Baza ligjore

Link

Vendim nr.85,datë10.2.2021 Për
një shtesë në vendimin nr.597,
datë4.9.2019, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e
procedurave, dokumentacionit
dhe masës mujore të përfitimit të
ndihmës ekonomike dhe
përdorimit të fondit shtesë mbi
fondin e kushtëzuar për ndihmën
ekonomike”.

https://qbz.gov.al/eli/v
endim/2021/02/10/85/
c9233bc0-9ee6-484c9297-2fd88a666fe3

Udhëzim nr. 515, datë 18.09.2020
"Përdisa ndryshime në Udhëzimin
nr. 2365, datë 26.11.2008, Mbi
zbatimin e vendimit të Këshillit të
Ministrave nr. 277, datë
18.06.1997, “Për përfitimet nga
statusi I të verbërit”, i ndryshuar.

https://qbz.gov.al/eli/u
dhezim/2020/09/18/51
5/d5046735-0cdf-46f28987-a0373a1c6984

Vendim nr. 675, datë 02.09.2020
Për një ndryshim në vendimin nr.
277, datë 18.06.1997 të Këshillit
të Ministrave" Për përfitimet nga
statusi i të verbrit", të ndryshuar.

https://qbz.gov.al/eli/v
endim/2020/09/02/67
5/f23fca06-5e81-4132947d-9f1b38b2a574

Vendim nr. 707, datë 09.09.2020
Për disa shtesa dhe ndryshime në
Vendim nr. 182, datë 26.02.2020
"Për përcaktimin e masës, të
kritereve, procedurave e
dokumentacionit për vlerësimin
dhe përfitimin e pagesës për
personat me aftësi të kufizuara, si
dhe të ndihmësit personal".

https://qbz.gov.al/eli/v
endim/2020/09/09/70
7/42ef403d-c56c-4a318d57-4e7dba04b0f9

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm
të Shërbimit Social Shtetëror
"Mbi zbatimin e vendimit nr.
178/4, date 21.09.2020 Mbi
zbatimin e vendimit nr. 31, datë
20.01.2001 "Mbi zbatimin e
vendimit nr. 31, date 20.01.2001
te Keshillit te Ministrave per
perfitimet nga statusi i invalidit
paraplegjik dhe tetraplegjik, të
ndryshuar".

http://www.sherbimiso
cial.gov.al/wpcontent/uploads/2020/
10/urdher-178-4-21-092020.pdf

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm
të Shërbimit Social Shtetëror
"Mbi zbatimin e vendimit nr.
178/3, date 21.09.2020 Mbi
zbatimin e vendimit nr. 182, datë
26.02.2020 "Për përcaktimin e
masës, të kritereve, procedurave e
dokumentacionit për vlerësimin
dhe përfitimin e pagesës për
personat me aftësi të kufizuara, si
dhe të ndihmësit personal".

http://www.sherbimiso
cial.gov.al/wpcontent/uploads/2020/
10/urdher-178-3-date21-09-2020.pdf

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm
të Shërbimit Social Shtetëror
"Mbi zbatimin e vendimit nr.
178/2, date 21.09.2020 Mbi
zbatimin e vendimit nr. 722, datë
11.11.2019 "Për përcaktimin e
masës, të kritereve, procedurave
dhe dokumentacionit për
vlerësimin dhe përfitimin e
aftësisë së kufizuar e të ndihmësit
personal, dhe të strukturave
përgjegjëse e të detyrave të tyre"

http://www.sherbimiso
cial.gov.al/wpcontent/uploads/2020/
10/178-2.pdf

Vendim nr. 182, datë 26.02.2020
"Për përcaktimin e masës, të
kritereve, procedurave e
dokumentacionit për vlerësimin
dhe përfitimin e pagesës për
personat me aftësi të kufizuara, si
dhe të ndihmësit personal"

https://qbz.gov.al/eli/v
endim/2020/02/26/18
2/057e722a-8468-4ca39e95-dc1c758935b1

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm
të Shërbimit Social Shtetëror nr.
178/1 datë 21.09.2020 "Mbi
zbatimin e vendimit nr. 277, datë
18.06.1997, të Këshillit të
Ministrave, “Për përfitimet nga
statusi i të verbrit”, të ndryshuar

http://www.sherbimiso
cial.gov.al/wpcontent/uploads/2020/
10/urdhe-178-1-date21-9-2020.pdf

Vendim nr. 722, datë 11.11.2019
"Për përcaktimin e masës, të
kritereve, procedurave dhe
dokumentacionit për vlerësimin
dhe përfitimin e aftësisë së
kufizuar e të ndihmësit personal,
dhe të strukturave përgjegjëse e të
detyrave të tyre"

https://qbz.gov.al/eli/v
endim/2019/11/11/72
2/315b37f4-c403-4a61831b-ffb759ba0199

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm
të Shërbimit Social Shtetëror nr.
178, date 21.09.2020 "Mbi
zbatimin e vendimit nr. 597, datë
04.09.2019 "Për përcaktimin e
procedurave, të dokumentacionit
dhe të masës mujore të përfitimit
të ndihmës ekonomike dhe
përdorimit të fondit shtesë mbi
fondin e kushtëzuar për ndihmën
ekonomike"

http://www.sherbimiso
cial.gov.al/wpcontent/uploads/2020/
10/urdher-178-date-219-2020.pdf

Vendim nr. 597, datë 04.09.2019
"Për përcaktimin e procedurave,
të dokumentacionit dhe të masës
mujore të përfitimit të ndihmës
ekonomike dhe përdorimit të
fondit shtesë mbi fondin e
kushtëzuar për ndihmën
ekonomike"

https://qbz.gov.al/eli/v
endim/2019/09/04/59
7/0839c284-5926-40a2b1e3-7520b793ba73

Ligj 57/2019 "Për asistencën
sociale në RSH"

https://qbz.gov.al/eli/li
gj/2019/07/18/57/370
04448-df0e-4768-9e8835766f95ee4f

VKM nr. 149, datë 13.03.2018
“Për kriteret, dokumentacionin
dhe proçedurat për evidentimin e
familjes kujdestare për fëmijët pa
kujdes prindëror dhe masës së
financimit për shpenzimet e
fëmijës të vendosur në familje
kujdestare”

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:149:13.03.2
018

Udhëzim nr. 47, datë 11.01.2018
Për disa shtesa dhe ndryshime në
Udhëzimin nr. 2365, datë
26.11.2008, Mbi zbatimin e
vendimit të Këshillit të Ministrave
nr. 277, datë 18.06.1997, “Për
përfitimet nga statusi I të
verbërit”, i ndryshuar.

http://www.botimezyrt
are.gov.al/Botime/Akte
individuale/Janar%202
018/Fletore%205/UDH
EZIM%20nr.%2047,%20
date%2011.1.2018.pdf

Udhëzim, Nr.1, Dt. 03.02.2017,
Për procedurën e hedhjes së të http://80.78.70.231/pls
dhënave në arkivin e Regjistrit /kuv/f?p=201:Udh%EBz
Elektronik Kombëtar të Aftësisë im:1:03.02.2017
së Kufizuar

Vendim i Këshillit të Ministrave
nr. 431, datë 8.6.2016 “ Për
përcaktimin e kritereve, të http://www.qbz.gov.al/
dokumentacionit,
procedurave botime/fletore_zyrtare
dhe të masës për përfitimin e
/2016/PDF-2016/105pagesës së aftësisë së kufizuar e
të ndihmësit personal dhe të 2016.pdf
strukturave përgjegjëse e të
detyrave të tyre në zonat pilot”
Udhëzim nr. 15, datë 08.04.2015
Për disa ndryshime në Udhëzimin
nr. 1, datë 2.2.2015 Mbi zbatimin
e Vendimit nr. 8, datë 14.1.2015
të Këshillit të Ministrave Për
mbrojtjen e shtresave në nevojë,
nga heqja e fashës deri në 300
kwh për faturimin e çmimit të
energjisë elektrike
Udhëzim nr. 9, datë 25.2.2015
“Mbi zbatimin e Vendimit nr.
404, datë 20.6.2012 të Këshillit të
Ministrave "Për përcaktimin e
masës së kritereve e të
procedurave të përfitimit të
kompensimit
financiar,
nga
personat me statusin e të verbrit
dhe invalidit, paraplegjik dhe
tetraplegjik, për faturën e
energjisë elektrike dhe faturën e
telefonisë fikse".
Udhëzim nr. 1, datë 2.2.2015 Mbi
zbatimin e Vendimit nr. 8, datë
14.1.2015
të
Këshillit
të
Ministrave Për mbrojtjen e
shtresave në nevojë, nga heqja e
fashës deri në 300 kwh për
faturimin e çmimit të energjisë
elektrike
Vendim nr. 8, datë 14.1.2015 Për
mbrojtjen e shtresave në nevojë,
për efekt të heqjes së fashës së
konsumit të energjisë elektrike
deri në 300 kwh në muaj

http://www.qbz.gov.al/
botime/fletore_zyrtare
/2015/PDF-2015/672015.pdf

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Udh%EBz
im:9:25.02.2015

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Udh%EBz
im:1:02.02.2015

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:8:14.01.201
5

Ligj nr. 27/2012 “Për disa
ndryshime në ligjin nr. 8626, datë http://80.78.70.231/pls
22.6.2000 " Për statusin e
/kuv/f?p=201:Ligj:27/2
invalidit paraplegjik dhe
012:15.03.2012
tetraplegjik", të ndryshuar

VKM nr. 404, date 20.06.2012
“Per percaktimin e kritereve, te
procedurave te perfitimit te
kompensimit
financiar
nga
personat me statusin e te verbrit
dhe invalidit paraplegjik e
tetraplegjikper faturen e energjise
elektrike dhe faturen e telefonise
fikse.

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:404:20.06.2
012

http://80.78.70.231/pls
Ligj nr. 26/2012 “ Për disa /kuv/kerkim_ndryshim
ndryshime në ligjin nr. 8098, datë e2?a_emertimi_ligjit=Li
28.3.1996 "Për statusin e të gj&a_numri_aktit=8098
verbrit"
&a_viti_aktit=28.03.19
96
Vendim nr.34, datë 19.1.2011 për
një ndryshim në Vendimin
nr.277, datë 18.6.1997 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i të verbrit", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:34:19.01.20
11

Vendim nr.37, datë 19.1.2011 Për
një ndryshim në Vendimin nr.31,
datë 20.1.2001 të Këshillit të
Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:37:19.01.20
11

Vendim nr.36, datë 19.1.2011 Për
një ndryshim në Vendimin
nr.618, datë 7.9.2006 të Këshillit
të Ministrave "Për përcaktimin e
kritereve, të dokumentacionit dhe
të masës së përfitimit të pagesës
për personat me aftësi të
kufizuar", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:36:19.01.20
11

Vendim nr.39, datë 19.1.2011 Për
një ndryshim në Vendimin nr.78,
datë 7.2.2007 të Këshillit të
Ministrave "Për masën, kriteret
dhe procedurat e përfitimit të një
pakete të veçantë higjienosanitare,
për
invalidët
paraplegjikë dhe tetraplegjikë", të
ndryshuar
Udhëzim
nr.2310,
datë
16.12.2010 Për një ndryshim në
Udhëzimin
nr.2365,
datë
26.11.2008 Mbi zbatimin e
Vendimit nr.277, datë 18.6.1997
të Këshillit të Ministrave "Për
përfitimet nga statusi i të verbrit",
të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:39:19.01.20
11

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Udh%EBz
im:2310:16.12.2010

Vendim nr.602, datë 23.7.2010
Për një ndryshim në Vendimin
nr.277, datë 18.6.1997 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i të verbërit", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:602:23.07.2
010

Vendim nr.604, datë 23.7.2010
Për një ndryshim në Vendimin
nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:604:23.07.2
010

Vendim nr. 1235, date
16.12.2009 “Per nje ndryshim ne
vendimin nr. 869, date
18.06.2008, te Keshillit te
Ministrave “Per zbatimin e ligjit
nr. 7889, date 14.12.1994 “Per
statusin e invalidit, i ndryshuar,

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1235:16.12.
2009

Udhëzim
nr.2306,
datë
10.12.2009 Për një ndryshim në
Udhëzimin
nr.2365,
datë
http://80.78.70.231/pls
26.11.2008 "Mbi zbatimin e
/kuv/f?p=201:Udh%EBz
Vendimit
të
Këshillit
të
Ministrave nr.277,datë 18.6.1997 im:2306:10.12.2009
"Për përfitimin nga statusi i të
verbrit", i ndryshuar"
Vendim nr.1236, datë 16.12.2009
Për një ndryshim në Vendimin
nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1236:16.12.
2009

Vendim nr.326, datë 12.3.2009
Për disa shtesa në Vendimin
nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:326:12.03.2
009

Vendim nr.1240, datë 16.12.2009
Për një ndryshim në Vendimin
nr.277, datë 18.6.1997 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i të verbërit", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1240:16.12.
2009

Vendim nr.327, datë 12.3.2009
Për një ndryshim në Vendimin
nr.78, datë 7.2.2007 të Këshillit të
Ministrave "Për masën, kriteret
dhe procedurat e përfitimit të një
pakete të veçntë higjieno-sanitare
për invalidët paraplegjikë dhe
tetraplegjikë", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:327:12.03.2
009

Vendim nr. 626, datë 11.6.2009
Për një ndryshim në vendimin
nr.277, datë 18.6.1997 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i të verbërit", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:626:11.06.2
009

Vendim nr.1238, datë 16.12.2009
Për një ndryshim në Vendimin
nr.78, datë 7.2.2007 të Këshillit të
Ministrave "Për masën, kriteret
dhe procedurat e përfitimit të një
pakete të veçantë higjienosanitare,
për
invalidët
paraplegjikë dhe tetraplegjikë", të
ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1238:16.12.
2009

http://80.78.70.231/pls

Vendim nr.869, datë 18.6.2008
/kuv/f?p=201:Vendim%
Për zbatimin e ligjit nr.7889, datë
20i%20KM:869:18.06.2
14.12.1994 "Statusi i invalidit"

008

Udhëzim nr.1406, datë 30.7.2008
Për përcaktimin e procedurave
dhe
dokumentacionit
të
nevojshëm për
dhënien
e http://80.78.70.231/pls
përfitimit, në zbatim të vendimit /kuv/f?p=201:Udh%EBz
të Këshillit të Ministrave nr.869, im:1406:30.07.2008
datë 18.6.2008 "Për zbatimin e
ligjit nr.7889, datë 14.12.1994
"Për statusin e invalidit"
Vendim nr.874, datë 18.6.2008
Për një ndryshim në Vendimin
nr.723, datë 19.11.1998 të
Këshillit të Ministrave "Për
zbatimin e ligjit nr.7889, datë
14.12.1994 "Për statusin e
invalidit", të ndryshuar"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:874:18.06.2
008

Vendim nr.1692, datë 17.12.2008
Për një ndryshim në Vendimin
nr.723, datë 19.11.1998 të
Këshillit të Ministrave "Për
zbatimin e ligjit nr.7889, datë
14.12.1994 "për statusin e
invalidit të punës", të ndryshuar"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1692:17.12.
2008

Vendim nr.873, datë 18.6.2008
Për një ndryshim në Vendimin
nr.78, datë 7.2.2007 të Këshillit të
Ministrave "Për masën, kriteret
dhe procedurat e përfitimit të një
pakete të veçantë higjienosanitare,
për
invalidët
paraplegjikë dhe tetraplegjikë"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:873:18.06.2
008

Vendim nr.1689, datë 17.12.2008
Për një ndryshim në Vendimin
nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1689:17.12.
2008

Vendim nr. 870, datë 18.6.2008
Për një ndryshim në vendimin
nr.277, datë 18.6.1997 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i të verbërit", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:870:18.06.2
008

Vendim nr.871, datë 18.6.2008
Për një ndryshim në Vendimin
nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:871:18.06.2
008

Vendim nr. 1325, date 1.10.2008
Per një ndryshim në vendimin
nr.277, date 18.6.1997 të Këshillit
të Ministrave "Per përfitimet nga
statusii të verbërit", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:1325:01.10.
2008

Udhëzim
nr.2365,
datë
26.11.2008 Mbi zbatimin e http://80.78.70.231/pls
Vendimit
të
Këshillit
të
/kuv/f?p=201:Udh%EBz
Ministrave nr.277, datë 18.6.1997
"Për përfitimet nga statusi i të im:2365:26.11.2008
verbrit", i ndryshuar
Vendim nr. 78, datë 7.2.2007 Për
masën, kriteret dhe procedurat e
përfitimit të një pakete të veçantë
higjieno-sanitare, për invalidët
paraplegjikë dhe tetraplegjikë

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:78:07.02.20
07

Vendim nr. 46, datë 31.1.2007
“Për një ndryshim në vendimin
nr.565, datë 9.8.2006 të këshillit
të ministrave "Për mbrojtjen e
shtresave në nevojë, nga rritja e
çmimit të energjisë elektrike"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:46:31.01.20
07

Udhëzim nr 10, datë 26.09.2006
“Për zabtimin e VKM nr 565,
datë 09.08.2006 “Për mbrojtjen e
shtresave në nevojë nga rritja e
cmimit të energjisë elektrike”
Ligj nr. 9506, datë 3.4.2006 “Për
një ndryshim në ligjin nr.8626, http://80.78.70.231/pls
datë 22.6.2000 "Për statusin e /kuv/f?p=201:Ligj:9506
invalidit
paraplegjik
dhe :03.04.2006
tetraplegjik", të ndryshuar

Vendim nr. 619, datë 7.9.2006
Për disa ndryshime në Vendimin
nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit
të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit, paraplegjik dhe
tetraplegjik", të ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:619:07.09.2
006

Vendim Nr. 565, datë 9.8.2006
“Për mbrojtjen e shtresave në
nevojë, nga rritja e çmimit të
energjisë elektrike”

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:565:09.08.2
006

Vendim nr. 643, date 30.9.2004
Per disa shtesa dhe ndryshime ne
Vendimin nr. 277, date 18.6.1997
te Keshillit te Ministrave "Per
perfitimin nga statusi i te
verberit", te ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:643:30.09.2
004

Ligj nr.9233, date 13.5.2004 “Për http://80.78.70.231/pls
një shtese të ligjit nr.8153, datë /kuv/f?p=201:Ligj:9233
31.10.1996 "Për statusin e jetimit" :13.05.2004
Ligj nr. 9143, date 16.10.2003
http://80.78.70.231/pls
Per disa ndryshime ne ligjin nr.
/kuv/f?p=201:Ligj:9143
7889, date 14.12.1994 "Per
statusin e invalideve", i ndryshuar :16.10.2003
Ligj nr.9143, date 16.10.2003 Per
http://80.78.70.231/pls
disa ndryshime ne ligjin nr. 7889,
/kuv/f?p=201:Ligj:9143
date 14.12.1994 "Per statusin e
:16.10.2003
invalideve", i ndryshuar
Vendim nr. 549, date 7.11.2002
Per nje ndryshim ne Vendimin nr.
277, date 18.6.1997 te Keshillit te
Ministrave "Per perfitimet nga
statusi i te verberit"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:549:07.11.2
002

Vendim nr. 301, date 27.6.2002
Per nje ndryshim ne Vendimin nr.
277 date 18.6.1997 te Keshillit te
Ministrave "Per perfitimet nga
statusi i te verberit"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:301:27.06.2
002

Vendim nr. 302, date 27.6.2002
Per nje ndryshim ne Pendimin
nr.31, date 20.1.2001 te Keshillit
te Ministrave "Per perfitimet nga
statusi i invalidit paraplegjik dhe
tetraplegjik"

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:302:27.06.2
002
http://80.78.70.231/pls

Vendim nr. 31 datë 20.1.2001
/kuv/f?p=201:Vendim%
Perfitimet nga statusi i invalidit
20i%20KM:31:20.01.20
paraplegjik dhe tetraplegjik

01

Ligji nr. 8626, datë 22.06.2000 http://80.78.70.231/pls
“Për
statusin
e
invalidit /kuv/f?p=201:Ligj:8626
paraplegjik dhe tetraplegjik”
:22.06.2000

Ligji nr. 8494 dt. 27.05.1999 “Për
miratimin
e
marrëveshjes
ndërmjet
Republikës
së
http://80.78.70.231/pls
Shqipërisë, shoqatës “Komuniteti
/kuv/f?p=201:Ligj:8494
Emanuel dhe Karitasit Shqiptar
për ngritjen dhe funksionimin e :27.05.1999
qendrës sociale polivalente në
Vaqarr, Tiranë”

VKM nr. 723, date 19.11.1998
“Per zbatimin e ligjit nr. 7889,
date 14.12.1994, “Per statusin e
invalidit te punes “, te ndryshuar

http://80.78.70.231/pls
/kuv/f?p=201:Vendim%
20i%20KM:723:19.11.1
998
http://80.78.70.231/pls

Vendim nr. 277 date 18.6.1997
/kuv/f?p=201:Vendim%
Per perfitimet nga statusi i te
20i%20KM:277:18.06.1
verberit

997

http://80.78.70.231/pls

Ligji nr. 8098, datë 28.03.1996
/kuv/f?p=201:Ligj:8098
“Për statusin e të verbrit”

:28.03.1996

Ligj nr.8052, datë 21.12.1995 Per http://80.78.70.231/pls
disa ndryshime ne ligjin nr.7889,
/kuv/f?p=201:Ligj:8052
date 14.12.1994 "Per statusin e
:21.12.1995
invalidit"

http://80.78.70.231/pls

Ligj nr.7889, datë 14.12.1994 Per
/kuv/f?p=201:Ligj:7889
statusin e invalidit

:14.12.1994

