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   MINISTRIA MIRËQËNIES  

SOCIALE DHE RINISË 

SHËRBIMI SOCIAL SHTETËTËROR 

DREJTORIA E KONTROLLIT TË NE DHE PAGESËS SË PAK 

 
 

Nr.911 Prot.                                                                                                            Tiranë, më 14.04.2016 

 

 

Lënda:   Njoftim mbi raportin e kontrollit 

 

Drejtuar:  Z. Eduart Ndreca 

                        Prefekti i Qarkut Lezhë 

  

  Z. Fran Frrokaj 

  Kryetar i Bashkisë Lezhë 

 

  Z. Edmond Ndreu 

  Administrator i Njësisë Adnministrative Zejmen, Bashkia Lezhë 

 

   Znj. Ardiana Jaku 

             Drejtor i Drejtorisë Rajonale Lezhë 

                         

Mbështetur në programin e kontrollit Nr.929 Prot, datë 18.04.2016, 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 Njësinë Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë.  

 

Njësia Administrative Zejmen ka një popullsi prej 9419 banorësh dhe 2492 familje, trajton në Janar 

2016 me ndihmë ekonomike 157 familje me fond 692.104 lekë, të cilat përbëjnë rreth 6 %  të familjeve 

gjithsej. Skema rezulton me ulje 21 familje krahasuar me marsin e vitit 2015. 

Për muajin Shkurt 2016 trajtohen gjithsej 142 persona me aftësi të kufizuar nga të cilët:  18 persona të 

verbër dhe kujdestarë të tyre gjithsej 9 persona, 16 para dhe tetraplegjike dhe 108  persona me paaftësi 

fizike e mendore dhe kujdestarë të tyre gjithsej 16 persona. Për muajin Shkurt 2016 trajtohen me 

pagesë për aftësinë e tyre të kufizuar si invalidë të punës gjithsej 115 individ. 

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, Njësinë 

Administrative Zejmen 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 Lezhë në datën 17.03.2015  dhe janë 

lënë 9 detyra. Detyrat 1,5,7,8 dhe 9 janë realizuar. 
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Janë realizuar pjesërisht : 

Detyra 3. Të bëhen verifikimet për gjendjen social-ekonomike të familjeve që trajtohen me ndihmë 

ekonomike. 

Detyra 6. Të njoftohen për paraqitjen e  egzaminimeve, dosjet nr. 2- A.LL , 10 - E.N dhe 21- S.T dhe 

të dërgohen për rinovimin e librezës së statusit , sipas udhëzimit të ardhur nga ShSSh. 

 

Nuk janë realizuar: 

Detyra 2. Të  zbatohet VKM nr. 1053 dt 23.04.2008,Për disa ndryshime ne VKM nr 787 dt 

14.12.2005, ”Për përcaktimin e kritereve,te proçedurave dhe të masës së përfitimit të ndihmës 

ekonomike”,pikat 24 dhe 27.ku thuhet “Kushtëzimi i ndihmës ekonomike me punë e shërbime në 

komunitet”. 

Detyra 4. Të  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 /Komunave marrin vendimin përkatës për dhënien e 

ndihmës ekonomike. 

 

II- Ndihma Ekonomike 

 

1.Rregjistri analitik  për familjet përfituese të NE  është i plotësuar me të gjitha të dhënat analitike 

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

 

2.Pranë zyrës së ndihmës ekonomike ndodhet kopje e projekt-vendimeve dhe vendimeve të 

përfituesve të ndihmës ekonomike. Për periudhën Mars - Dhjetor 2015 ndodhet kopje e borderosë të 

nënshkruar nga përfituesit e ndihmës ekonomike, ndërsa për periudhën Janar-Shkurt 2016 nuk 

ndodhen në zyrën  e ndihmës ekonomike kopje e borderosë të nënshkruar nga përfituesit e ndihmës 

ekonomike. 

    

3.Këshilli i Komunës nuk është mbledhur çdo muaj deri në qershor 2015, gjithashtu Këshilli i 

Bashkisë  nuk është mbledhur çdo muaj deri në mars 2016, për miratimin e familjeve që do të 

trajtoheshin në skemën e ndihmës dhe masën e përfitimit. 

  

4.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. 

 

5.Administratori shoqëror ka planifikuar nevojat për fonde, ka plotësuar evidencat statistikore dhe 

i ka dërguar  në Drejtorinë Rajonale brenda afateve ligjore ( deri në qershor 2015 ). 

 

6. Verifikimi i situatës social–ekonomike është kryer në 60% të familjeve përfituese, në bazë Ligjit 

nr. 9355, datë 10.03.2005, neni 31 gërma b. Nuk janë kryer verifikimet e situatës social – ekonomike 

në 40% të familjeve përfituese. 

 

7.Administratori shoqëror kishte hartuar listat për  gjendjen e familjes apo të anëtarëve të saj, që 

kërkojnë ndihmë ekonomike si dhe kishte kërkuar informacion në institucionet e ndryshme me 

shkresën Nr.82 Prot, datë 07.01.2016.  
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8. Nga kontrolli i dosjeve u konstatua se nuk ishin paraqitur për të plotësuar deklaratën mujore për 

muajin prill, në bazë të VKM 787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe 

masës së Ndihmës Ekonomike”,kreu I,pika 2,gërma b, 7 familjet si dhe të largohen nga skema e 

ndihmës ekonomike duke mos i përfshirë në projekt-vendimin dhe vendimin e muajit prill. 

 

9. Në dosjen me nr. 460 të familjes përfituese  E.P , mungonte dokumenti i burgut të kryefamiljarit 

E.P. 

 

10.Janë trajtuar në kundërshtim me VKM nr 787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të 

proçedurave dhe të masës së Ndihmës Ekonomike” kreu I pika 2, gërma b dhe ç, 5 familje me një 

efekt financiar 10.900 lekë, të cilat janë trajtuar me ndihmë ekonomike pa u paraqitur për të plotësuar 

deklaratën mujore anëtarët madhorë dhe pa dokumentin e tokës. 

 

11. Gjatë kontrollit mbi zbatimin e saktësisë së plotësimit të pagesave në P/vendim-Vendim, Vendim 

- Bordero, Bordero – Thesar  rezultoi se ka përputhje të shumave të P/Vendimit, Vendimit, Borederosë 

dhe Thesarit. 

 

12. Ndihma ekonomike paguhet nëpërmjet postës shqiptare, kjo në zbatim  të  VKM-së nr 35 datë 

19.01.2011 për një ndryshim në Vendimin nr. 787 datë 14.12.2005 për “Përcaktimin e kritereve dhe të 

masës së ndihmës ekonomike”, ku përfitimi i ndihmës ekonomike paguhet nga shërbimet bankare ose 

posta shqiptare.  

Posta e Njësisë Administrative Zejmen mbas një muaji nga kryerja e rakordimit, kryen xhirimin e 

diferencës së papaguar për llogari të ndihmës ekonomike.  

Shuma në masën 65.752 lekë nuk është arkëtuar në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të 

Mbrojtjes Sociale”, por ndodhet e arkëtuar në filialin e postës Lezhë. 

 

III. Aftësia e Kufizuar 

 

1. Rregjistri analitik  për personat me aftësi të kufizuar është hapur për vitin 2015 dhe 2016 si dhe 

është plotësuar me të gjitha të dhënat analitike. 

 

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

Lezhë  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”. 

 

3.  Zbatohet Vendimi nr.328 datë 12.03.2009, Për disa shtesa në Vendimin 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. Zbatohet Sqaruesja e Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH datë 10.05.2013 “Për përcaktimin e 

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

 

5. Nuk 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.” 

Nga kontrolli në dosjen e zotit A.LL rezulton se i ka përfunduar afati i librezës më datë 12.03.2016. 
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6. 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”. 

 

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

plotësuar në mënyrë korrekte sipas udhëzimit nr.10 datë 03/07/2014. 

 

8. Në disa dosje të invalidëve të punës mungonte çertifika personale për vitet 2015 dhe 2016. 

 

Detyrat e lëna: 

                                                                   

Për përmirësimin e punës në të ardhmen lihen këto detyra: 

 

1. Të arkëtohet shuma e përfituar padrejtësisht për 5 familjet me një efekt financiar 10.900 

lekë, të cilat janë trajtuar në kundërshtim me VKM nr 787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e 

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

 

        Afati :            Menjëherë 

     Personi përgjegjës:           Administratori shoqëror 

 

2. Të kryhet verifikimi i situatës social-ekonomike 2 herë në vit sipas Ligjit Nr. 9355, datë 

10.03.2005, neni 31 gërma “b”. 

Afati :            Branda vitit 

   Personi përgjegjës:            Administratori shoqëror 

 

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

vendimin e muajit prill 7 familjet që nuk ishin paraqitur për të plotësuar deklaratën mujore në 

bazë të VKM Nr.787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe masës 

së Ndihmës Ekonomike”, kreu I pika 2, gërma b.        

 

         Afati :              Menjëherë 

      Personi përgjegjës:             Administratori shoqëror 

    

4. Të plotësohet dosja e E.P me vërtetimin origjinal që vuan dënimin me burg.   

 

Afati :    Menjëherë  
                  Personi përgjegjës:              Administratorët shoqëror 

 

5. Të arkëtohet shuma në masën 65.752 lekë në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të 

Mbrojtjes Sociale “, pasi kjo shumë është arkëtuar në filialin e postës Lezhë.   

                                                             

                  Afati :   Menjëherë  
                  Personi përgjegjës:             Financa 

 

6. Dosja  e A.LL të dërgohet pranë ShSSh pasi i ka përfunduar afati i librezës më datë 

12.03.2016. 
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Afati :  Menjëherë  
                  Personi përgjegjës:             Administratorët shoqëror 

 

7. Të plotësohen dosjet e personave që përfitojnë nga statusi i invalidit të punës me 

çertifikatat personale për vitn 2016.         

   

Afati :   Menjëherë  
                  Personi përgjegjës:             Administratorët shoqëror 

    

    

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

ndryshuar, neni 41, pika 2, gërma c, Kryetari i Bashkisë Lezhë të marrë masa për arkëtimin e 

shumës 65.752 lekë në artikullin buxhetor 606 “ Fondi i Programit të Mbrojtjes Sociale” pasi 

kjo llogari është arkëtuar në filialin e postës Lezhë. 

 

            Afati :              Menjëherë  
                 Personi përgjegjës:              Kryetari i Bashkisë Lezhë 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Etleva Bisha 

                                         

 

                                                                          DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


