
ANALIZA VJETORE 2017 

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. 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK ka kryer kontrolle  sipas planit të veprimit të 

vitit 2017 në 11 Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së, nuk është kontrolluar vetëm Drejtoria 

Rajonale Dibër ku për problematikë e veçantë të këtij qarku është kontrolluar Bashkia Dibër 

dhe njësitë administrative Luzni, Kastriot, Tomin dhe Maqellare. 

 

Metodologjia e kryerjes së kontrolleve në Drejtoritë Rajonale lidhet: 

- Me zbatimin e planit të veprimit në lidhje me zbatimin e legjislacionit të ndihmës 

ekonomike dhe aftësisë së kufizuar;  

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

përfundimtare; 

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

riskut; 

- Konstatimi i dëmit ekonomik dhe lënia detyre bashkive respektive kthimin e këtij dëmi në 

zërin buxhetor 606 “Mbrojtja Sociale”; 

- Ndjekjen e detyrave të lëna për njësitë vendore; 

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

Konkluzione të kontrolle të kryera në Drejtoritë Rajonale : 

1. Për periudhën Janar – Dhjetor 2017 janë kryer kontrolle në Drejtoritë Rajonale dhe 

në njësitë vendore sipas planit të veprimit duke u mbështetur në vlerësimin e riskut në 

çdo qark. 

2. Në 70% të kontrolleve konkluzionet e Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe PAK 

përputhen me konstatime të Drejtorive Rajonale.  

3. Konstatohet që në disa Drejtori nuk janë ndjekur të gjitha hapat për kryerjen e 

kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK në zbatim të VKM nr.512, datë 

31.05.2006, “Për proçedurat e kryerjes së kontrollit të ndihmës ekonomike, të pagesës 

së aftësisë së kufizuar dhe shërbimeve shoqërore” i ndryshuar si dhe Urdhërit nr.1361 

datë 25.06.2014, “Mbi proçedurat e kryerjes së kontrollit të ndihmës ekonomike dhe 

të aftësisë së kufizuar”.  



Konkretisht: 

1. Nga kontrolli i Drejtorisë Rajonale Kukës rezulton se specialistë e kësaj drejtorie i 

janë përmbajtur pjesërisht konstatimeve sipas hapave të kontrollit: 

      Për kontrollin e dosjeve të NE: 

- Nuk është zbatuar hapi nr.4 për verifikimin e konfirmimeve të dërguara dhe të 

ardhura nga institucionet përgjegjëse për familjet e reja që kanë hyrë në 

skemën e ndihmës ekonomike gjatë muajve. 

- Nuk specifikoheshin dosjet e kontrolluara sipas hapit nr.5. Nuk janë pasqyruar 

në aktin e kontrollit kategoritë e veçanta, familjet me një anëtar, familjet me 

shumë anëtarë.   

                    Për kontrollin e dosjeve të PAK: 

- Nuk evidentoheshin dosjet e reja, dosjet e mbyllura, dosjet me ndryshime 

grupi,  sipas hapit nr.3, pika 1.  

- Nuk janë evidentuar dosjet që paguhen me 200 %, 300% si dhe përfituesit e 

verbër që paguhen me 150% si dhe nuk është pasqyruar dokumentacioni i 

dorëzuar për përfitimin e pagesës 200%, 300% si dhe 150% për të verbërit.   

2. Në Drejtorinë Rajonale Fier rezulton se specialistë e kësaj drejtorie nuk i janë 

përmbajtur hapave për kryerjen e kontrollit të PAK. 

3. Në Drejtorinë Rajonale Lezhë nuk është pasqyruar në aktin e  mbajtur,  kontrolli i 

kategorive të veçanta përfituese të ndihmës ekonomike (viktimat e dhunës në 

marrëdhëniet familjare) si dhe nuk specifikoheshin dosjet e kontrolluara sipas hapit 

nr.5. Për kontrollin e dosjeve të PAK nuk specifikohej numri i dosjeve të kontrolluara, 

dosjet e reja si dhe të mbyllurat, sipas hapit nr.3. 

4. Në Drejtorinë Rajonale të Tiranës rezulton se specialistë e kësaj drejtorie nuk i janë 

përmbajtur hapave për kryerjen e kontrollit të PAK. Konkretisht nuk specifikoheshin 

dosjet e kontrolluara sipas hapit nr.5.  Për kontrollin e  dosjeve të PAK nuk 

specifikohej numri i dosjeve të kontrolluara, dosjet e reja si dhe te mbyllurat, sipas 

hapit nr.3. Në kontrollin e ndihmës ekonomike nuk janë evidentuar familjet që kanë 

në përbërje invalid pune ose PAK dhe përfitojnë pagesë për aftësinë e kufizuar.  

5. Për abuzimet e evidentuara janë lënë detyra për t’u ndjekur dhe realizuar. Konstatohet 

se nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lëna nga kontrollet e mëparshme nga njësitë 

vendore lidhur me arkëtimin e shumës së përfituar padrejtësisht duke ndikuar kështu 

në rritjen e efekteve financiare. 



Nga kontrollet e ushtruara në Bashkinë Kamëz, Bashkinë Has, Njësia 

Administrative Proptisht dhe njësinë administrative Ana e Malit rezulton se nuk 

janë zbatuar nga administratorët socialë detyrat e lëna nga ana e specialistëve të 

Drejtorive Rajonale. 

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

ndjekur në vazhdimësi nga Drejtoritë   Rajonale.  

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

Drejtorinë Rajonale me proces-verbalin përkatës. 

8. Drejtoritë Rajonale në përgjithësi kanë patur marrëdhënie të mira me njësitë e 

qeverisjes vendore si dhe me prefekturën. 

9. 50% e njësive vendore nuk zbatojnë 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%.  

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

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

se në përgjithësi administratorët kanë probleme me njohjen dhe zbatimin e drejtë të 

bazës ligjore. Ndryshimi i legjislacionit ka krijuar vështirësi edhe për Drejtoritë 

Rajonale.  

11. Arkëtimet nuk janë kryer nga ana njësive vendore pasi në rastin e familjeve që 

largohen nga skema e ndihmës ekonomike nuk kanë burime te ardhurash për të 

arkëtuar shumat e përfituara padrejtësisht. E njejta situatë është edhe për personat 

PAK të larguar nga skema. 

 

2. Ndihma Ekonomike 

Nga kontrollet e ushtruara në 16 njësitë vendore nga Drejtoria e Kontrollit të NE dhe 

Pagesës PAK në vitin 2017 rezulton se në lidhje me zbatimin e legjislacionit të NE-së janë 

konstatuar  441 familje abuzive të cilat  janë larguar nga skema e NE me dëm ekonomik 

2.484.369 lekë dhe për 75 familje të paguara më tepër në kundërshtim me Udhëzimin nr. 

338/3 duke shkaktuar  një efekt financiar prej 1.211.085 lekë (arkëtim shume).  

Numri i familjeve të larguara dhe dëmi ekonomik i shkaktuar për vitin 2017 është rritur 

krahasuar me vitin 2016, vit në të cilin  janë larguar 198 familje me një efekt financiar 

1.509.617 lekë . 

 



 

Problematika e ndeshura gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria në njësitë vendore. 

1.Mos zbatimi me korrektësi i VKM-së Nr.787, datë 14.12.2005, neni II, pika 14,15,16,17 

përsa i përket konfirmimeve të listave të familjeve të cilat janë në skemën e ndihmës 

ekonomike në institucionet përkatëse si dhe mosmarrja në konsideratë e konfirmimeve të 

ardhura nga institucionet. 

2. Mos zbatimi me korrektësi i VKM-së Nr.787, datë 14.12.2005 dhe Udhëzimit Nr. 338/3, 

datë 10.03.2006 ‘‘Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe të masës së ndihmës 

ekonomike“, sidomos plotësimit të dosjeve të pretenduesve të ndihmës ekonomike me 

çertifikatën e pronësisë lëshuar nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme.  

3. Nuk zbatohet VKM  nr. 1053, datë 23.04.2008 ‘‘Për disa ndryshime në VKM Nr. 787, datë 

14.12.2005, “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe të masës së ndihmës 

ekonomike”  kreu  IV, pika nr.24, 27, për kushtëzimin e dhënies së ndihmës ekonomike me 

punë e shërbime në komunitet. 

4. Pasaktësia e llogaritjes së masës së ndihmës ekonomike nga ana e administratorëve. 

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

gjithë anëtarët madhorë të familjes. 

6. Nuk zbatohet pika 15 e udhëzimin nr. 338/3, datë 10.03.2006 “Për zbatimin e VKM 787, 

datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve të Proçedurave dhe të Masës së Ndihmës 

ekonomike” ku thuhet se brenda muajit Këshillat e Bashkive marrin vendimin përkatës për 

dhënien e ndihmës ekonomike. 

7. 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. 

Konstatime në lidhje me skemën e re të ndihmës ekzistuese në Qarqet Tiranë, Durrës, 

Elbasan. 

Nga ana Drejtorisë është planifikuar dhe kryer kontrolli i ndihmës ekonomike në tre Qarqet 

Durrës, Tiranë, Elbasan. Grupi i kontrollit në kontrollet e kryera  gjatë vitit 2017 ka hasur 

disa vështirësi që lidhen me bazën ligjore për kontrollin e dhënies së ndihmës ekonomike pasi 

VKM nr. 955, datë 7.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, proçedurave, dokumentacionit 

dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” hyri në fuqi prej muajit Janar 2017, por filloi 

të zbatohej me vonë për tre qarqet ku ishte shtrirë skema e re ndërkohë 9 qarqet e tjera kanë 

vijuar me skemën e vjetër dhe punuan me ngritjen e Regjistrit Kombëtar Elektronik.  



Në bazë të skemës së re plotësimi i deklaratës me saktësi nga administratori në njësitë 

vendore është shumë i rëndësishëm, pasi në bazë të të dhënave të hedhura në sistem, përdoret 

një formulë e pikëzuar e cila ka një numër koeficentësh që bën vlerësimin e situatës 

ekonomike të familjeve.  

Raportimi i problemeve gjatë aplikimit : 

 Pyetjen për regjistrimin e personit si përfitues i pagesës së aftësisë së kufizuar. 

 Janë bërë gabime në përzgjedhjen e kategorisë së aplikimit midis “Familje në 

nevojë”, “Jetimët që nuk janë në institucione”, “Viktimë dhune”.  

 Administratorët hasin vështirësi në plotësimin e pjesës së pensioneve që marrin 

aplikuesit. Ende këto lloj pensionesh nuk janë identifikuar se cfarë përfaqësojnë 

(shumica lidhen me sigurimet shoqërore). Të unifikohen termat me pensionet që 

merren nga sigurimet shoqërore. 

 Automjeti që është në pronësi të personave me aftësi të kufizuar, të specifikohet 

në sistem për këtë kategori, që mos të llogaritet si e ardhur. 

Procedura e verifikimit ndahet në dy hapa verifkim automatik dhe verifikim manual. 

Aktualisht në sistem kemi mundësi lidhje për verifikim automatik me sistemin e Sigurimeve 

Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, Sistemin e ZRPP, 

sistemi i Zyrës së Punës, Qendra e Regjistrimit te Biznesit, Gjendja civile dhe Drejtoria e 

Tatimeve. 

 Sistemin e ZRPP është shumë pak efektiv pasi nuk jep  mundësinë e identifikimit të 

saktë të individëve dhe informacioni i kërkuar nuk përputhet me informacionin që 

disponon sistemi i ZRPP. Si pasojë Drejtoritë Rajonale duhet të kërkojnë edhe 

konfirmim manual nga ZRPP, i cili gjithashtu nuk rezulton efektiv pasi shpesh 

përgjigjet janë formale dhe me vonesë, pa dhënë informacione konkrete për pasuritë 

që disponojnë familjet. 

 Nga sistemi i sigurimeve shoqërore ka pasur disa raste mospërputhje të të dhënave 

elektronike me të dhënat faktike. Konkretisht, raste ku personat nuk përfitojnë 

pensionet e invaliditetit apo pensionet familjare, por të dhënat në sistem figurojnë 

sikur e marrin edhe kur pagesa është ndërprerë.  

 Gjithashtu me sistemin e zyrave të punës ka pasur probleme pasi nuk identifikon 

personat që nuk janë regjistruar asnjeherë tek zyra e punës për ta nxjerr si 

mospërputhje dhe për ta larguar familjen nga skema e ndihmës ekonomike sipas 

kërkesave të VKM nr. 955, datë 7.12.2016, pika 9, gërma e. Në disa raste ka pasur 



probleme pasi anëtarët madhorë të familjes janë paraqitur pranë zyrave të punës 

(vërtetuar kjo me karletat përkatëse) por ndërkohë nuk është hedhur në sistemin e 

zyrës së punës duke çuar në përjashtimin e familjes nga skema e ndihmës ekonomike 

në mënyrë të padrejtë. 

Gjithashtu vizita në shtëpi, detyrë dhe përgjegjësi ligjore e administratorit për cdo aplikues 

është një proces i rëndësishëm, pasi verifikon nëse të dhënat që përmban deklarata janë të 

sakta apo jo. Nëse fshihet informacioni apo kryhet deklarim i rremë ateherë familja do të 

përjashtohet nga skema e ndihmës ekonomike për 6 muaj. Vonesa në kryerjen e vizitave në 

familje do të bëjë që familjet të vazhdojnë të përfitojnë edhe nëse familja ka bërë deklarim të 

rremë dhe kjo nuk konstatohet në kohë nga administratori. Vizita në familje dhe gjurmët që 

lihen në sistem te rubrika e besueshmërisë, janë tregues shumë të rëndësishëm që shmangin 

përfitimin në mënyrë të padrejtë të familjeve që nuk deklarojnë saktë të ardhurat dhe asetet që 

zotërojnë dhe bën të mundur që të përfitojnë pikërisht familjet që janë më në nevojë. 

Megjithatë ka raste kur përpos hedhjes në sistem të ndryshimeve që janë gjetur (flitet për 

kushte më të mira jetese nga sa janë deklaruar) janë nxjerrë përsëri fitues nga sistemi. Ndërsa 

ka raste kur familja dhe pse është në gjendje shumë të vështirë ekonomike, rezulton jo 

përfituese e NE. Edhe pas disa aplikimesh, familja vazhdon të mos përfitojë NE. 

Gjithashtu janë hasur raste që edhe pse familja është përjashtuar për deklarim të rremë dhe 

duhet të përjashtohet nga përfitimi i ndihmës ekonomike për një periudhë 6 mujore, është 

lejuar aplikimi i familjes në muajin pasardhës në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 955. 

Me hyrjen në fuqi të VKM nr. 955, datë 7.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të 

proçedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” Këshilli 

Bashkiak ka të drejtë të trajtojë me ndihmë ekonomike familjet aplikuese të cilat nuk janë 

shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerësimin social-ekonomik të kryer nga 

administratori shoqëror.  Këto familje do të trajtohen nga fondi i kushtëzuar për bllok-

ndihmën ekonomike deri në 6 % dhe/ose me fonde të buxhetit vendor. 

Konkluzionet e kontrolleve në tre qarqet Durrës, Tiranë, Elbasan si më poshtë: 

Për familjet e shpallura përfituese për herë të parë nuk ishte printuar formulari i Aplikimit për 

“Ndihmë Ekonomike”  me arsyetimin se mungonte baza materiale, në Njësinë Administraive 

Gjocaj. Gjithashtu u konstatuan raste që formulari i aplikimit nuk ishte i firmosur nga 

kryefamiljari.   

Janë konstatuar raste që deklaratat 3 mujore të familjeve përfituese të ndihmës 

ekonomike nuk janë gjetur të printuara për të gjitha rastet çdo tre muaj dhe të firmosura nga 



të gjithë anetarët madhorë. Problematikë e konstatuar gjatë kontrollit në Bashkinë Kamëz dhe 

Njësinë Administrative Gjocaj, Bashkia Peqin.  

Për familjet me persona me aftësi të kufizuar në të shumtën e rasteve nuk është kërkuar një 

kopje/fotokopje e vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për 

familjet e përbëra nga persona invalidë të punës apo persona me aftësi të kufizuar, të cilët 

marrin pagesë paaftësie. 

Në Kamëz për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike si dhe familjet që janë shpallur 

përfituese për herë të parë verifikimi i gjendjes shoqërore e ekonomike të familjeve është bërë 

me vonesë dhe në rreth 50% familjeve nuk është kryer asnjë vizitë, në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i 

ndryshuar, neni 31, pika b.  

Nga verifikimi në familje i kryer nga grupi i kontrollit në 40 familje (nga të cilat 23 familje 

në Kamëz, 12 familje në Gjocaj dhe 5 në Fushë-Krujë) rezultoi se kishin bërë deklarim të 

rremë 13 familje, pra rreth 33% e familjeve (5 në kamëz dhe 8 në Gjocaj) kishte 

ndryshime me të dhënat e deklaruara nga administratori në sistem për 2 familje, nuk u 

gjendën në shtëpi 3 familje (dy në Kamëz dhe një në Fushë-Krujë) si dhe kishte 

përputhshmëri me të dhënat e deklaruara nga qytetari në sistem për 22 familje. 

Në aplikime janë bërë gabime në lidhje me pyetjen “A përfiton pagesë të aftësisë së kufizuar 

ose pension invaliditeti” . Në Bashkinë Kamëz janë konstatuar gabime për 34 familjet sipas 

akt kontrollit, me një efekt financiar 468.000 lekë. Në Njësinë Administrative Gjocaj, 

Bashkia Peqin janë konstatuar gabime për 2 familjet sipas akt kontrollit, me një efekt 

financiar 12.600 lekë.  

Në Kamëz gjatë kontrollit të listave të personave që nuk kanë tërhequr ndihmën ekonomike 

për periudhën Janar-Prill 2017 u konstatuan 56 familje që nuk kanë tërhequr ndihmën 

ekonomike për një apo disa muaj dhe kanë vazhduar të jenë në skemën e ndihmës ekonomike 

në kundërshtim me VKM nr. 955, datë 7.12.2016 “ Për përcaktimin e kritereve, të 

proçedurave, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”. Është lënë 

detyrë largimi i familjeve. 

Nuk janë plotësuar të gjitha dosjet me çertifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZRPP/ 

Vërtetimin e lëshuar nga zyra e Kadastrës. Janë  konstatuar gabime në lidhje me pyetjen 

“A zotëron tokë familja juaj” për tre familje në Kamëz të cilat kanë deklaruar se nuk kanë 

tokë dhe ndërkohë në dosje kanë pasur dokumentacionin për tokën në pronësi. 

 



Nuk janë gjetur të afishuara çdo muaj listat me emrat e përfituesve të ndihmës ekonomike 

dhe masa e përfitimit, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 20 ku parashikohet se “Bashkia/njësia 

administrative njofton kërkuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike brenda 24 orëve nga 

marrja e njoftimit për vendimin e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, 

nëpërmjet publikimit të tij, dhe kryen veprimet financiare për pagesën”. 

 

 Aftësia e Kufizuar 

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 veprimit  në 11 

Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së si dhe në 16 njësi vendore, me përjashtim të Drejtorisë 

Rajonale Dibër (për më tepër tabela e mëposhtme). Gjatë kontrolleve të ushtruara në njësitë 

vendore rezulton se janë konstatuar efekte financiare për 45 persona me aftësi të 

kufizuar me efekt 1.428.150 lekë dhe 1 invalid pune me efekt 9.900 lekë.  

Numri i personave të larguar nga skema e PAK për vitin 2017 është ulur krahasuar me vitin 

2016, vit në të cilin  janë larguar 64 persona me një efekt financiar 431.930 lekë . 

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

26.06.2014, “Për komisionimin e PAK, kalendarin e daljes në komision me orare të 

përcaktuar”. Nga kontrollet ka rezultuar se urdhëri nuk është zbatuar nga Drejtoritë Rajonale 

Vlorë, Fier dhe Durrës të cilat kanë dërguar listat e personave me aftësi të kufizuar pranë çdo 

bashkie dhe nuk kanë dërguar vërtetimin tip për çdo dosje.  

Nga kontrolli i Drejtorisë Rajonale Vlorë kemi konstatuar se në rrethin e Sarandës nuk ka 

përfaqësues të Drejtorisë Rajonale Vlorë që të përgjigjet për aktivitetin e KMCAP-it dhe si 

rrjedhojë nuk janë zbatuar kërkesat e VKM-së Nr.618, datë 07.09.2006, pika  24, 25 sipas së 

cilës mjeku i Drejtorisë Rajonale është i detyruar të pranojë me proçes – verbal të rregullt 

me proçedurë verifikimi të gjitha dosjet duke verifikuar dokumentacionin përkatës dhe më 

pas i përcjell ato në KMCAP. 

Problematika e ndeshura gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria në njësitë vendore. 

1. Mos zbatimi me korrektësi i VKM-së Nr.618 datë 07.09.2006 “Për Përcaktimin e 

Kritereve, të Dokumentacionit dhe Masës së Përfitimit të Pagesës për Personat me Aftësi të 

Kufizuar”. 

2.  Mos zbatimi i VKM nr. 404, datë 20. 06. 2012 “ Për përcaktimin e masës, të kritereve e të 

proçedurave të përfitimit të Kompensimit Financiar nga personat me Statusin e të Verbërit 



dhe Invalidit Paraplegjik e Tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e 

telefonisë fikse. 

3. 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 vjeç. 

4. Mungesat e  vërtetimeve të frekuentimit të shkollës cdo 3 muaj për pagesat 200% apo 

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

5. 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. 

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

(konstatohet që janë bërë pagesa me ditë). 

7. Probleme me plotësimin e dosjeve me çertifikatën familjare çdo vit,  raportin mjeko-ligjor 

të kujdestarit dhe deklaratën noteriale të kujdestarit. 

 

Tabela e zbatimit të detyrave të lëna gjatë kontrolleve në njësitë administrative. 

 

 

Bashki/ Njësi Administrative 

 

 

Detyrat e lëna 

 

 

Realizuar 

 

 

Pa Realizuar/ 

Proces 

Njësia Administrative Fushë Krujë 3 3 0 

Njësia Administrative Gjocaj 10 0 10 

Njësia Administrative Balldren 10 6 4 

Bashkia Peshkopi 6 0 6 

Njësia Administrative Tomin 7 0 7 

Njësia Administrative Kastriot 5 0 5 

Njësia Administrative Luzni 3 0 3 

Njësia Administrative Maqellarë 9 0 9 

Bashkia Gjirokastër 13 5 8 

Bashkia Kamëz 23 12 11  

Njësia Administrative Proptisht 14 6 8 

Bashkia Has 19 10 9 

Njësia Administrative Ana Malit 12 9 9 



Njësia Administrative Roshnik 7 4 3 

Njësia Administrative Orikum 6 1 5 

 

Tabela e kontrolleve në 16 njësitë vendore 

 

Siç shihet dhe nga tabela për vitin 2017 janë vënë gjithsej 15 masa administrative për 

administratorët shoqërorë të ndara në 10 vërejtje me shkrim dhe 3 gjoba në masën 50 

000 lekë.  

Nga zbatimi i detyrave të lëna rezulton se janë kryer arketime vetëm në Njësinë 

Administrative Balldren në vlerën 56,280 lekë dhe Bashkinë  Has në vlerën 20,000 lekë. 

VITI  Nr.fam/NE Dëmi 

ekonomik 

NrPak Efekti 

finaciar 

Nr inv Efekti 

finaciar  

Viti 2016 49 176.802 64 1.432.815 0 0 

Viti 2017  441 2.484.369 45 1428150 1 9900 

 

TABELA E KONTROLLEVE PER 2017 ( EFEKTET)

N
r.

 F
am

F
o
n
d

N
r.

 F
am

F
o
n
d

Janar Dr.Rajonale Durrës

Nj.Fushë Krujë 145 0 0 0 0 145 0 412 0 0 443 0 0

Shkurt Dr.Rajonale Elbasan

Nj.Gjocaj 385 1 48,000 2 12,600 376 60,600 172 0 0 81 0 0 verejtje me shkrim

Mars Dr.Rajonale Lezhë

Nj.Balldren 108 1 45,000 0 0 107 45,000 147 11 155,520 166 0 0

Dr.Rajonale Dibër

Bashkia Peshkopi 7553 176 743,374 0 0 7145 743,374 3531 2 verejtje me shkrim

Nj.Tomin 153 626,984 0 0 626,984 11 110,330 0 gjobe 50000

Nj.Kastriot 4 161,910 0 gjobe 50000

Nj.Luzni 10 708,560 0 gjobe 50000

Nj.Maqellare 79 851,500 0 0 851,500 0 3 verejtje me shkrim

Prill Dr.Rajonale Gjirokastër

Bashkia Gjirokastër   295 17 63,900 0 0 0 63,900 585 4 40,340 789 0 0

Maj Dr.Rajonale Tiranë

Bashkia Kamëz 2263 0 0 35 558,000 558,000 650 2 14,810 615 0 0

Qershor Bashkia Peqin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrik Dr.Rajonale Korçë

Nj. Proptisht 592 11 32,600 13 38,600 71,200 168 0 0 115 0 0 2 veretje me shkrim

Shtator Dr.Rajonale Kukës

Bashkia Has 649 0 0 25 601,885 601,885 118 1 216,400 183 0 0 2 verejtje me shkrim

Dr.Rajonale Shkodër

Nj.Ana Malit 131 159 1 verejtje me shkrim

Tetor Dr.Rajonale Berat

Nj.Roshnik 18 2 42,138 0 0 42,138 85 0 0 0 0 0

Nëntor Dr.Rajonale Vlorë

Nj.Orikum 12 1 30,900 0 0 0 30,900 128 2 20,280 99 1 9,900

Dhjetor Dr.Rajonale Fier

Totali 12151 441 2,484,396 75 1211085 7773 3695481 6155 45 1428150 2491 1 9900
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Rekomandimet  që janë lënë për zbatim në 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 njësive 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 dërgohen në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Rekomandimet  që janë lënë për zbatim në njësitë vendore: 

1. Të plotësohet saktë formulari i aplikimit për ndihmë ekonomike mbi bazën e të 

dhënave të deklaruara nga aplikuesit me qëllim mos penalizimin e familjeve. Të 

informohen familjet për pasojat e deklarimit të rremë. 

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

përfituese nga skema e ndihmës ekonomike. Ndërsa për familjet që janë shpallur 

përfituese për herë të parë verifikimi i gjendjes shoqërore e ekonomike të familjeve të 

kryhet  brenda 3 muajve në përputhje me kërkesat e ligjit nr.9355, datë 10.03.2005 

“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar, neni 31, pika b. 

3. Të korrigjohen aplikimet ku janë bërë gabime në lidhje me pyetjen “A përfiton 

pagesë të aftësisë së kufizuar ose pension invaliditeti”  

4. Të plotësohen dosjet e përfituesve të ndihmës ekonomike me çertifikatën e 

pronësisë/ vërtetimin e kadastrës për fshatrat e azhornuar në bazë të VKM nr.955, 

datë 07.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave, të dokumentacionit dhe 

masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, Kreu II, pika 4.1.  

5. Të plotësohen dosjet e përfituesve të ndihmës ekonomike me një kopje/fotokopje e 

vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për familjet e 



përbëra nga persona invalidë të punës apo persona me aftësi të kufizuar, të cilët 

marrin pagesë paaftësie. 

6. Të plotësohen dosjet me vërtetimet e shkollës për fëmijët që ndjekin arsimin e 

detyrueshëm 9-vjeçar i cili është i detyrueshëm për t'u dorëzuar dy herë brenda një 

viti shkollor si dhe me fotokopje të librezës së vaksinimit që provon vaksinimin sipas 

kalendarit të detyrueshëm.  

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

masën e përfitimit, në përputhje me kërkesat e ligjit nr.9355, datë 10.03.2005, “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 20. 

8. Deklarata e paraqitjes çdo tre muaj të familjes të printohet e firmoset nga të gjithë 

anëtarët madhorë dhe të ruhet në dosjen e përfituesit, bazuar në VKM nr.955, datë 

07.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave, të dokumentacionit dhe 

masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, Kreu II, pika 4.  

9. Te largohen nga skema e ndihmës ekonomike familjet që nuk e kanë tërhequr 

masën e ndihmës ekonomike për një apo disa muaj bazuar në kërkesat e VKM nr. 

955, datë 7.12.2016 “ Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave, të dokumentacionit 

dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” kreu II, pika 9, për një periudhë 

gjashtë mujore. 

10. Shumat e arkëtuara nga debitorët si dhe shumat e patërhequra të ndihmës ekonomike 

të derdhen në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të Mbrojtjes Sociale” . 

PAK 

1. Të zbatohet me korrektësi VKM Nr. 618, datë 07.09.2006  “Për Përcaktimin e Kritereve, të 

Dokumentacionit dhe Masës së Përfitimit të Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuar”. 

2. Të zbatohet VKM nr. 277, datë 18.06.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbërit” si dhe 

Udhëzimet në zbatim të tij.  

3. Të zbatohet VKM nr. 404, datë 20. 06. 2012 “Për përcaktimin e masës, të kritereve e të 

proçedurave të përfitimit të Kompensimit Financiar nga personat me Statusin e të Verbërit 

dhe Invalidit Paraplegjik e Tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e 

telefonisë fikse. 

4. Të plotësohen dosjet e përfituesve të pagesës 200%, 300% për shkollën e mesme dhe 

shkollën e lartë me vërtetime  të frekuentimit të shkollës cdo 3 muaj si dhe dëftesa e çdo viti 

për shkollën e mesme dhe kopja e noterizuar e diplomës për shkollën e lartë. 

 

 



 

1.2 Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale ka qenë i shtrirë gjatë gjithë vitit 2017  duke 

ndjekur çdo muaj realizimet në lidhje me kontrollet e kryera , të dhënat e 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 2017 

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

në masën 100%. 

Gjatë vitit 2017 janë konstatuar 1124 me dëm ekonomik 8.228.998 lekë dhe 1339 familje 

kanë përfituar më tepër se struktura me efekt finaciar 4.774.376 lekë. Për familjet që janë 

përfituese të skemës dhe kanë përfituar më shumë se struktura është lënë detyrë arkëtimi i 

shumës dhe janë në proces. 

Po të bëhet krahasimi me vitin 2016 , është rritur nuri i familjeve të konstatuara me 

shkelje, kjo për faktin se edhe konfirmimet nga institucionet janë dërguar me vonesë për 

shkak të ngritjes së regjistrit elektronik të ndihmës ekonomike. 

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

ekonomike në kundërshtim me legjislacionin me efekt financiar 11.286.147 lekë si dhe 545 

PAK me efekt financiar 1.5952.657 lekë , 371  invalid pune  me efekt financiar 6.516.398. 

 

Qarqet në të cilat vihen re numri më i lartë i abuzimeve në të dyja skemat : Shkodër,  Dibër 

dhe Korcë. 

Muaji

Njesia 

administ

ative Dëmi Ekonomik Efekt Financiar 

Efekti  

Financiar për 

NE

Nr.  PAK që 

kanë përfituar 

në kundërshtim 

eme 

legjislacionin

Efekti  

Financiar

Nr.  i Inv.pune 

përfituar  në 

kundërshtim me 

legjislacionin

Efekti  

Financiar masat

Nr. Fam Fond Nr. Fam Fond

Tirane 29 52 1.061.100 58 260300 1.321.400 16 1611032 verejtje dhe një gjobë

Durres 16 29 94900 5 105900 200800 45 1083640 94 688900 5 verejtje

Elbasan 50 72 130770 0 0 130.770 6 60820 43 128700 5 verejtje

Berat 25 0 0 39 165242 165.242 9 248.946 20 59400

Fier 42 0 0 0 0 0 1 10140 1 6600

Vlore 31 26 232.122,00 0 0 232.122,00 24 788.051 13 170600

Lezhe 21 59 63400 7 75872 139272 6 246920 10 75900 5 verejtje

Shkoder 33 441 3.661.431 365 1582801 5.244.235 176 11.574.156 95 11574156

 një ndjekje penale, 7 

vërejtje, 1 largim nga 

puna

Kukes 27 60 810938 70 415926 1.226.864 95 985160 0 0 3 verejtje, 3 gjoba

Diber 35 194 949571 599 1309689 2259260 49 857765 5 55592

37 verejtje, 3 largime 

nga puna, një gjobë

Korce 37 181 924.961 139 558.255 1.483.216 28 331478 47 179200 32 masa dhe nje gjobe

Gjirokaster 26 10 299800 57 300391 600.191,00 7 161500 2 26400 2 vërejtje

Totali 372 1124 8.228.993 1339 4774376 13.003.372 462 17959608 330 12965448

  

  



Verifikimet social-ekonomike kanë qenë të limituara në zonat ku janë kryer për shkak të 

mungesës së infrastukturës . Në 9 drejtoritë rajonale në të cilat është zbatuar skema e vjetër 

vizitat në familje kanë qenë në përputhje me deklarimin e bërë. 

Në 3 qarqet pilot janë realizuar  916 verifikime social-ekonomike nga të cilat kanë rezultuar 

me mospërputhje 50 familje; Elbasani- 173 verifikime nga të cilat me mospërputhje 20 ose 

12% Tirana - 548 verfikime social –ekonomike me mospërputhje 10 ose 2% dhe Durrësi nga 

195 verifikime me mospërputhje 20 ose 10% . 

 

Ecuria  e dinamikës së Ndihmës ekonomike 2016 , 2017  

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

referuar të dhënave statistikore.  

 

 

Shënim: të dhënat  janë referuar sektorit të statistikës.  

Skema e NE gjatë muajve prill- qershor pati një rritje të numirt të përfituesve, për këtë arsye 

me Urdhër nr. 1116, datë 5.06.2017  të Drejtorit të Përgjithshëm “Për mirë menaxhimin e 

skemës së ndihmës ekonomike” u kontrolluan gjithë hyrjet e reja dhe rihyrjet për periudhën 

maj-qershor 2185 dosje dhe rezultuan 347 dosje të cilat ishin në kundërshtim me 

legjislacionin për të cilat u la detyrë largimi nga skema e NE. 

EMËRTIMI 
Nëntor - 

Dhjetor 2016 

Nëntor - 

Dhjetor 2017 

NUMRI I 

FAMILJEVE 
80.478 79.661 

TIRANË 8.656 8485 

BERAT 1.770 1786 

DIBËR 13.435 12870 

DURRËS 1.014 1088 

ELBASAN 16.288 17800 

FIER 2.515 2331 

GJIROKASTËR 1.702 1728 

KORÇË 7.862 7956 

KUKËS 10.851 10.694 

LEZHË 5.280 5124 

SHKODËR 9.734 8495 

VLORË 1.371 12884 



2. Modernizimi i skemës së ndihmës ekonomike në gjithë vendin 

2.1Monitorimi i skemës së ndihmës ekonomike në 3 qarqet pilot 

Qarku Elbasan 

 

Numri i aplikimeve që dalin me mospërputhje gjatë vitit 2017 në total është14.966, ku: 

 6186  janë refuzime të sistemit për pikë të pamjaftueshme 

 2783   janë mospërputhje në deklarimet 3 mujore 

 2266 janë mospërputhje në deklarimin e pagës     

 1823 janë mospërputhje në punësim 

 775  janë mospërputhje në deklarimin e pensioneve 

 561 janë deklarata të rreme 

 486  janë mospërputhje në deklarimin e automjeteve 

 86  ndryshim vendbanimi 

Qarku Tiranë 

 

Nr. iaplikimeveqedalin me mosperputhje, gjatevitit 2017 ne total eshte 16.361, ku: 

 672 janë mospërputhje në deklarimet 3 mujore 

 4196 janë mospërputhje në deklarimin e pagës     

Aplikues Perfitues Refuzuar Jetime trinjake viktima trafikimi viktima dhune femije me kujdestari femije me PAK ne kujdestari

Janar 18686 17481 1106 26 7 2 38 25 1

Shkurt 19454 17998 1355 24 7 2 41 26 1

Mars 19481 18084 1297 23 6 2 44 24 1

Prill 19413 18273 1045 23 6 2 39 24 1

Maj 19666 18458 1115 21 6 2 39 24 1

Qershor 19552 18087 1380 21 5 2 31 25 1

Korrik 19216 17761 1379 21 5 2 21 26 1

Gusht 18893 17630 1184 22 5 2 22 27 1

Shtator 18809 17533 1187 23 5 2 28 30 1

Tetor 18997 17611 1287 22 6 2 36 32 1

Nentor 19008 17603 1304 23 6 2 37 32 1

Dhjetor 18846 17417 1327 22 6 2 34 37 1

        

Aplikime

 

Perfitues
Refuzuar

Familje 

NE
Jetime Trinjak

Viktima 

Trafikimi

Viktima 

Dhune

Katernjak

e

Pesenjak

e

Femije 

ne 

kujdestar

i

Femije 

me AK

Janar 10401 9251 1150 8805 265 26 3 70 4 1 73 4

Shkurt 10281 9304 977 8858 256 25 3 82 4 1 71 4

Mars 10189 9158 1031 8702 259 25 3 85 4 1 75 4

Prill 10041 9308 733 8850 260 25 4 85 4 1 76 3

Maj 10067 9394 673 8943 253 25 4 88 4 1 73 3

Qershor 10152 9415 737 8965 258 26 4 80 4 1 74 3

Korrik 9917 9318 599 8874 260 25 4 74 4 1 73 3

Gusht 9810 9262 548 8796 270 25 4 86 4 1 73 3

Shtator 9713 8897 816 8447 261 26 4 76 4 0 76 3

Tetor 9534 8783 751 8352 260 25 5 57 4 1 76 3

Nentor 9392 8884 508 8431 268 25 5 71 4 1 76 3

Dhjetor 9380 8934 446 8497 264 25 5 60 4 1 75 3



 4316 janë mospërputhje në punësim 

 1188 janë mospërputhje në deklarimin e pensioneve 

 337 janë deklarata të rreme 

 864 janë mospërputhje në deklarimin e automjeteve 

 4788 janë refuzime të sistemit për pikë të pamjaftueshme 

Qarku Durrës 

         

Aplikime 

 

Përfitue

s 

Refuzua

r 

Familje 

NE 

Jetimë Trinjak Viktima 

Dhune 

Fëmijë 

Në 

kujdesta

ri 9000 

leke 

Fëmijë 

Në 

kujdesta

ri 10000 

leke 

Janar 1274 1154 120 1097 34 6 2 2 13 

Shkurt 1374 1202 172 1148 32 6 1 13 2 

Mars 1311 1194 117 1131 40 7 1 13 2 

Prill 1310 1169 141 1106 39 7 1 14 2 

Maj 1336 1179 157 1108 45 7 3 14 2 

Qershor 1284 1165 119 1095 44 7 3 14 2 

Korrik 1271 1163 108 1110 27 6 2 16 2 

Gusht 1281 1155 126 1086 42 7 2 16 2 

Shtator 1254 1136 118 1070 42 7 2 13 2 

Tetor 1275 1156 119 1091 43 6 2 12 2 

Nëntor 1292 1162 130 1087 47 8 5 13 2 

Dhjetor 1246 1165 81 1088 46 9 7 13 2 

 

Nr. i aplikimeve që janë refuzuar në qarkun Durrës, gjatë vitit 2017 në total është 1.508, nga 

të cilët 935 janë refuzuar nga verfikimet automatike ku: 

 261 janë refuzuar për shkak të verifikimit të deklaratës 3 mujore 

 269 janë refuzuar për shkak të verifikimit të pagës 

 207 janë refuzuar për shkak të verifikimit në punësim( me zyrat e punës) 

 51 janë refuzuar për shkak të verifikimit të pensioneve 

 24 janë refuzuar për shkak të deklaratës së rreme 

 74 janë refuzuar për shkak të deklarimit të automjeteve 

 573 janë refuzime të sistemit për pikë të pamjaftueshme 



 38 janë refuzuar për shkak të verifikimit me ZRPP 

 11 janë refuzuar për shkak të verifikimit të vendbanimit 

Problemet e ndeshura me sistemin e NE (3 qarqet pilot):  

1. Dërgimi i konfirmimeve manualisht 

Institucionet të cilat u dërgohet shkresë zyrtare 

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

dërgojnë manualisht CD (me listën e anëtareve të familjeve aplikuese) por përgjigja e 

ardhur është formale. 

2. Inspektoriati i Punës nuk është i lidhur në sistem, 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 formale, vetëm 

në disa raste si në qarkun Durrës ka përgjigje lidhur me konfimimin e listës së 

dërguar. 

6. Mos respektimi i afatit ligjor në mbledhjen e këshillave bashkiakë. Ka bashki të cilat 

mblidhen gjithmonë pas datës 25 të muajit si Kamza në qarkun e Tiranës, për pasojë 

vonohet procesi i verifikimit. 

 

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

 Gjatë periudhës janar-maj 2017 janë organizuar 39 takime kualifikuese nga 9 

drejtoritë rajonale me administratorët shoqërorë dhe 36 takime me familje përfituese 

dhe jopërfituese në të 9 qarqet. Gjithashtu drejtoritë rajonale kanë dhënë 8 intervista 

në mediat lokale lidhur me sistemin e ri të NE-së. 

 Në muajin maj nisi fushata e komunikimit për shtrirjen e skemës së re të ndihmës 

ekonomike në bazë të kalendarit të miratuar. Deri më datë 23 Maj është organizuar 1 

takim në bashkinë Berat me praninë e ministres dhe drejtoreshës së përgjithshme dhe 

7 takime të tjera me pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm, stafit të SHSSH, 

drejtoritë rajonale në Elbasan, Tiranë,  Pogradec, Pukë, Malësi e Madhe, Dibër, Patos, 

Mallakstër. 



 Shërbimi Social Shtetëror ka monitoruar ngritjen e regjistrit elektronik të ndihmës 

ekonomike për periudhën janar-maj 2017. Lidhur me problematikat e konstatuara dhe 

përditësimin e situatës së hedhjes në sistem të aplikimeve është informuar në formë 

zyrtare Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nëpërmjet shkresave me nr. 874, 

datë 3.05.2017, shkresa nr. 320,  datë 9.02.2017 dhe nr.14, datë 6.01.2017. 

 

Ngritja e regjistrit elektronik kombëtar 

1. Aksesi në internet  

Në zbatim të ligjit nr. 9355, datë 10/03/2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” , i 

ndryshuar që nga muaji nëntor 2016 ka filluar ngritja e regjistrit elektronik të ndihmës 

ekonomike në 9 qarqet e vendit.  

Në filllim të ngritjes së regjistrit të  nëntor 2016, janë hasur 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 sipër cituara 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. Në janar 2017 është raportuar në MMSR se janë 45 njësi 

administrative që nuk kanë akses në internet ose 16% të njësive.  

Në maj 2017 është raportuar në MMSR në lidhje me ngritjen e regjistrit se janë hedhur 

në regjistrin elektronik 55.179 aplikimeve dhe njësitë që nuk akses në akses në internet 

por edhe që nuk kanë hedhur asnjë aplikim në njësinë më të afërt janë vetëm 7 njësi. 

Zall Rec, Zall Dardhë, Lurë /Bashkia Dibër, Macukull /Mat, Lekbibaj /Tropojë, njësia 

Selitë/Bashkia Mirditë dhe njësia Horë Vranisht në Bashkinë Himarë. Ndërsa disa njësi të 

tjera që nuk kanë internet është gjetur zgjidhja me bashkinë dhe është ngritur regjistri 

elektronik kombëtar. 

Në dhjetor 2017 raportohet se:  

Qarku Shkodër 

Njësia Ad Pult, Shosh, Shalë i ka të vendosura zyrat në Njësinë Ad Rrethina. Kjo gjë ka 

ndodhur për arsye se në këto njësi ka probleme kryesisht nga izolimi i borës, energjia 

elektrike, interneti etj. Të gjithë aplikantët janë paraqitur për aplikim  në zyrat përkatëse të 

cilat ndodhen në Njësinë Administrative Rrethina (kjo zgjidhje është dhënë nga bashkia 

Shkodër). 

Në Bashkinë Fushë Arrëz  4 njësi  vendore: Fierzë, Iballë, Blerim dhe Qafë Mali nuk janë 

të paisura me internet, por deri tani kanë përdorur USB për ngritjen e regjisistrit. 



Në ambientet e Bashkisë Vau Dejës janë të vendosura dhe zyrat e Njësisë Administrative Vig 

- Mnel, Temal.  Në ambientet e Njësisë Ad. Bushat është  e vendosur zyra e Njësisë 

Administrative Shllak. 

Qarku Dibër: 

Njësitë Lurë, Zall Dradhë dhe Zall Rec të bashkisë Dibër interneti punon me shkëputje. Këto 

njësi janë zona të thella prandaj ka probleme me sinjalin e internetit. 

Njësia Gurë /bashkisë Klos interneti është shkëputur që prej një jave. 

Njësia Martanesh /Bulqizë interneti është shkëputur prej dy javësh. 

Qarku Korçë:  Zonat e thella të Bashkisë Pogradec (Trebinjë, Proptisht, Dardhas) kanë 

probleme me sinjalin hera-herës, është i dobët ose shkëputet.   

Në Qarkun Gjirokastër vazhdon mungesa e internetit në 3 njësi administrative: Njësia 

administrative Sukë dhe Ballaban, në Bashkinë Këlcyrë si dhe Njësia administrative Zagorie 

në Bashkinë Libohovë, njësi të cilat e kanë ngritur regjistrin elektronik pranë bashkive. Ka 

edhe disa njësi të tjera që mund të kenë probleme me cilësinë e internetit për shkak të zonës 

së vështirë ku ato ndodhen si: Njësia Administrative Luftinjë, në Bashkinë Memaliaj, si dhe 

Njësitë administrative Çarshovë dhe Piskovë në Bashkinë Përmet. 

Kukës:  Njësia administrative Lekbibaj nuk ka akses në internet, por aplikimet në regjistrin 

elektronik janë kryer në bashkinë Tropojë. 

Fieri: Në bashkinë Ballsh janë shkrirë 7 njësi administrative dhe kanë mbetur aktualisht 

njësia Fratar dhe Qendër Ballsh, Mallakastër. Pritet shkresa zyrtare ku janë bashkëngjitur 

këto njësi të shkrira. 

Vlora: kanë probleme me aksesin në internet njësia Sevaster dhe Brataj të bashkisë Selenicë 

dhe njësia Horë-Vranisht në bashkinë Himarë. 

Qarqet Lezhë dhe Berat  nuk kanë probleme me internetin.  

Paraqitet shqetësues problemi i ndërrimit të administratorëve shoqërorë. Ky fenomen ndikon 

drejtpërdrejtë në cilësinë dhe në suksesin e skemës së re, pasi e gjithë procedura e aplikimit 

ndodh në njësinë vendore. 

Raportohet se një pjesë e mirë e njësive administrative kanë mungesa të theksuara në bojë 

printeri dhe format letër A4. 

 

 

 



2. Përditësimi i aplikimeve në ngritjen e regjistrit elektronik. Totali i aplikimeve në 9 

qarqet: 67700 aplikime, nga të cilat 50.013 janë përfitues të skemës ekzistuese dhe 

17.687 janë aplikues të rinj. Sipas qarqeve:  

Qarqet apl/perfitues ap/rinj totali 

Berat 1639 1945 3584 

Dibër 11849 1769 13618 

Fier 2179 2549 4728 

Gjirokastër 1585 858 2443 

Korçë 7741 2054 9795 

Kukës 9925 1237 11162 

Lezhë 4962 2488 7450 

Shkodër 8819 3708 12527 

Vlorë 1314 1079 2393 

        

Totali 50013 17687 67700 

 

Ankesat e qytetarëve 

Pranë Drejtorisë ka pasur vazhdimisht ankesa nga ana e qytetarëve për arsyen e mospërfitimit 

të NE, për t’u informuar për aplikimin në NE si familje në nevojë apo kategori. Pranë 

drejtorisë tonë është mbajtur një regjistër me gjithë të dhënat analitike. Ky regjistër ka 

shërbyer si informacion për të bërë verifikimin në terren të familjeve si nga ana e Drejtorive 

Rajonale dhe nga Drejtoria e Përgjithshme. 

Drejtoria ka kontaktuar me Drejtoritë Rajonale si dhe kur ka qënë e nevojshme edhe me 

administratorët shoqërore apo Drejtoritë e Shërbimeve Sociale në Bashki për zgjdhjen e 

problematikave të personave të interesuar apo për sqarimin e bazës ligjore kur janë hasur 

vështirësi. Gjithashtu i është kthyer përgjigje çdo letre të ardhur nga MSHMS, Kryeministria 

si dhe qytetarët në lidhje me ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar. 

 

 

      

 


