
VENDIM 

 

Nr. 618, datë 7.9.2006 

 

  

 

PER Përcaktimin E KRITEREVE, të DOKUMENTACIONIT DHE MASëS Së PëRFITIMIT të PAGESëS për 

PERSONAT me AFTëSI Të KUFIZUAR 

 

  

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 1, e 20, pika 3, të ligjit nr.9355, datë 

10.32005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i 

invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, dhe të nenit 12 të ligjit nr.9464, datë 28.12.2005 

“Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2006”, me propozimin e Ministrit të Punës, të Çështjeve Sociale dhe 

Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave 

 

  

 

VENDOSI: 

 

  

 

I. Kriteret dhe grupet, që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar 

 

1. Personat, të cilëve u është kufizuar aftësia, si pasojë e dëmtimeve fizike, shqisore, të intelektit, 

psikiko/mendore, të lindura apo të fituara gjatë jetës nga aksidente, sëmundje, të përkohshme apo të 

përhershme, që nuk vijnë nga shkaqe, që lidhen me punësimin, e vërtetuar kjo nga Komisioni Mjekësor i 

Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), përfitojnë pagesë për shkak të aftësisë së kufizuar. 



 

2. Personat, paraplegjikë e tetraplegjikë, të cilët deklarohen, me vendim të Komisionit Mjekësor të 

Përcaktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), se janë bërë të tillë, pavarësisht nga shkaku dhe mosha, 

përfitojnë pagesë për shkak të aftësisë së kufizuar. 

 

3. Personat me aftësi të kufizuar, të përcaktuar në pikat 1 e 2 të këtij vendimi, të cilët, me vendim të 

komisioneve mjekësore të caktimit të aftësisë për punë, përcaktohen se kanë nevojë për përkujdesje, 

përfitojnë edhe një kujdestar me pagesë. 

 

4. Vlerësimi i gjendjes mjekësore të personave me aftësi të kufizuar, të përcaktuar në pikat 1 dhe 2 të 

këtij vendimi, bëhet nga KMCAP-i, i cili është i ngritur dhe funksionon pranë Institutit të Sigurimeve 

Shoqërore, ku merr pjesë, si anëtar me të drejtë vote, edhe mjeku, punonjës i Shërbimit Social 

Shtetëror. 

 

5. Shpenzimet për pagesën e anëtarëve të KMCAP-it përballohen nga buxheti i Institutit të Sigurimeve 

Shoqërore, përveç pagesës së mjekut, i cili është punonjës i Shërbimit Social Shtetëror. 

 

6. Invalidët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë, pajisen me dëshmi zyrtare identifikimi. Kriteret e dhënies së 

dëshmisë dhe forma e saj përcaktohen në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe të 

Shërbimit Social Shtetëror. 

 

7. Kriteret mjekësore për vlerësimin e aftësisë së kufizuar përcaktohen në rregulloren e miratuar nga 

Ministri i Shëndetësisë dhe Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 

 

II. Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar 

 

8. Masa e përfitimit për personat me aftësi të kufizuara, të përcaktuar sipas pikave 1 dhe 2 të këtij 

vendimi, është 6 800 (gjashtë mijë e tetëqind) lekë në muaj dhe indeksohet me rritjen e pagës minimale 

në shkallë vendi. 

 



9. Personat me aftësi të kufizuara, të përcaktuar sipas pikave 1 dhe 2 këtij vendimi, të cilët ndjekin 

arsimin e mesëm, me ose pa shkëputje nga puna, apo kurse kualifikimi, përfitojnë 14 000 

(katërmbëdhjetë mijë) lekë në muaj. 

 

10. Personat me aftësi të kufizuara, të përcaktuar sipas pikave 1 dhe 2 të cilët ndjekin arsimin e lartë apo 

studimet pasuniversitare me ose pa shkëputje nga puna, si dhe kanë mbrojtur gradë shkencore, 

përfitojnë 21 000 (njëzet e një mijë) lekë në muaj. 

 

Pagesa për gradë shkencore është e përhershme dhe bëhet mbi bazën e dëshmisë së lëshuar nga 

organet kompetente. 

 

Personat me aftësi të kufizuara, të përcaktuar sipas pikave 1 dhe 2, të cilët ndjekin, njëkohësisht, arsimin 

e mesëm apo të lartë dhe një kurs kualifikimi, përfitojnë vetëm njërën nga pagesat. 

 

11. Personat me aftësi të kufizuara, të përcaktuar sipas pikave 1 dhe 2, të cilët ndjekin shkollën e 

mesme, të lartë, me dhe pa shkëputje nga puna, apo studime pasuniversitare, paguhen vetëm gjatë 

periudhës së ciklit shkollor. 

 

12. Personat me aftësi të kufizuara, të përcaktuar sipas pikave 1 dhe 2, e përfitojnë pagesën shtesë edhe 

në rastet kur studimet zgjasin edhe një vit më shumë sesa kohëzgjatja normale e ciklit shkollor. 

 

13. Pagesa e kujdestarit të personit me aftësi të kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij vendimi, është në 

masën 6 800 (gjashtë mijë e tetëqind) lekë në muaj. 

 

14. Familjet, që kanë në përbërje dy a më shumë persona me aftësi të kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2 të 

këtij vendimi, të cilët, me vendim të komisionit mjekësor, kanë nevojë për përkujdesje, përfitojnë 

pagesë për kujdestarin, në masën 150 për qind të masës së përcaktuar në pikën 8 të këtij vendimi. 

 

15. Masat e përfitimeve, të përcaktuara në pikat 9, 10, 13 dhe 14 të këtij vendimi, ndryshojnë në të 

njëjtën përqindje me të cilën rritet masa e përfitimit të përcaktuar në pikën 8 të këtij vendimi. 

 



16. Përfitimi i pagesës së aftësisë së kufizuar nuk llogaritet në të ardhurat e familjes, për efekt të 

llogaritjes së ndihmës ekonomike, si dhe në të ardhurat personale të personave, që vendosen në 

institucionet publike të përkujdesit shoqëror. 

 

17. Pagesa për personat, që përfitojnë nga ky vendim, si dhe e kujdestarit bëhet një herë në muaj. 

 

18. Personave me aftësi të kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij vendimi, të cilët komisionohen për 

herë të parë në KMCAP, u lind e drejta e përfitimit të pagesës dy muaj pas marrjes së vendimit nga ky 

komision. 

 

III. Procedurat dhe dokumentacioni për përfitimin e pagesës për aftësi të kufizuar 

 

19. Personat, që kërkojnë të komisionohen për vlerësimin e aftësisë së kufizuar, duhet të paraqesin në 

seksionet e ndihmës dhe të përkujdesjes shoqërore të bashkisë/komunës, dokumentacionin e 

mëposhtëm: 

 

a) Certifikatën e gjendjes familjare; 

 

b) Certifikatën personale me fotografi; 

 

c) Vendimin e mëparshëm të KMCAP-it, i cili vërteton shkallën e aftësisë së kufizuar të personit; 

 

ç) Fletëdrejtimin për në KMCAP, kur personi komisionohet për herë të parë; 

 

d) Epikrizën përcjellëse, sa herë rikomisionohet. 

 

20. Kur personi me aftësi të kufizuara, i cili, me vendim të komisionit mjekësor, përcaktohet se ka nevojë 

për përkujdesje, përveç dokumentacionit të përcaktuar në pikën 19, duhet të paraqesë edhe këto 

dokumente shtesë: 



 

a) Certifikatën personale, me fotografi, të personit kujdestar; 

 

b) Deklaratën/vendimin gjyqësor, për kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftësi të kufizuara; 

 

c) Raportin mjeko-ligjor, që vërteton se kujdestari është i aftë, fizikisht dhe mendërisht. 

 

21. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët ndjekin shkollën e mesme apo shkollën e lartë, me apo pa 

shkëputje nga puna, përveç dokumentacionit të përcaktuar në pikën 19, duhet të paraqesin edhe 

dokumentet e mëposhtme: 

 

a) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës, ku të shënohen: 

 

i) Emri i personit që ndjek shkollën; 

 

ii) Lloji i arsimit që ndjek, ku përcaktohet, nëse është cikël shkollor, normal ose i përsëritur; 

 

iii) Vitin shkollor. 

 

b) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës për frekuentimin e shkollës nga personi 

përfitues (çdo tre muaj). 

 

c) Kopjen e noterizuar të dëftesës shkollore të çdo viti dhe kopjen e noterizuar të diplomës në mbarim të 

shkollës së mesme apo të lartë, si dhe kopje të dëshmive të kurseve kualifikimit. 

 

ç) Vërtetimin se ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë, pa shkëputje nga puna. 

 



22. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët vazhdojnë studimet pasuniversitare, përveç dokumentacionit 

të përcaktuar në pikën 19, duhet të paraqesin edhe dokumentet e mëposhtme: 

 

a) Vërtetimin nga institucioni ku vazhdon studimet pasuniversitare, në të cilin të jenë përcaktuar emri i 

personit, lloji i studimit dhe kohëzgjatja. 

 

b) Vërtetimin nga titullari i institucionit, për frekuentimin e studimeve. Kur studimet zgjasin me shumë 

se 6 muaj, vërtetimi duhet të paraqitet një herë në tre muaj. 

 

c) Kopjen e noterizuar të diplomës apo të dëshmisë së përfundimit të studimeve pasuniversitare ose të 

mbrojtjes së gradës shkencore. 

 

23. Personat me aftësi të kufizuara, ditën e komisionimit, i dorëzojnë KMCAP-it certitfikatën në fotografi 

dhe epikrizën përcjellëse ose fletëdrejtimin për në këto komisione. 

 

24. Administratori shoqëror i bashkisë/komunës, çdo muaj, dërgon, me procesverbal, pranë mjekut të 

drejtorisë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, listën e personave, që do të paraqiten a riparaqiten 

pranë KMCAP-it, së bashku me dokumentacionin përkatës dhe njofton personat për datën e paraqitjes 

pranë këtyre komisioneve. Mjeku verifikon nëse dosjet e paraqitura janë të plotësuara me 

dokumentacionin përkatës dhe, më pas, i përcjell ato në KMCAP. 

 

25. Drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore, në përfundim të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, për 

personat aplikues, nga KMCAP-i dërgojnë në drejtoritë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror listat e 

personave të deklaruar me aftësi të kufizuara, sipas pikave 1 e 2 të këtij vendimi, si dhe një kopje të 

vendimit të KMCAP-it për çdo person. Mjeku rajonal i Shërbimit Social Shtetëror harton regjistrin e 

personave me aftësi të kufizuara, sipas pikave 1 e 2 të vendimit, të vlerësuar nga KMCAP-i dhe dërgon, 

në çdo bashki/komunë, listën e personave dhe vendimin e KMCAP-it për secilin person. 

 

IV. Dispozita të përgjithshme 

 



26. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti i vitit 2006, 

miratuar për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 

 

27. Ngarkohet Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta të nxjerrë udhëzime, në 

zbatim të këtij vendimi. 

 

28. Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Shëndetësisë, 

Shërbimi Social Shtetëror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe njësitë e qeverisjes vendore 

(bashki/komuna) për zbatimin e këtij vendimi. 

 

29. Vendimi nr.786, datë 26.11.2003 i Këshillit të Ministrave “Për komisionimin dhe pagesën e 

personave me aftësi të kufizuara”, i ndryshuar, shfuqizohet. 

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 shtator 

2006. 

 

  

 

Kryeministri 


