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   MINISTRIA MIRËQËNIES  

SOCIALE DHE RINISË 

SHËRBIMI SOCIAL SHTETËTËROR 

DREJTORIA E KONTROLLIT TË NE DHE PAGESËS SË PAK 

 
 

Nr.1079/4Prot.                                                                                                      Tiranë, më 14.07.2016 

 

 

Lënda:   Njoftim mbi raportin e kontrollit 

 

Drejtuar:  Z. Flamur Bime 

                        Prefekti i Qarkut Gjirokastër 

          

  Z. Niko Shupuli 

  Kryetar i Bashkisë Përmet 

 

  Drejtorisë Rajonale Gjirokastër 

                                       
Mbështetur në programin e kontrollit Nr.1079/1 Prot, datë 11.05.2016, mbi zbatimin e legjislacionit 

për përfitimin e ndihmës ekonomike, përfitimin e pagesës së personave me aftësi të kufizuar dhe 

përfitimin e pagesës së personave me statusin e invalidit të punës, specialistët e Shërbimit Social 

Shtetëror realizuan  kontrollin në Bashkinë Përmet.  

 

Para kontrollit u realizua takimi me Sekretarin e përgjithshëm të  Bashkisë Përmet, z.Llazar Thanasi, 

ku ju bë prezent programi i kontrollit. 

Bashkia Përmet  ka një popullsi prej 9.894 banorësh dhe 3.625 familje.   

Bashkia Përmet trajton në Prill 2016 në skemën e ndihmës ekonomike gjithsej 141 familje me fond 

447.689 lekë, nga këto me ndihmë të plotë 114 familje dhe me ndihmë të pjesshme 27 familje. Në 

muajin Maj 2015 trajtonte 142 familje, pra kjo Bashki ka një ulje të numrit të përfituesve të skemës së 

ndihmës ekonomike ne krahasim me Majin 2015 me  1 familje. 

 

Në zbatim të ligjit nr 9355, dt.10.03.2005 “Për Ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, akteve ligjore e 

nënligjore për përfitimin e pagesës së ndihmës ekonomike, të ndryshuar me ligjin nr 10399, dt. 17.03. 

2011 dhe VKM nr.787 datë 14.12.2005, ndryshuar me VKM nr.96 dt.07.02.2012,  Bashkia Përmet u 

kontrollua për zbatimin e legjislacionit. 

 

Nga kontrolli rezultoi 

 

I- Kontrolli mbi zbatimin e detyrave të lëna. 

 

Kontrolli i fundit është bërë nga specialistët e Drejtorisë Rajonale Gjirokastër  në datën 29.05.2015 dhe 

janë lënë 9 detyra. Janë realizuar detyrat 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

Nuk janë realizuar plotësisht detyrat 1, 2 dhe 7 pasi janë larguar përfituesit nga skema e NE por nuk 

janë bërë arkëtimet : 
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Detyra 1.Të largohet nga skema e NE përfituesja M.D si dhe të kthehet shuma 31.200 lekë. 

Detyra 2.Të largohet nga skema e NE përfituesja Y.C si dhe të kthehet shuma 31.200 lekë. 

Detyra 7.Ti ndalohet shuma në masën 3.300 lekë e invalidit të punës S.L pasi e ka përfituar atë në 

kundërshtim me ligjin. 

 

II- Ndihma Ekonomike 

 

1. Rregjistri analitik  për familjet përfituese. Mbahet  rregjisri, është i plotësuar me të gjitha të dhënat 

analitike të sakta sipas udhëzimit Nr.338/3, datë 10.03.2006. 

 

2. Projekt-vendimet për vitin 2015 përpilohen çdo muaj nga ana e administratorit shoqëror dhe  i 

dërgonte për miratim në Këshillin e Bashkisë. P/Vendimet e Këshillit te Bashkisë  janë hartuar sipas 

modelit të përcaktuar në   udhëzimin 338/3, datë 10.03.2006.  

   

3. Këshilli i Bashkisë është mbledhur çdo  muaj.  Vendimet e Këshillit  të  Bashkisë  janë hartuar sipas 

modelit të përcaktuar në udhëzimin 338/3, datë 10.03.2006. 

  

4. Zyra e Ndihmës Ekonomike në Bashkinë  Përmet  mban kopje të P/vendimeve,Vendimeve dhe 

borderos së ndihmës ekonomike siç përcaktohet në udhëzimin 338/3 datë 10.03.2006, kreu XI.  

P/vendimet (kopja e administratorit) nuk  është  shoqëruar me listat e përfituesve  të ndihmës 

ekonomike. Për efekt kontrolli  u morën P/vendimeve,Vendimet dhe borderoja e financës.  

 

5. Nuk janë afishuar çdo muaj listat me emrat e përfituesve të ndihmës ekonomike dhe masa e 

përfitimit, siç parashikohet në udhëzimin 338/3 datë 10.03.2006, XI , pika 16. 

 

6. Administratori shoqëror ka planifikuar nevojat për fonde dhe i ka dërguar  në Drejtorinë Rajonale 

brenda afateve ligjore. 

 

7. Evidencat statistikore nuk  janë plotësuar drejt dhe në mënyrë korrekte dhe nuk janë dërguar brenda 

afateve ligjore pranë Drejtorisë Rajonale Gjirokastër.  

 

7. Verifikimi i situatës social - ekonomike është kryer një here në vit si për familjet që janë futur për 

herë të parë në skemën e ndihmës ekonomike ashtu edhe për ato ekzistuese në skemë, kjo në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9355, datë 10.03.2005, neni 31 gërma “b, i cili kërkon që verifikimi i 

familjeve në skemën e ndihmës ekonomike të kryhet dy herë në vit. 

  

8. Administratori shoqëror ka hartuar listat për  gjendjen e familjes apo të anëtarëve të saj, që kërkojnë 

ndihmë ekonomike si dhe ka kërkuar informacion në institucionet e ndryshme dhe janë marrë parasysh 

konfirmimet në fillim të vitit 2016. Ndërsa gjatë vitit kjo njësi administrative, megjithse ka patur 

hyrjet e rihyrje në skemën e ndihmës ekonomike nuk kishte konfirmim nga institucionet përkatëse. 

 

9. Çertifikata familjare është marrë për çdo familje por nuk ka shënimin siç përcakton VKM 787, datë 

14.12.2005, pika 2, gërma c “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe masës së Ndihmës 

Ekonomike. 
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10. -Janë trajtuar në skemën e ndihmës ekonomike në kundërshtim me legjislacionin  56 familje ( 13 

familje pa ardhur konfirmimet me një efekt financiar 36.160 lekë, 9 familje me ndarje spekulative nga 

trungu familjarë me një efekt financiar 23.400 lekë,në muajin Janar 2016 jane trajtuar 9 familje te 

punësuara dhe 1 familje me makinë me një efekt financiar 38.981 lekë , 24 familje janë trajtuar pa 

çertifikatën e pronësisë për tokën ). 

 

III- Aftësia e Kufizuar 

                

1. Rregjistri analitik  për personat me aftësi të kufizuar  nuk është i plotësuar për vitin 2015 por është 

i plotësuar për 2016.  

 

2. Përfitimi dhe shpërndarja e pagesës për personat me aftësi të kufizuar janë bërë sipas Udhëzimit 12, 

13, 14, datë 29.09.2014.  

 

3. Dosjet e PAK për rikomisionim dërgohen me proces-verbal pranë mjekut të Drejtorisë Rajonale 

Gjirokastër  siç përcaktohet në pikën 24 të 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”. 

 

4. Evidencat statistikore për personat me aftësi të kufizuar sipas tabelave (1-6 ,1-7, 1-8, 1-9)  nuk janë 

plotësuar në mënyrë korrekte  sipas udhëzimit nr.10 datë 03/07/2014, si dhe janë dërguar me vonesë 

pranë Drejtorisë Rajonale Gjirokastër . 

 

5. Nuk zbatohet Sqaruesja e Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013. “ Për përcaktimin 

e kritereve , të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar.” 

( pasi pagesat kryhen me ditë për rastet që dalin për herë të parë). 

                      

6. Zbatohet  Urdhëri Nr.1261.Prot, datë 12.06.2014 i Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH, “ Mbi 

proçedurat e dhënies së librezës për statusin e verbërisë, të para dhe tetraplegjisë dhe të jetimit.” 

 

7. Zbatohet Urdhëri Nr.1716. Prot, datë 06.08.2014 i Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH, “Mbi 

rikomisionimin e personave që kanë përfituar statusin e të verbërit me vendim të KMCAP-it  deri në 

vitin 2001.” 

 

8. Dosja e 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 lekë për muajin prill 2016 pasi nuk është zbatuar Sqaruesja e Drejtorit të 

Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013.(është paguar me ditë).  

  

9. Dosja e 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 lekë për muajin shtator 2015 pasi nuk është zbatuar Sqaruesja e Drejtorit të 

Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013.(është paguar me ditë).  

    

10. Dosja e 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 lekë për muajin mars 2016 pasi nuk është zbatuar Sqaruesja e Drejtorit të 

Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013.(është paguar me ditë). 

 

11. Në dosjet e R.R dhe N.L mungon modulari tip sipas udhëzimit nr. 1406 datë 30.07.2008.   
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Detyrat e lëna: 

                                                                   

Për përmirësimin e punës në të ardhmen lihen këto detyra: 

 

1. Të dërgohen listat me të gjithë personat në moshë pune për konfirmimet nga institucionet kur 

futen për herë të parë ose rifuten në skemën e ndihmës ekonomike, si dhe te mos futet asnjë 

familje në skemë pa ardhur konfirmimet. 

         Afati :           Vazhdimisht 

     Personi përgjegjës :         Administratori shoqëror 

 

2. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike 13 familje me një efekt financiar 36.160  lekë, 

deri ne marrjen e konfirmimeve nga institucionet kjo në kundërshtim me  VKM 787, datë 

14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe masës së Ndihmës Ekonomike” 

kreu II pika 14.  

        Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

3. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike  9 familjet me një efekt financiar 23.400  lekë, 

te cilat  rezultojne të ndara nga trungu familjarë në mënyrë spekulative në kundërshtim me 

VKM 787,datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe masës së Ndihmës 

Ekonomike” kreu I pika 10, germa ë . 

 

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

4. Të largohen nga skema e ndihmës ekonomike  10 familjet me një efekt financiar 38.981 

lekë, te cilat  rezultojnë të punësuara dhe 1 familje me makinë kjo në kundërshtim me  VKM 

787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe masës së Ndihmës 

Ekonomike” kreu II pika 14.  

 

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

5. Të mos trajtohen në skemën e ndihmës ekonomike 24 familjet pa plotësuar dosjet me 

çertifikatën e pronësisë mbi tokën në zbatim të VKM 787,datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e 

kritereve, të proçedurave dhe masës së Ndihmës Ekonomike” kreu I pika 2, germa ç .  

         Afati :            Tetor 2016 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

6. Të kryhet afishimi i listave të përfituesve  të ndihmës ekonomike siç parashikohet në 

udhëzimin 338/3 datë 10.03.2006, XI , pika 16. 

         Afati :             Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 
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7. Të kryhet verifikimi i situatës social-ekonomike 2 herë në vit sipas Ligjit Nr. 9355, datë 

10.03.2005, neni 31 gërma “b”. 

                                                                            Afati :   Deri në fund të vitit 2016 

                Personi përgjegjës:            Administratori shoqeror 

 

8. Të arkëtohet shuma 65.700 lekë për 2 familje e larguara nga skema e ndihmës ekonomike dhe 

për 1 invalid pune detyrë e lënë nga kontrolli i mëparshëmi Drejtorisë Rajonale Gjirokastër. 

Afati :  Deri në fund të vitit 2016 

   Personi përgjegjës:            Administratori shoqeror 

          

9. Të plotësohen evidencat statistikore në mënyrë korrekte dhe të dërgohen brenda afateve 

ligjore pranë Drejtorisë Rajonale Gjirokastër. 

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

10. Të plotësohet çertifikata familjare me shënimin përkatës siç parashikohet në Vendimin nr. 

787 datë 14.12.2005  sipas afatit ligjor . 

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

                                                                                               Punonjësi i gjëndjes civile 

 

11.Të zbatohet Sqaruesja e Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013 “ Për 

përcaktimin e kritereve , të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me 

aftësi të kufizuar.” 

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

12. Dosja e 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 lekë për muajin prill 2016 pasi nuk është zbatuar Sqaruesja e 

Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013. 

  

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

13. Dosja e 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 lekë për muajin shtator 2015 pasi nuk është zbatuar Sqaruesja e 

Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013.  

 

         Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

14. Dosja e 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 lekë për muajin mars 2016 pasi nuk është zbatuar Sqaruesja e 

Drejtorit të Përgjithshëm të SH.S.SH datë 10.05.2013. 

 

         Afati :            Menjëherë 
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     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

15. Të plotësohen dosjet e R.R dhe N.L me modularin tip sipas udhëzimit nr. 1406 datë 

30.07.2008.   

                                                                    Afati :   Menjëherë 
                                                     Personi përgjegjës:             Administratori shoqëror 

   

Grupi i kontrollit nuk mori parasysh observacionin tuaj, pasi gjatë kryerjes së kontrollit nga ana e 

administratorit shoqëror nuk na janë vënë në dispozicion të gjitha dokumentat në lidhje me 

konfirmimet si për fillimin e vitit gjithashtu dhe për hyrjet dhe rihyrjet në skemën e ndihmës 

ekkonomike.Pas përfundimit të kontrollit ky shqetësim ju bë prezent dhe kryetarit të Bashkisë Përmet. 

                                                        
Bazuar në Ligjin me Nr.9355, datë 10.03.2005, “ Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”  të 

ndryshuar, neni 41, pika 2, gërma b, propozojmë:      

1. Për kthimin e shumës 98.541 lekë në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të Mbrojtjes 

Sociale”  përfituar padrejtësisht nga 32 familjet e trajtuara në kundërshtim me ligjin. 

2. Për kthimin e shumës 65.700 lekë në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të Mbrojtjes 

Sociale” përfituar padrejtësisht nga 2 familje dhe 1 invalid pune  të trajtuara në kundërshtim me 

ligjin, detyrë e lënë nga kontrolli i mëparshëm i Drejtorisë Rajonale Gjirokastër.                                                                   

 

 

Në rast se gjatë kontrollit vjetor të radhës konstatohet moskthim të shumës të përfituar në Kundërshtim 

të ligjit në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të Mbrojtjes Sociale” , Drejtoria Rajonale e 

Sh.S.Sh Gjirokastër , bën kallëzim penal për personat e ngarkuar për detyrat e lëna, bazuar në nenin 41, 

pika 3, të ligjit 9355. 

 

 

 

 

            Etleva Bisha 

 
              __________________________________________ 

                                              

                                                                          DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


