
Përfitim pagese për aftësi ndryshe (PAK) 

 

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. 

Personat me aftësi të kufizuar, , 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. 

Personave me aftësi të kufizuara, 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. 

 

Procedurat dhe dokumentacioni për përfitimin e pagesës për aftësi të kufizuar 

Personat, që kërkojnë të komisionohen për vlerësimin e aftësisë së kufizuar, duhet të 

paraqesin në seksionet e ndihmës dhe të përkujdesjes shoqërore të bashkisë/NJA, 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

 - Kërkesë me shkrim 

– Fletë- drejtimi për KEMP. 

– Fletë- dalje spitali. 

– Çertifikatë familjare. 

– Fotokopje karte  për personat mbi 16 vjeç ose çertifikatë me foto për ata nën 16 vjeç. 

– Deklaratë me shkrim që nuk ka qënë dhe nuk është i punësuar në sektorin shtetëror apo 

privat dhe është resident në Shqipëri (Për personat mbi 18 vjeç). 

– Vërtetim nga Dega ushtarake për kryerjen ose jo të Shërbimit të detyruar Ushtarak (për 

meshkujt mbi 18 vjeç). 

– Grafi,analiza laboratorike, sipas dignozave përkatëse. 

– Vlërësim social-ekonomik nga Qëndra e Shëndetit Mendor. 

 

Kujdestarët për të marrë pagesën paraqesin këto dokumenta: 

– Çertifikatë familjare. 

– Fotokopje e kartës së identitetit. 



– Raporti mjeko-ligjor, ku theksohet se ai është i aftë për kujdesje. 

– Deklaratë noteriale që kujdestari është dakort t’i kryejë të gjitha shërbimet dhe i sëmuri 

është dakort që ky person të jetë kujdestari i tij. 

 

Personat e paaftë që e kanë afatin e trajtimit jo të përvitshëm rinovojnë çdo vit 

dokumentacionin në dosjen e tyre si : 

– çertifikatë familjare, raportin e kujdestarit, etj. 

– Kur personat e paaftë rikomisjonohen ata në vend të fletës së drejtimit për KEMP dorëzojnë 

epikrizën përcjellëse si dhe dokumentacionin e mësipërm. 

 

Masa e përfitimit 

Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, bazuar në VKM, Nr. 618, datë 07.09.2006, 

ndryshuar me Udhëzim Nr. 366, datë 21.09.2017, është 10.330 (dhjetëmijë e treqind  e  

tridhjetë) lekë në muaj për personat e përcaktuar në pikën 1 dhe 2. Pagesa e kujdestarit për 

personat në pikën 1 ësht 10.330 (dhjetëmijë e treqind  e  tridhjetë) lekë në muaj dhe 10.850 

(dhjetëmijë e treqind  e  tridhjetë) lekë në muaj për kujdestarin për personat në pikën 2. 

 

Afati – Brenda muajit. 

Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë  Përmet  . 
 
 


