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VENDIM 
Nr.288, datë 10.4.2020 

 
PËR PËRCAKTIMIN E MASËS DHE  
TË PROCEDURËS SË DHËNIES SË 

NDIHMËS SË MENJËHERSHME 
FINANCIARE PËR FOSHNJAT E 

PORSALINDURA DHE MËNYRËN E 
BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET 

INSTITUCIONEVE TË SHËRBIMIT 
SPITALOR DHE ATYRE  
TË GJENDJES CIVILE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të 

pikës 2, të nenit 9, të ligjit nr.57/2019, “Për 
asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, dhe 
të ligjit nr.10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen 
civile”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministrit të 
Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
I. MASA E DHËNIES SË NDIHMËS SË 

MENJËHERSHME FINANCIARE 
1. Ndihma e menjëhershme financiare (bonusi) 

për prindin/prindërit me foshnja të porsalindura 
është, si më poshtë vijon: 

a)  Në masën 40 000 (dyzet mijë) lekë për 
lindjen e foshnjës së parë; 

b)  Në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për 
lindjen e foshnjës së dytë; 

c)  Në masën 120 000 (njëqind e njëzet mijë) 
lekë për lindjen e foshnjës së tretë dhe të foshnjave 
të tjera në vijim; 

ç)  Për prindërit që sjellin në jetë dy foshnja të 
lindura njëherësh (binjakë), masa e përfitimit do të 
jetë në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për 
secilën foshnjë; 

d) Për prindërit që sjellin në jetë më shumë se 
dy foshnja të lindura njëherësh (trinjakë dhe më 
shumë), masa e përfitimit do të jetë në masën 120 
000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për secilën foshnjë. 

2. Në masën e ndihmës së menjëhershme 
financiare (bonusi), të përcaktuar në pikën 1, të 
këtij vendimi, përfshihet edhe shpërblimi në masën 
5 000 (pesë mijë) lekë për regjistrimin e lindjes 
brenda afatit, të përcaktuar në pikën 4, të nenit 41, 
të ligjit nr.10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen 
civile”, të ndryshuar. 

II. PROCEDURA PËR DHËNIEN E 
NDIHMËS SË MENJËHERSHME FINAN-
CIARE  

1. Ndihmën e menjëhershme financiare 
(bonusi), sipas pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi, e 
përfitojnë: 

a) prindi/prindërit, shtetas shqiptarë për foshnja 
të lindura brenda ose jashtë vendit dhe të 
regjistruara sipas afateve ligjore të përcaktuara në 
ligjin për gjendjen civile; 

b) prindi/prindërit me shtetësi tjetër, të cilët 
janë rezidentë të ligjshëm në Republikën e 
Shqipërisë dhe vendosin t’i japin foshnjës shtetësi 
shqiptare, sipas ligjit për shtetësinë shqiptare dhe e 
regjistrojnë si shtetas shqiptar në Regjistrin e 
Kombëtar të Gjendjes Civile.  

2. Nëpunësi i gjendjes civile, i atashuar pranë 
institucioneve të shërbimit spitalor ku kryhet lindja, 
kryen veprimet e verifikimit on-line të statusit të 
prindit dhe regjistron foshnjën e lindur në 
Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGjC) të 
vitit 2010. 

Pas regjistrimit kryen verifikimet e nevojshme 
për përcaktimin e masës së ndihmës së 
menjëhershme financiare (bonusi) sipas pikës 1, të 
kreut I, të këtij vendimi. 

3. Ndihma e menjëhershme financiare (bonusi), 
sipas përcaktimeve të pikës 1, të kreut I, të këtij 
vendimi, i jepet prindit/prindërve, menjëherë pas 
lëshimit të dokumentit “Certifikatë asistence në 
lindje”, në përfundim të procedurave të regjistrimit 
të foshnjës në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes 
Civile.  

Në rastin kur foshnja ndërron jetë pas lindjes, 
por për të është plotësuar nga ana e institucionit 
spitalor dokumenti “Certifikatë asistence në lindje”, 
prindi/prindërit përfitojnë ndihmën e 
menjëhershme financiare (bonusin) pasi të kryhet 
regjistrimi në RKGJC, nga ana e nëpunësit të 
shërbimit të gjendjes civile dhe të lëshohet 
dokumenti “Certifikatë nga akti i lindjes” dhe 
certifikata familjare sipas përcaktimeve të pikës 1, të 
kreut I, të këtij vendimi. 

4. Masa e ndihmës së menjëhershme financiare 
jepet në formën e një çeku, të emetuar në emër të 
prindit/prindërve, dhe ose sipas rasteve të 
përcaktuara në pikën 2, të    kreut II, të këtij 
vendimi, dhe të pagueshëm: 
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a) 35 (tridhjetë e pesë mijë) lekë menjëherë pas 
lëshimit nga institucionet e shërbimit spitalor të 
dokumentit “Certifikatë asistence në lindje”; 

b) 75 (shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë menjëherë 
pas lëshimit nga institucionet e shërbimit spitalor të 
dokumentit “Certifikatë asistence në lindje”; 

c) 115 (njëqind e pesëmbëdhjetë mijë) lekë 
menjëherë pas lëshimit nga institucionet e 
shërbimit spitalor të dokumentit “Certifikatë 
asistence në lindje”; 

ç) Diferenca e mbetur prej 5 (pesë mijë) lekësh, 
sipas pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi, përfitohet 
pas përfundimit të procedurave të regjistrimit të 
foshnjës në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. 

5. Vlera e përcaktuar në çek tërhiqet në bankat e 
nivelit të dytë me të cilat Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale ka lidhur marrëveshje 
bashkëpunimi. 

III. MËNYRA E BASHKËPUNIMIT NDËR-
MJET INSTITUCIONEVE TË SHËRBIMIT 
SPITALOR DHE ATYRE TË GJENDJES 
CIVILE  

1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale miraton formatin e dokumentit “Certifikatë 
asistence në lindje”, e cila është e njëjtë në të gjitha 
institucionet e shërbimit spitalor publik dhe 
miraton formatin e shërbimit spitalor jopublik që 
ka vendosur vetë institucioni. 

2. Institucioni i shërbimit spitalor publik ose 
jopublik ku ndodh lindja e foshnjës plotëson 
dokumentin “Certifikatë asistence në lindje” në dy 
kopje dhe pajis prindin/prindërit me një kopje të 
saj. Orari i pajisjes së prindit/prindërve me 
dokumentin “Certifikatë asistence në lindje” është 
nga ora 9:00 deri në 13:00, nga e hëna në të shtunë. 
Orari i nëpunësit të shërbimit të gjendjes civile 
pranë shërbimit spitalor publik ose jopublik është 
nga ora 09:00-14:00, nga e hëna në të shtunë. 

3. Prindi/prindërit e pajisur me dokumentin 
“Certifikatë asistence në lindje” paraqiten para 
nëpunësit të shërbimit të gjendjes civile, të ngarkuar 
me detyrë pranë institucionit të shërbimit spitalor 
për mbajtjen e “Aktit të lindjes”, çdo ditë, nga e 
hëna në të shtunë, nga ora 9:00 deri në 13:00. 
Nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile, në prezencë 
të prindit/prindërve, administron dokumentin 
“Certifikatë asistence në lindje”, si dhe mjetin e 
identifikimit të tyre.  

4. Kopja e dytë e dokumentit “Certifikatë 
asistence në lindje”, së bashku me fotokopjen e 

dokumentit të identitetit të prindit/prindërve i jepet 
zyrtarisht (dorëzohet) me procesverbal nga personi 
i autorizuar i institucionit të shërbimit spitalor te 
nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile, i ngarkuar 
me detyrë pranë institucionit të shërbimit spitalor, 
në përfundim të çdo dite. 

5. Për lindjet e ndodhura jashtë institucionit të 
shërbimit spitalor, si banesë, tren, anije etj. apo në 
çdo ambient tjetër që nuk është përmendur në këtë 
vendim personeli që asiston ose verifikon lindjen 
ka detyrimin të plotësojë dokumentin “Cerfikatë 
asistence në lindje” e të pajisë me një kopje të saj 
prindin/prindërit dhe kopjen e dytë ta dorëzojë 
brenda 5 (pesë) ditëve nga data e lindjes së foshnjës 
në zyrën e gjendjes civile në territorin ku ka 
ndodhur lindja. 

6. Nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile, pasi ka 
administruar dokumentet e listuara sipas pikave 4 
dhe 5, të këtij kreu, kryen verifikimin në Regjistrin 
Kombëtar të Gjendjes Civile, verifikon përbërjen 
familjare, numrin e foshnjave, dhe pasi bie dakord 
me prindin/prindërit mbi numrin e pjesëtarëve të 
familjes, printon certifikatën me gjendje familjare 
para mbajtjes së aktit të lindjes. 

7. Nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile mban 
aktin e lindjes, në prezencë të prindit/prindërve, 
sipas procedurës së përcaktuar për këtë qëllim. Pas 
mbajtjes së aktit të lindjes printon certifikatën nga 
akti i lindjes, si dhe certifikatën familjare, duke 
pasqyruar në përbërjen familjare edhe foshnjën.  

8. Në rastet kur prindi/prindërit kanë 
pretendime mbi numrin e anëtarëve të familjes, 
nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile kryen 
verifikimet e nevojshme deri në zgjidhjen 
përfundimtare.  

9. Certifikatat e plotësuara dhe të lëshuara sipas 
pikës 8, të këtij kreu, kanë shënimin “Lëshohet për 
efekt të përfitimit të ndihmës së menjëhershme 
financiare” (Baby Bonus). 

10. Prindi/prindërit pasi janë pajisur me 
certifikatat e sipërpërmendura, paraqiten pranë 
nëpunësit të autorizuar nga institucioni i shërbimit 
spitalor ku ka ndodhur lindja, për tërheqjen e çekut.  

11. Në rastet kur prindi/prindërit nuk mbajnë 
aktin e lindjes së foshnjës në institucionin e 
shërbimit spitalor, personi i autorizuar pranë 
institucionit të shërbimit spitalor ia depoziton 
kopjen e dokumentit “Certifikatë asistence në 
lindje” nëpunësit të gjendjes civile të atashuar pranë 
këtij institucioni për verifikimin e pjesëtarëve të 
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familjes. Nëpunësi i gjendjes civile i atashuar pranë 
shërbimit spitalor publik/jopublik lëshon 
certifikatën familjare të prindit/prindërve dhe ia jep 
nëpunësit të autorizuar të institucionit spitalor, me 
qëllim përcaktimin e vlerës së çekut. Të gjitha 
veprimet e sipërpërmendura bëhen në prani të 
prindit/prindërve.  

12. Për rastet e përcaktuara në shkronjën “b”, të 
pikës 1, të kreut II, të këtij vendimi, çeku lëshohet 
në emër të prindit/prindërve pasi foshnja 
regjistrohet si shtetas i Republikës së Shqipërisë në 
Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.  

13. Për foshnjën e lindur në institucionet e 
kujdesit shëndetësor dhe të braktisur nga 
prindi/prindërit, për emetimin e çekut kujdestarit 
ligjor të fëmijës, merren parasysh afatet për marrjen 
e kujdestarisë ligjore, sipas legjislacionit në fuqi.  

14. Pas verifikimit, nëpunësi i autorizuar i 
shërbimit spitalor plotëson dy çeqe. Çeku i parë do 
të jetë në vlerat e përcaktuara në pikën 4, të kreut 
II, të këtij vendimi.  

15. Çeku i dytë do të jetë në masën prej 5 000 
(pesë mijë) lekë dhe do të emetohet nga banka pas 
përfundimit të procedurave të regjistrimit të 
foshnjës në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. 

16. Nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile me 
detyrë pranë institucionit të shërbimit spitalor 
publik ose jopublik, çdo ditë të hënë, bën bilancin e 
të gjitha dokumenteve “Certifikatë asistence në 
lindje” të mbajtuara gjatë javës pararendëse dhe të 
dorëzuara nga institucioni i shërbimit spitalor, sipas 
pikës 2, të këtij kreu, duke evidentuar ato raste për 
të cilat është mbajtur akti i lindjes.  

17. Nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile, për 
rastet kur prindi/prindërit refuzojnë të bëjnë 
regjistrimin e foshnjës së lindur pranë institucionit 
të shërbimit spitalor ku ka ndodhur lindja, i dërgon 
Zyrës së Gjendjes Civile të vendbanimit të nënës 
dokumentin “Certifikatë asistence në lindje”, së 
bashku me dokumentin e identitetit të 
prindit/prindërve. 

18. Nëpunësi i gjendjes civile pranë institucionit 
të shërbimit spitalor i dërgon informacion me 
shkrim Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes 
Civile, çdo ditë të hënë, për dokumentet 
“Certifikatë asistence në lindje”, të mbajtuara në 
javën pararendëse dhe të përcjella për veprim të 
mëtejshëm në zyrat e gjendjes civile të vendbanimit 
të nënës. 

19. Në rastin kur akti i lindjes nuk mbahet në 
institucionin e shërbimit spitalor, prindi/prindërit 
ose njëri nga personat e parashikuar nga ligji i 
shërbimit të gjendjes civile, për deklarimin e lindjes 
paraqiten pranë zyrës së gjendjes civile ku kanë 
vendbanimin. Nëpunësi i shërbimit të gjendjes 
civile, pas paraqitjes së deklaruesit, kryen veprimet 
sipas legjislacionit në fuqi dhe pajis me certifikatat e 
nevojshme deklaruesin. 

 20. Nëpunësit e zyrës së gjendjes civile ku ka 
vendbanimin prindi/prindërit, të cilit i ka ardhur 
njoftimi “Certifikatë asistence në lindje”, verifikon 
fillimisht nëse është regjistruar foshnja e lindur në 
Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. Nëse 
foshnja nuk është e regjistruar në Regjistrin 
Kombëtar të Gjendjes Civile e regjistron atë në 
Regjistrin e Përkohshëm.  

21. Pas regjistrimit të foshnjës në Regjistrin e 
Përkohshëm, nëpunësi i gjendjes civile vepron në 
përputhje me legjislacionin në fuqi për gjendjen 
civile. 

22. Në rastet kur lindja ka ndodhur në 
shërbimin spitalor jopublik të licencuar sipas 
legjislacionit në fuqi, prindi/prindërit pasi e 
regjistrojnë foshnjën në zyrën e gjendjes civile, 
pajisen me certifikatën personale nga akti i lindjes 
dhe familjare me shënimin: 

---“Lindje në institucion jopublik (emri i institucionit), 
lëshohet për efekt të përfitimit të ndihmës së menjëhershme 
financiare” (Bonusi), 

do të paraqiten pranë Shërbimit Social Shtetëror 
për tërheqjen e çekut, sipas vlerave të përcaktuara 
në këtë vendim. Përfituesit e çeqeve paraqesin 
pranë Shërbimit Social Shtetëror: 

a) certifikatën e lindjes, të lëshuar nga zyra e 
gjendjes civile; 

b) certifikatën familjare, të lëshuar nga zyra e 
gjendjes civile; 

c) kartat e identitetit të prindit/prindërve. 
25. Në rastet kur akti i lindjes është mbajtur 

jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, 
nëpunësi i zyrës së gjendjes civile pasqyron lindjen 
në RKGJC, sipas procedurës. Nëpunësi, pasi 
verifikon nëse lindja është pasqyruar sipas afateve 
ligjore brenda 90 ditëve pajis deklaruesin me 
certifikatën personale e familjare me shënimin: 

-- Lindje jashtë shtetit, nr... akti,  datë..., muaj..., viti,  
vendin ku ka ndodhur lindja, lëshohet për efekt të përfitimit 
të ndihmës së menjëhershme financiare, regjistruar brenda 
afatit 90-ditor (Bonusi), 
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i cili do të paraqitet pranë Shërbimit Social 
Shtetëror për tërheqjen e çekut, sipas vlerave të 
përcaktuara në këtë vendim. Përfituesit e çeqeve 
paraqesin pranë Shërbimit Social Shtetëror: 

a) certifikatën e lindjes, të lëshuar nga zyra e 
gjendjes civile; 

b) certifikatën familjare, të lëshuar nga zyra e 
gjendjes civile; 

c) kartat e identitetit të prindit/prindërve. 
26. Në rast se deklarimi i aktit të lindjes të 

mbajtur jashtë vendit kryhet jashtë afatit     90-
ditor, nëpunësi i gjendjes civile kryen pasqyrimin e 
lindjes në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, 
pajis deklaruesin me certifikatën personale e 
familjare me shënimin: 

  --  Lindje jashtë shtetit, nr..akti, datë...,  vendin ku ka 
ndodhur lindja, “Për përfitim të ndihmës së menjëhershme 
financiare Bonus, regjistruar jashtë afatit 90-ditor, nuk 
përfiton çekun prej 5 000 pesë mijë lekësh).  

Në këto raste prindi/prindërit nuk përfitojnë 
pagesën prej 5 000 (pesë mijë) lekësh. 

 27. Për të gjitha rastet që nuk janë parashikuar 
nga ky vendim veprohet sipas legjislacionit në fuqi.  

28. Tërheqja e çekut (Baby Bonus) bëhet 
personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 
vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës, për 
foshnjat e lindura brenda ose jashtë shtetit.  

29. Të gjitha institucionet e shërbimit spitalor, 
publike dhe jopublike, që kanë shërbimin e lindjes 
së foshnjës, duhet të bëjnë me dije dhe të kenë të 
njoftuar në mënyrë publike se në institucionin e 
tyre ofrohet edhe shërbimi i gjendjes civile për 
regjistrimin në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes 
Civile të foshnjës së porsalindur. 

30. Drejtuesi i shërbimit spitalor, publik dhe 
jopublik, i licencuar sipas legjislacionit në fuqi, ka 
detyrimin t’i ofrojë kushte pune dhe një mjedis të 
përshtatshëm nëpunësit të shërbimit së gjendjes 
civile, brenda institucionit për kryerjen e detyrave të 
tij, sipas legjislacionit në fuqi. 

IV. SANKSIONET 
1. Zbatimi i përcaktimeve të bëra në këtë 

vendim nga ana e institucionit të shërbimit spitalor 
publik dhe/ose jopublik, që ka shërbimin e lindjes 
së foshnjës, është subjekt kontrolli nga strukturat 
përkatëse të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale. 

2. Në rast se strukturat përgjegjëse konstatojnë 
përfitimin pa të drejtë të ndihmës së menjëhershme 
financiare (bonusi), Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale merr masa, sipas legjislacionit në 
fuqi, për kthimin e shumës së përfituar pa të drejtë. 

3. Shkelja e përcaktimeve të bëra në këtë 
vendim nga ana e institucionit të shërbimit spitalor, 
publik dhe/ose jopublik, që ka shërbimin e lindjes 
së foshnjës, përbën kundërvajtje administrative dhe 
dënohet me gjobë sipas legjislacionit në fuqi për 
kundërvajtjet administrative. 

V. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË 
FUNDIT  

1. Ndihma e menjëhershme financiare (bonusi) 
do të jepet sipas përcaktimeve në vendimin nr.740, 
datë 12.12.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për 
përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme 
financiare (Bonusi) për nënat me foshnja të 
porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij”, për 
të gjithë përfituesit që kanë nisur procedurat për 
marrjen e këtij përfitimi, përpara hyrjes në fuqi të 
këtij vendimi. 

2. Vendimi nr.740, datë 12.12.2018, i Këshillit të 
Ministrave, “Për përcaktimin e masës së ndihmës 
së menjëhershme financiare (Bonusi) për nënat me 
foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies 
së tij”, shfuqizohet.  

3. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Brendshme për 
zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren 
Zyrtare. 

KRYEMINISTËR 
Edi Rama 

 

VENDIM 
Nr. 289, datë 11.4.2020 

 

PËR LIRIMIN NGA DETYRA  
TË PREFEKTIT TË QARKUT  

TË SHKODRËS 
 

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të 
Kushtetutës, dhe të nenit 5, të  ligjit nr.107/2016, 
“Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit 
të Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

Z. Çesk Millja, prefekt i Qarkut të Shkodrës, 
lirohet nga kjo detyrë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYEMINISTËR 
Edi Rama 


