

1. Në muajin Janar është kontrolluar njësia administrative Sukth, Durrës dhe janë 

lënë për t’u realizuar 10 detyra, nga të cilat janë realizuar 9, raportim 

bashkëlidhur aktit të kontrollit.              

 Realizuar                              

1- Plotësimi i dosjeve të përfituesve të ndihmës ekonomike me kopje të vërtetimit të 

KMCAP-it për familjet që kanë persona me aftësi të kufizuar. 

2- Të gjenerohen dhe plotësohen dosjet me deklaratat 3 mujore 

3- Të bëhet verifikimi i gjendjes social ekonomike për familjet që nuk ishin kryer 

4- Të afishohen çdo muaj listat e përfituesve të ndihmës ekonomike 

5- Të korrigjohen aplikimet që hidhen në sistem dhe saktësia e tyre 

6- Plotësohet dosja e znj. M. P, me vërtetim që bashkëshorti ishte në arrest shtëpie 

7- Të plotësohen evidencat statistikore më pak sipas tabelave 1-6, 1-7. 1-8, 1-9. 



8- Përcaktimi i kritereve te PAK për masën e përfitimit të pagesës 

9- Plotësimi i librezave para-tetraplegjikut dosja e z. Sh. S dhe znj. A. B pasi i ka 

mbaruar afati. 

 Nuk është realizuar 1 detyrë 

10- Vendimi për propozim të gjeneruar nga Këshilli Bashkise të shoqërohet me relacionin 

përkatës.  

Afati: vazhdimisht, Personi përgjegjës: Këshilli Bashkisë 

 

2. Në muajin Shkurt  është kontrolluar njësia administrative Përparim, Elbasan 

dhe janë për t’u realizuar 8 detyra , nga të cilat janë realizuar 6 detyra, 

raportuar nga njësia nga njësia me shkresën  nr. Prot.24, datë 18/03/2016.              

 Realizuar : 

1. Të plotësohen dosjet me vërtetimet e shkollës për femijët qe ndjekin arsimin e 

detyruar 9-vjeçar, i cili është i detyrueshëm për t’u dorëzuar 2 herë në vit. 

2. Të bëhet verifikimi i gjendjes social-ekonomike për familjet që nuk kishin kryer 

vizitat 2 herë në vit. 

3. Të arkëtohet pagesa e kompesimit të energjisë elektrike për 52 personat me PAK me 

efekt financiar në masen 384.424 lekë. 

4. Plotësimi i dosjeve me çertifikatat të pronësisë. 

5. Plotësimi i dosjeve të përfituesve të ndihmës ekonomike. 

6. Të plotësohen evidencat statistikore me PAK sipas tabelave 1-6, 1-7. 1-8, 1-9. 

 

 Nuk janë  realizuar 2 detyra 

-  Vendimi për propozim të gjeneruar nga Këshilli Bashkise të shoqërohet me relacionin     

përkatës.  

Afati: vazhdimisht, Personi përgjegjës: Këshilli Bashkisë 

- Të afishohen çdo muaj listat e përfituesve të ndihmës ekonomike 

 

3. Në muajin Mars është kontrolluar njësia administrative Melan, Dibër dhe janë 

për t’u realizuar 12 detyra, nga të cilat janë realizuar 8 detyra  raportuar nga 

njësia me shkresën nr. 204, datë 13/07/2016.       

   

 Realizuar 8 detyra 



1. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 26 familjet me efekt financiar 98.802 

lekë, për periudhën janar- shkurt 2016. (Familjet nuk janë larguar pasi ka ardhur 

konfirmimi nga insitucionet). 

2. Të kryet verifikimi i situatës ekonomike 2 herë në vit. 

3. Të plotësohen dosjet e përfituesve me çertifikatën e gjendes familjare ku të shënohen 

ndryshimet mbi gjendjen civile dhe ndryshime të tjera në bazë të familjes. 

4. Të plotësohet regjistri analitik i NE dhe PAK për vitin 2016 

5. Të mbahet kopje e projekt vendimeve, vendimeve dhe borderosë të përfituesve të 

ndihmës ekonomike 

6. Të ndalohet pagesa në masën 200% e z. V. M deri në momentin e plotësimit me 

dokumentacionin përkatës. 

Në proces 

1. Të ndalohet pagesa në masën 9.900 lekë të z. L. K (është nxjerrë urdhër i brendshëm 

për arkëtimin e shumave me nga 500 lekë në muaj.)  

2. Të ndalohet pagesa në masën 10.030 lekë të znj. Z. J. 

 Nuk janë realizuar 4 detyra  

1. Nuk është arkëtuar shuma 17.173 lekë për 5 familje të larguar nga skema ekonomike 

2. Nuk është arkëtuar shuma 154.526 lekë në fondin NE dhe PAK me të cilin është 

paguar shërbimi postar për vitin 2014 

3. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 22 familje me efekt financiar 77.051 

lekë 

4. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 7 familje me efekt financiar 24.680 lekë 

 

Afati është i menjëhershëm nga administratori por nuk mund të realizohen për 

arsye se familjet janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike dhe shuma nuk 

mund te kthehet. 

 4.   Në muajin Prill   është kontrolluar njësia administrative Bërzhitë/Tiranë dhe 

Zejmen/ Lezhë.  

Në njësinë Bërzhitë  janë për t’u realizuar 9 detyra, nga të cilat janë realizuar të gjitha  

detyrat , raportuar nga njësia nga njësia me shkresën nr. 568, datë 14/06/2016. 

 

 

Realizuar 9 detyra                               



1- Të plotësohen dosjet e përfituesve të ndihmës ekonomike me çertifikatën e pronësisë 

për fshatrat e azhornuar 

2- Vendimi për propozim gjeneruar nga Këshilli i Bashkisë të shoqërohet me relacionin 

përkatës për kryefamiljaret në nevojë 

3- Të plotësohen dosjet e përfituesve të ndihmës ekonomike me vërtetimin e KMCAP 

për familjet qe kanë invalid pune apo persona me aftësi të kufizuara 

4- Të hidhen të dhënat e vizitës në shtëpi për z. S. M dhe të kryhet modifikimi 

deklaratës. 

5- Të bëhet verifikimi i gjendjes social ekonomike për familjet e reja në skemë. 

6- Të afishohen çdo muaj listat me emrat e përfituesve të ndihmës ekonomike 

7- Të zbatohet sqaruesja e Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH 

8- Të bëhet verifikimi pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore Tiranë për përfituesit e 

PAK në lidhje me marrdhenien e punësimit për personat mbi 21 vjec dhe vërtetimin e 

ushtrisë. 

9- Dosja e z. S.S të dërgohet pranë  SH.S.SH pasi i ka perfunduar afati i librezës. 

Në njësinë administrative Zejmen   janë për tu realizuar 7 detyra , nga të cilat janë realizuar 

6 detyra, raportim bashkëlidhur aktit të kontrollit të firmosur.          

Realizuar 6 detyra 

1- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 5 familjet me një efekt financiar 10.900 

lekë 

2- Të kryhet verifikimi situatës social ekonomike 2 herë në vit sipas ligjit 

3- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike duke mos përfshirë në projekt vendimin 

dhe vendimin e muajit prill 7 familjet qe nuk ishin paraqitur për të plotësuar 

deklaratën mujore. 

4- Të largohet familja e z. E.P nga skema e ndihmës ekonomike deri në plotësimin e 

dosjes me vërtetim origjinal që vuan dënimin me burg. 

5- Dosja e z. A.Ll të dërgohet pranë SHSSH pasi i ka përfunduar afati i librezës 

6- Të plotësohen dosjet e personave që përfitojnë nga statusi i invaliditetit të punës me 

çertifikatat personale për vitin 2016. 

Nuk është realizuar 1 detyrë 

7- Të arketohet shuma në masën 65.752 lekë në artikullin buxhetor 606 , pasi kjo shumë 

është arkëtuar në filialin e postës Lezhë. 

Afati:Menjeherë, Personi përgjegjës: Financa 

 



5. Në muajin Maj  është kontrolluar Bashkia Përmet, Gjirokastër dhe jane lënë 15 

detyra                             

1- Të dërgohen listat me të gjithë personat në moshë pune për konfirmimet nga 

institucionet ku futen për herë të parë ose rifuten në skemën e ndihmës ekonomike. 

2- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 13 familje me një efekt financiar 

36.160 lekë per marrjen e konfirmimeve nga institucionet 

3- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 9 familjet me efekt financiar 23.400 

lekë të cilat rezultojnë të ndara nga trungu familjar në mënyre spekulative 

4- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 12 familjet me efekt financiar 38.981 

lekë të cilat rezultojnë të punësuara dhe 1 familje me makinë 

5- Të mos trajtohen me ndihmë ekonomike 24 familjet pa plotësuar dosjen me 

çertifikatën e pronësisë mbi tokën. 

6- Të kryhet afishimi i listave të perfituesve të ndihmës ekonomike 

7- Të kryhet verifikimi situates social ekonomike 2 herë në vit sipas ligjit 

8- Të arketohet shuma 65.700 lekë për 2 familjet e larguara nga skama e ndihmës 

ekonomike 

9- Të plotësohen evidencat statistikore në mënyre korrekte dhe të dërgohen brenda 

afateve ligjore pranë  Drejtorisë Rajonale Gjirokastër 

10- Të plotësohet certifikata familjare me shënim përkatës. 

11- Të zbatohet sqarusja e Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH 

12- Dosja e znj. M. D me vendim nr.33 dt.23.02.2016 me afate përfitimi 01.04.2016 deri 

01.04.2017 të paguhet në masën 7.690 leke për muajin prill 2016 

13- Dosja e z. R. S me vendim nr.227 dt.21.07.2015 me afate përfitimi 01.09.2015 deri 

01.09.2016 të paguhet në masën 6.930 leke për muajin shtator 2016 

14- Dosja e z. P. M me vendim nr.7 dt.26.01.2016 me afate përfitimi 01.03.2016 deri 

01.03.2019 të paguhet në masën 29.700 leke për muajin mars 2016  

15- Të plotësohen dosjet e z. R. R dhe znj. N. L me modulin tip sipas udhëzimit. 

Realizuar detyra nr.2: për 13 familje janë marrë konfirmimet në institucionet përgjegjësë në bazë 

të shkresën me nr 812/1, datë 26.6.2016 nga bashkia Përmet. 

Raportimi mungon , në njoftimin e kontrollit është lënë detyrë drejtorisë Rajonale Gjirokastër për 

të raportuar realizimin e detyrave të lëna në tetor 2016. 

6. Në muajin qershor është kontrolluar njësia administrative Qelëz,  Shkodër dhe 

janë lënë 11 detyra nga të cilat janë realizuar 8 detyra, raportuar nga njësia 

Qelëz me nr. 392, datë 21/07/2016.             



   Realizuar 

1- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 49 familjet e mësipërme me një efekt 

financiar 214.153 lekë. 

2- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 7 familje me nje efekt financiar 33.053 

lekë. 

3- Të kryhet verifikimi i situatës social ekonomike 2 herë në vit. 

4- Të plotësohen evidencat statistikore në mënyre korrekte dhe të dërgohen brenda 

afateve ligjore pranë Drejtorisë Rajonale Shkodër 

5- Të plotësohet regjistri analitik i PAK për vitin 2016 

6- Të plotësohet dosja e z. E. B me vërtetim i shkollës nga janari 2016 dhe në vazhdim 

7- Të ndalohet pagesa e kompesimit të energjisë elektrike në masen 7.776 lekë e znj. A. 

P në kundërshtim me vendimin pasi zonja nuk është kryefamiljare 

8- Dosja e z. P. B me vendim nr.746 dt. 25.03.2016 me afate përfitimi 01.03.2016 deri 

25.03.2016 të paguhet në masën 13.390 lekë për muajin prill 2016.  

Nuk është realizuar 

9- Të arkëtohet shuma 117.927  lekë për 6 familjet e larguara nga skema e ndihmës 

ekonomike e lënë nga kontrolli i mëparshëm. 

Afati është i menjëhershëm nga administratori por nuk mund të realizohen për 

arsye se familjet janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike dhe shuma nuk 

mund te kthehet. 

10- Të dërgohen listat me të gjithë personat në moshe pune për konfirmimet nga 

institusionet kur futen për herë të parë apo rifuten. 

Afati: Vazhdimisht, Personi përgjegjës: Administratori shoqëror 

11- Të zbatohet vendimi nr. 328 dt.12.03.2009, “Për përcaktimin e kritereve të 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kuzizuar. 

Afati: Menjëherë, Personi përgjegjës: Administratori shoqëror 

 

7. Në muajin korrik është kontrolluar njësia administartive Tërthore,  Kukës dhe 

janë lënë 15 detyra nga të cilat janë realizuar 12 detyra, raportuar nga njësia 

Tërthore me nr. 162, datë 26/08/2016. 

    

Realizuar 

1- Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 11 familjet me një efekt financiar 

34.360 lekë. 



2- Të kryhet verifikimi i situatës social ekonomike 2 herë në vit. 

3- Jane dërguar listat me të gjithe personat në moshë pune për konfirmimet nga 

institucionet për herë të parë ose rifuten. 

4- Jane afishuar listat e përfituesve të ndihmës ekonomike. 

5- Janë plotësuar dosjet e NE me vërtetimin e kategorise së tokës. 

6- Të zbatohet VKM nr.787, datë 14.12.2005, i ndryshuar me VKM nr 1053, datë 

23.04.2008, për punët e shërbimet në komunitet. 

7- Të plotësohet dosja e z. E.D me librezën e paraplegjikut. 

8- Të plotësohet dosja e z. Z. S me librezën e paraplegjikut. 

9- Të plotësohet dosja e znj. V. D me vendimin e fundit. 

Në proces 

1- Të arkëtohet shuma 117.927  lekë për 6 familjet e larguara nga skema e ndihmës      

ekonomike (në proces) 

2- Të arkëtohet shuma 57.862  lekë për 16 familjet të cilat janë trajtuar me punë dhe 

shërbime në komunitet në skemën e ndihmës ekonomike 

3- Të plotësohet çertifikata familjare me shënimin përkatës siç e kërkon vendimi nr. 

787, datë 14.12.2005. 

Nuk është realizuar 

1- Të arkivohet kopja e vendimit bashkiak për NE në zyrën e punonjësit të ndihmës 

ekonomike. 

2- Të arkëtohet pagesa në masën 9.900 lekë per znj. F. D, paguar tepër në muajin 

gusht 2015. 

3- Të arketohet pagesa në masën 9.900 lekë per z. S. A, paguar tepër në muajin 

gusht 2015. 

 

8. Në muajin Gusht është kontrolluar Bashkia Poliçan, Berat dhe janë lënë 11 

detyra nga të cilat janë realizuar 9 detyra, raportuar nga Bashkia Poliçan me 

nr.prot.  59 , datë 11.01.2017. 

Realizuar 

1. Të arkëtohet shuma 60.180  lekë për znj. S.S  trajtuar në kundërshtim me ligjin. 

2. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 5 familjet me një efekt financiar 

16.800 lekë. 

3. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 4 familjet pa çertifikaten e 

pronësisë së tokës. 



4. Të plotësohet  Regjistri i përfituesve të ndihmës ekonomike. 

5. Të kryhet verifikimi i situatës social ekonomike 2 herë në vit. 

6. Të plotësohet çertifikata familjare me shënimin përkatës për përfituesit e ndihmës 

ekonomike. 

7. Të vendoset në dosjet e ndihmës ekonomike çertifikata e pronësisë së tokës e 

fotokopjuar dhe e noterizuar. 

8. Evidencat statistikore të plotësohen në mënyrë korrekte dhe të dërgohen brenda 

afateve ligjore pranë drejtorisë rajonale Berat. 

9. Të bëhet pagesa në masën 10.300 lekë e znj. Xh. D. 

 

Nuk është realizuar 

1.Të arkëtohet shuma 3.200 lekë për z. M. D  trajtuar në kundershtim me ligjin e 

skemë se ndihmës  ekonomike. 

2.Të zbatohet VKM nr.787 datë 14.12.2005, i ndryshuar me VKM 1053 datë 

23.04.2008, për punët e shërbimet në komunitet. 

 

9.  Në muajin Shtator është kontrolluar Bashkia Tiranë dhe janë lënë 5 detyra nga 

të cilat janë realizuar të gjitha , raportuar nga BashkiaTiranë me nr. 35590 

prot., nr 35540/Prot,  datë 18.11.2016     

Realizuar: 

1. Të punohet me administratorët e njësive administrative për mënyrën e përllogaritjes të 

saktë të fondit dhe plotësimit të tabelabe statistikore Tab.1-6 dhe Tab.1-9. 

2. Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale pranë Bashkisë Tiranë të dërgojë pranë 

Drejtorisë Rajonale të dhënat Statistikore, brënda afateve të caktuara. 

3. Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale t’i vihet në dispozicion një kopje e çeljes 

së fondeve për çdo 2- mujor. 

4. Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale pranë Bashkisë Tiranë në bashkëpunim me 

administrator shoqëror të njësive administrative të programojë saktë fondet për pagesat e 

personave me aftësi të kufizuar. 

Gjithashtu bashkia Tiranë ka proceduar në lidhje me propozimet e masave displinore për 

personat përgjegjës. 

10. Në muajin Tetor është kontrolluar Bashkia Sarandë, Vlorë dhe janë lënë 9 

detyra dhe për realizimin e detyrave të lëna të akt kontrollit është lënë për të 

raportuar në  datë 20.01.2017. 



 

1. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 4 familjet me një efekt financiar 

10.400 lekë. 

2. Të largohet nga skema e ndihmës ekonomike familja e znj. F. H me një efekt 

financiar 3.900 lekë. 

3. Të largohet nga skema e ndihmës ekonomike familja e znj. E. K me një efekt 

financiar 3.900 lekë. 

4. Të plotësohet çertifikata familjare me shënimin përkatës për përfituesit e ndihmës 

ekonomike. 

5. Të vendoset në dosjet e ndihmës ekonomike çertifikata e pronesisë së tokës e 

fotokopjuar dhe e noterizuar. 

6. Të arketohet shuma në masën 867.346 lekë në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i 

Mbrojtjes Sociale”. 

7. Të zbatohet Sqarusja e Drejtorit të Përgjithshëm të Sh.S.SH date 10.05.2013 (pasi 

pagesat janë kryer me ditë ) 

8. Të bëhet pagesa në masen 5.010 lekë për muajin qershor 2016  të znj. E. K. 

9. Të bëhet pagesa në masën 7.310 lekë për muajin shtator 2016  të znj. F. A. 

 

11. Në muajin Nentor  është kontrolluar Bashkia Maliq, Korçë dhe janë lënë 10 

detyra, për realizimin e detyrave të lëna te akt kontrollit është lënë për të 

raportuar në date 20.01. 2017. 

   Realizuar 

1. Të afishohen çdo muaj listat me emrat e përfituesve të ndihmës ekonomike. 

2. Të kryhet verifikimi i situatës social ekonomike 2 herë në vit. 

3. Të bëhet pagesa në masën 10.300 lekë për muajin Korrik 2016  të znj. Xh. G. 

4. Të bëhet pagesa në masën 10.300 lekë për muajin Gusht 2016  të znj. A. H 

5. Të plotësohet dosja e znj. I. G me raportin mjeko-ligjor të kujdestarit. 

 

 

Nuk është realizuar 

1. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 4 familjet me një efekt financiar 

10.400 lekë. 

2. Te plotësohet çertifikata familjare me shënimin përkatës për përfituesit e 

ndihmës ekonomike. 



3. Dosjet e 133 përfituesve të ndihmës së pjesshme të plotësohen me çertifikatën e 

pronesisë së tokës. 

4. Të zbatohet VKM nr.787, datë 14.12.2005, i ndryshuar me VKM nr. 1053, datë 

23.04.2008, për punët e shërbimet në komunitet. 

5. Të plotësohet dosja e z. B. Q me librezën e para dhe tetraplegjikut. 

12. Në muajin Dhjetor është kontrolluar Njesia administrative Qendër, Fier dhe 

janë lënë 5 detyra nga të cilat janë realizuar 5 detyra, raportuar nga Njësia 

administrative Qendër me nr. prot. 8/2, datë 27.01 .2017. 

Realizuar 

1. Të ndalet shuma 1.200 lekë për znj. A. R, përfituar në kundërshtim me VKM 

Nr.376, datë 11.06.2014, pika 4 

2. Të largohet nga skema e ndihmës ekonomike 1 familje e ardhur pa 

dokumentin e transferimit me një efekt financiar 4.898 lekë. 

3. Të zbatohet VKM nr.565, datë 09.08.2006, “Për mbrojtjen e shtresave në 

nevojë nga rritja e cmimit të energjisë elektrike” 

4. Të kryhet verifikimi i situatës social ekonomike 2 herë në vit sipas Ligjit nr. 

9355 datë 10.03.2005. 

5. Të vendoset në dosjen e përfituesve të ndihmës ekonomike të pjesshme 

çertifikata e pronësisë së tokës e fotokopjuar dhe noterizuar. 

Tabela/Realizimi i detyrave 

   

    

Bashki/Njësi Administrative 

Detyrat e 

lëna Realizuar 

Pa 

Realizuar/ 

Proçes 

Njësia Administrative Sukth 10 9 1 

Njësia Administrative 

Përparim 8 6 2 

Njësia Administrative Melan 12 8 4 

Njësia Administrative 

Bërzhitë 9 9 0 

Njësia Administrative 

Zejmen 7 6 1 

BashkiaPërmet 15 1 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONLUZION:   

Në 13 kontrollet e ushtruara janë realizuar 73% e detyrave të lëna dhe janë në proces 

pjesa tjetër. Lidhur me arkëtimin e shumave/kthimin e shumave të lëna si tek programi 

i ndihmës ekonomike dhe tek Pagesat PAK është realizuar në masën 100%.  Pra, janë 

arkëtuar 1.432.815 lekë për familjet tek NE dhe 431.930 tek Aftësia e Kufizuar. 

 

1.2 Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale ka qenë i shtrirë gjatë gjithë vitit 2016  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 2016 

në rang vendi janë kontrolluar  të 373 njësitë vendore, pra është realizuar plani i veprimit  

në masën 99% . 

Në vitin 2013  në të cilën janë kontrolluar 30% e njësive vendore (116 njësi), në vitin  2015   

janë kontrolluar 97% e njësive (373 njësi ).    

Gjatë vitit 2016 janë konstatuar 2198  familje që kanë përfituar  nga skema e ndihmës 

ekonomike në kundërshtim me legjislacionin me 11286147 efekt financiar si dhe 545 PAK 

me 15952657 lekë, 371  invalid pune me efekt 6516398. 

Njësia Administrative Qelëz 11 8 3 

Njësia Administrative 

Tërthorë 15 12 3 

BashkiaPoliçan 11 9 2 

BashkiaTiranë 5 5 0 

BashkiaSarandë 9 9 0 

BashkiaMaliq 10 5 5 

Njësia Administrative 

Qendër 5 5 0 

Totali 127 92 21 



Në vitin 2013 janë konstatuar  shkelje për  3922 familje me efekt finaciar 37.894.667 lekë 

dhe janë propozuar 22 masa disiplinore, 15 gjoba dhe 5 për ndjekje penale.  

Në vitin 2015 janë si pasojë e kontrolleve të ushtruara janë larguar 2411 familje me dëm 

ekonomik  38161299 lekë dhe 794 familje me shkelje të cilat nuk janë paguar në përputhje me 

legjislacionin në fuqi me efekt financiar 43395500 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 vendosur: 108 masa displinore (vërejtje, largim nga puna), 43 gjoba. 

Qarqet në të cilat janë konstatuar më shumë shkelje në familjet në ndihmë ekonomike:  

Shkodër, Dibër, Korçë. Ndërsa parregullsi në lidhje me pagesat e PAK dhe invalidëve të 

punës janë qarqet: shkodër, Elbasan, Dibër dhe Durrës.  

Vihet re ulje e ndjeshme e familjeve abuzive, kjo në sajë të kontrolleve të ushtruara nga 

Drejtoritë Rajonale të SHSSH dhe takimeve kualifikuese çdo muaj me administratorët 

shoqërorë për legjislacionin dhe çdo problematikë. 

Verifikimet social-ekonomike në vitin 2016  në banesë janë kryer nga grupet e kontollit në 

2029 familje, në vitin 2015 në  1490 familje dhe në vitin 201 në 270 familje. 

Verifikimet social-ekonomike 

Qarku 2016 2015 2013 

DIBËR 326 212 98 

KUKËS 159 41 0 

SHKODËR 98 96 0 

LEZHË 43 47 0 

DURRËS 128 186 38 

ELBASAN 229 119 86 

TIRANA 480 400 0 

KORÇA 126 113 13 

FIERI 114 100 0 

VLORA 40 20 0 

BERATI 250 120 0 

GJIROKASTËR 36 36 34 

TOTALI  2029 1490 269 

 

 

 



 

Tabela e kontrolleve (për 12 Drejtoritë Rajonale)  
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TABELA E KONTROLLEVE 2016

Qarku

njesi te 

kontrolluara

Nr familjeve 

me shkelje

demi 

ekonomik 

nr I PAK me 

shkelje

efekti 

financiar

nr I invalideve 

te punes me 

shkelje efekti financiar Masat e propozuara

DIBER 35 521 1351052 47 894452 44 4566000 33 verejtje, 1 gjobe

KUKES 27 64 480590 15 412870 0 0 6 verejtje, 2 gjoba

SHKODER 33 916 6.585.279 225 9296880 73 585200 4 verejtje, 2 largime, 2 gjoba

LEZHE 21 106 267828 11 758550 11 52938 1 verejtje, 1 gjobe

DURRES 16 23 135848 34 1199785 55 327300 4 verejtje me shkrim

ELBASAN 50 98 323292 117 763900 21 82700 3 verejtje, 1 gjobe

TIRANA 39 15 428736 6 747860 0 0 6 verejtje, 2 gjoba

KORCA 37 311 942987 31 832410 109 620100 31 verejtje, 8 largime

FIERI 42 19 29356 3 341690 4 46200 1 largim, 3 verejtje

VLORA 23 52 244478 6 78210 39 183260 1 gjobe

BERATI 25 51 160429 27 256520 11 36200 3gjoba, 1 verejtje, 1 largim

GJIROKASTER 25 22 336272 22 369.530 4 16500 7 verejtje

TOTALI 373 2198 11286147 544 15952657 371 6516398 99 verejtje, 13 gjoba, 12 largime



Numri i familjeve me shkelje në 12 qarqet. 

 

 

Numri i PAK dhe invalidë pune të konstatuara me pagesa të parregullta 

 

Problematikat e ndeshura gjatë kontrollit 

• Mos zbatimi i detyrave të lëna nga drejtoria (NE, PAK) 

• Përllogaritja e gabuar e masës së ndihmës ekonomike 

• Evidenca jo të sakta (NE, PAK) 

• Ndryshimi i shpeshtë i administratorëve 

• Pagesa të gabuara në PAK 

• Mangësi dokumentacioni në dosjet e PAK për personat që vazhdojnë shkollën dhe 

kujdestarëve të PAK. 

• Mos likujdimi në afat i kompesimit të energjisë elektrike. 
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• Mos kryerja e vizitave në shtëpi 2 herë në vit nga ana e administratorit. 

• Aplikimi dhe futja në skemë e familjeve që kanë bërë ndarje të qëllimshme. 

• Përfitimi i padrejtë i kompesimit të energjisë elektrike për PAK. 

• Konceptimi i gabuar nga ana e administratorëve të periudhës së përfitimit të 

invalidëve të punës. 

 

Ecuria  e dinamikës së Ndihmës ekonomike 2013, 2015 , 2016 

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

referuar të dhënave statistikore.  

 

Shënim: të dhënat  janë referuar sektorit të statistikës. Për periudhën nëntor –dhjetor 

mungon informacioni për 28% të njësive vendore. 

 

 

 

 

 

 

EMËRTIMI 
Nëntor - Dhjetor 

2013 

Nëntor - 

Dhjetor 2015 

Nëntor - 

Dhjetor 2016 

NUMRI I 

FAMILJEVE 
102.366 79.530 80.478 

TIRANË 14.085 8.150 8.656 

BERAT 4.541 2.040 1.770 

DIBËR 14.504 13.016 13.435 

DURRËS 1.411 870 1.014 

ELBASAN 14.349 14.784 16.288 

FIER 4.560 2.905 2.515 

GJIROKASTËR 2.714 1.898 1.702 

KORÇË 9.182 7.849 7.862 

KUKËS 12.519 10.804 10.851 

LEZHË 7.334 5.526 5.280 

SHKODËR 15.128 10.141 9.734 

VLORË 2.039 1.547 1.371 



Grafik  

 

 

Siç shikohet skema e ndihmës ekonomike në vitin 2015 ka pësuar një rënie të ndjeshme në 

krahasim me vitin 2013 me 23.000 familjeve si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga SHSSH 

dhe takimeve kualifikuese me administratortë lidhur me zbatimin e legjislacionit. Në vitin 

2016 vazhdon ulja  e numrit të familjeve në skemën e ndihmës ekonomike  me përjashstim të 

qarqeve pilot ku numri i përfituesve ka ardhur duke u  rritur dhe qarkut Dibër. 

Gjatë vitit 2016 janë hartuar shkresa drejtuar institucioneve përgjegjëse lidhur me 

konfirmimet e familjeve pretenduese për ndihmë ekonomike. 

Shkresë zyrtare dërguar 12 prefektëve për mbledhjen e këshillave çdo muaj. Prefekturat në 

mbështetje të kërkesës u kanë drejtuar bashkive shkresë për zbatimin e legjislacionit për NE 

dhe PAK në lidhje me mbledhjen e këshillave çdo muaj. 

Shkresë zyrtare dërguar kryetarëve të 61 bashkive lidhur me: 

- mbledhjen e këshillave,  

- dërgimin e vendimit në drejtoritë rajonale dhe dërgimin e evidencave statistikore. 

Në muajin mars 2016 është zhvilluar ëorkshop me specialistët e kontrollit të Drejtorive 

Rajonale lidhur me modulin e përgatitur mbi cilësinë e kontrolleve dhe praktika të unifikuara 

gjatë kontrolleve,  metodologjinë e hartimit të riskut dhe saktësinë e të dhënave statistikore. 
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2. Modernizimi i skemës së ndihmës ekonomike në gjithë vendin 

2.1 Monitorimi i skemës së ndihmës ekonomike në 3 qarqet pilot 

Përmirësime në funksionalitetetesitemittedixhitalizuartendihmesekonomike  

 

- Raport më i detajuar në lidhje me verifikimet automatike, për të monitoruar më mirë 

performancën dhe problemet e verifikimeve. 

- Shtim raporti më të detajuar në lidhje me kategorizimin e fëmijëve sipas moshës në 

familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe fëmijët që marrin pagesë për shkollën. 

- Shtim fushe për vendosjen afati vlefshmërie për kategoritë e veçanta të aplikimit, në 

mënyrë që të refuzohen automatikisht nga sistemi në momentin kur skadon afati. 

- Statistika më të detajuara në lidhje me verifikimet automatike me zyrat e punës. 

- Modifikime në procesin e verifikimeve me ISSH për të dalluar statusin e dosjeve të 

cilat konsiderohen si pensione aktive 

- Modifikim në faqen e listës së project-vendimeve të mbërritura në bashki në mënyrë 

që të identifikohen project-vendimet pa protokoll. 

- Gjenerimi i project-vendimeve në nivel bashkie, përgatitja e një project-vendimi për 

gjithë bashkinë, jo më project-vendime sipas njësive administrative. 

- Detajimi i vendimit final dhe sipas njësive administrative të çdo bashkie. 

- Gjatë vitit 2016 është rritur numri i aplikuesve dhe përfituesve në 3 qarqet pilot: 

- Janar 2016: aplikues 25763 familje dhe përfitues 25.763 familje (Durrës: 900 

familje përfituese, Tiranë: 8903 familje dhe Elbasan: 14.617 familje). 

- Dhjetor 2016: aplikues 29039 familje dhe përfituese 27.239  (Durrës: 1099 familje, 

Tiranë:  9127 familje dhe Elbasan: 17.013 familje)  

 

TË REFUZUARIT/çdo muaj  

    

Muaji Nr.aplikimesh 

të refuzuara 

Nga këto të 

refuzuar nga 

verifikimet 

automatike 

%e të refuz nga 

ver. 

Automat/total 

refuzim 

Janar 2093 1566 74% 

Shkurt 1868 1021 55% 

Mars 1393 667 48% 



Prill 1811 1117 62% 

Maj 1996 1193 60% 

Qershor 1904 1121 59% 

Korrik 1374 722 53% 

Gusht 1307 647 50% 

Shtator 1908 1183 62% 

Tetor 2072 942 45% 

Nëntor 1955 643 32% 

Dhjetor 1806 673 37% 

 

Problemet aktuale me sistemin e NE (3 qarqet pilot): në bazë të VKM nr. 904 janë të 

përcaktuar institucionet përgjegjëse për verifikimin automatik, në rast të kundërt mund t’u 

dërgohet zyrtarisht institucioneve të cilët duhet të kthejnë përgjigje brenda 10 ditëve. 

 

Institucionet të cilat u dërgohet shkresë zyrtare 

 

1. Duke qenë se ZRPP nuk mundëson të dhëna për sistemin e NE, Drejtoritë Rajonale 

dërgojne manualisht CD (me listën e anëtarëve të familjeve aplikuese) por përgjigja e 

ardhur është formale. 

2. Inspektorati  i Punës nuk është i lidhur neësistem, pasi sistemin nuk e kanë të 

konfiguruar te AKSHI. Ndërkohë u dërgohet manualisht lista por përgjigja është 

formale. 

3. Gjykatat/vërtetimin nga gjykatat e sjellin vetë familjarët pasi sistemi i NE nuk lejon 

aplikimin kur njëri anëtar vuan dënimin me heqje lirie. 

4. Burgjet,paraburgim – dërgojnë informacion kur ka raste të tilla. 

5. Seksioni pranë bashkive (urbanistikë, treg i lirë etj) . Përgjigja e kthyer është formale. 

 

Gjatë kontrolleve të ushtruara në Bashkitë/njësitë administrative konstatohen 

parregullsi: 

a)Formulari i vizitës në familje është plotësuar në mënyrë fiktive dhe jo i plotë. 

b)Është vënë re që pjesa më e madhe familjeve  përfituese të NE  në njësitë administrative  

nuk kanë në dosje  çertifikatën e pronësisë  mbi tokën të lëshuar nga ZRPP,  apo Aktin e 

marrjes së tokës në pronësi. 



c)Një pjesë e familjeve përfituese pasqyrojnë në sistemin elektronik pagën, ndërsa nuk e 

shoqërojnë me vërtetim page, i cili duhet  depozituar në dosje. 

d)Nuk afishohen listat e përfituesve të NE në njësitë Administrative. 

e)Administratorët kanë probleme në aplikimin e “kategorive të veçanta”, dhe në respektimin 

e afateve ligjore të tyre. 

ë)Një pjesë e njësive vendore nuk kanë zbatuar akt-marrëveshjen me postën, e cila saktëson 

të gjitha detyrimet e lindura prej saj nga ana e të dy palëve (njësisë administrative dhe postës 

shqiptare). 

f)plotësimi i deklaratës 3-mujore nuk bëhët në mënyrë të rregullt. 

i) në rastet kur lihet detyrë e lënë kthimi i shumës /arkëtimi për skemën e re të ndihmës 

ekonomike është i vështirë ndjekja (duhet menduar mekanizmi). 

 

2.2 Shtrirja e skemës së re të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot  

Trainimet për përdoruesit e MIS 

Përgjatë muajve korrik, shtator janë zhvilluar  ciklet e trajnimit për legjislacionin e ri të 

ndihmës ekonomike në 12 qarqet e vendit janë trajnuar gjithësej 560 pjesëmarrës: 

(administratorë shoqërorë, staf i drejtorive të shërbimeve sociale në bashki dhe staf i SHSSH) 

Në muajin tetor janë zhvilluar ciklet e trajnimit  për përdorimin e sistemit të dixhitalizuar 

të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot  nga IKUB dhe  janë trajnuar gjithsej 480 persona 

(administratorëve të njësive vendore dhe financierë pranë bashkive dhe staf i SHSSH). 

Infrastruktura për shtrirjen e MIS të NE-së 

MMSR /SHSSH në bashkëpunim me Bankën Botërore gjatë muajit tetor kanë siguruar dhe 

shpërndarë infrastrukrën e nevojshme pranë njësive vendore (kompjuter, UPS, printer) për 

sistemin e ri të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot. 

Takimet/ Tryeza për shtrirjen e skemës së re në 9 qarqe 

Gjatë muajve tetor-nëntor 2016 për shtrirjen e skemës së re të ndihmës ekonomike janë 

organizuar takime  informuese në lidhje me shtrirjen e skemës së re të ndihmës ekonomike në 

9 qarqet e vendit  

-3 tryeza rajonale me pjesëmarrjen e ministrit, Drejtorit të SHSSH dhe prefektëve dhe 

kryetarëve të  njësive vendore në Lezhë, Fier dhe Korçë. 

-9 Takime të Drejtorit i Përgjithshëm të  SHSSH në 9 qarqet jopilot me pjesëmarrjen e 

administratorëvë shoqërore, përfaqësues nga bashkia dhe sekretarëvë të këshillave bashkiakë.  

- 27 Takime të Drejtorëve Rajonalë me përfaqësues të njësive vendore dhe  grupe të 

ndryshme interesi. 



Ngritja e regjistrit elektronik 

Në muajin Nëntor- dhjetor 2016 ka vijuar puna për ngritjen e  regjistrit elektronik kombëtar 

të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot si dhe takime dhe shkresa me njësitë vendore lidhur 

me aksesin në internet. Në filllim të ngritjes së regjistrit të  nëntor 2016, kishte shumë 

vështirësi në ngritjen e regjistrit elektronik të NE-së pasi 126 njësi administrative  nuk 

kishin akses në internet. Si pasojë e takimeve të kryera të sipërcituara dhe shkresave zyrtare 

dërguar nga SHSSH/MMSR tek 61  kryetarët e bashkive dhe 12 prefektëve, situata e aksesit 

në internet  në dhjetor 2016 është përmirësuar ndjeshëm dhe në javën e fundit të dhjetorit  

janë 60 njësi që nuk kanë akses në internet. Ndërkohë Drejtoritë Rajonale të SHSHSH kanë 

qenënë kontakt të vazhdueshëm me kryetarët e bashkive për të siguruar internetin edhe në 

këto njësi.   

Statusi i aplikimeve në 9 qarqet e vendit. 

 

 

Ndjekja e proçedurave lidhur me kthim  përgjigjet për ankesat e qytetarëve për ndihmën 

ekonomike dhe aftësinë e kufizuar  

Gjatë vitit 2016 në Drejtorinë e Përgjithshme janë pritur dhe sqaruar 300 ankesa lidhur me 

ankesa të ndihmës ekonomike, pagesat PAK dhe invalidët e punës si dhe janë kthyer 

përgjigje 95 shkresa zyrtare nga Kryeministria, Avokati i Popullit , MMSR dhe vetë qytetarët. 
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