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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI  MBIKËQYRËS 

 
V E N D I M 

 
Nr. 36, datë 19.05 2005  

 
                                      

PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI PROCEDURAT E SHTYPJES, 
RISHTYPJES DHE TË EMETIMIT TË KARTËMONEDHAVE DHE  MONEDHAVE 

METALIKE NGA BANKA E SHQIPËRISË” 
  
 
Në bazë të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 43 shkronja ”c” 
me propozim të Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 

 
VENDOSI: 

 
1. Të miratojë udhëzimin “Mbi procedurat e shtypjes, rishtypjes dhe të emetimit të 

kartëmonedhave dhe monedhave metalike nga Banka e Shqipërisë”, 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin e këtij 

vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
 

3. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij udhëzimi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
  

    
SEKRETARI 

 
KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS 

 
                

UDHËZIM 
 

“Mbi procedurat e shtypjes, rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe  
monedhave metalike nga Banka e Shqipërisë”. 

 
 

Neni 1 
 

Baza ligjore dhe qëllimi 
      

1.1 Hartimi i këtij udhëzimi mbështetet në nenet 33, 35, 36, 37, 39, 40 dhe 43 shkronjat c 
dhe d, të ligjit nr.8269,  datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”. 

1.2 Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave që ndiqen 
nga Banka e Shqipërisë, gjatë procesit të shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të 
kartëmonedhës dhe të monedhës kombëtare, që ka kurs ligjor, brenda territorit të 
Republikës së Shqipërisë. 

1.3 Me shprehjen “Kartëmonedhat dhe monedhat ” do të kuptohet : 
”Kartëmonedhat dhe monedhat metalike shqiptare, të cilat kanë kurs ligjor, brenda 
territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe monedhat e kartëmonedhat që do të 
shtypen për qëllime numizmatike”. 

 
 

Neni 2 
 

Banka e Shqipërisë si organi ekskluziv i emetimit 
 
2.1 Banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive të shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit 
të kartëmonedhës dhe të monedhës kombëtare. Me këtë të drejtë do të kuptohet nxjerrja 
në qarkullim dhe/ose hedhja në qarkullim dhe/ose vënia në qarkullim e 
kartëmonedhave dhe e monedhave kombëtare, me kurs ligjor, si dhe e monedhave që 
do të shtypen për qëllime numizmatike.  
  
2.2 Banka e Shqipërisë përcakton format, masat, peshat, modelin dhe karakteristikat e 
tjera të kartëmonedhave dhe të monedhave. 
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2.3 Banka e Shqipërisë përcakton sasinë dhe procedurat e shtypjes të kartëmonedhës 
dhe të monedhës metalike, me kurs ligjor, në përputhje me politikën monetare të 
Republikës së Shqipërisë  dhe të programit monetar.  
 
2.4 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë përcakton vlerën nominale, prerjet, 
konfigurimin e kartëmonedhave dhe të monedhave, si dhe kushtet e tërheqjes nga 
qarkullimi. 
 
2.5 Sasia e shtypjes së kartëmonedhave dhe monedhave metalike, me kurs ligjor, 
përcaktohet në bazë të strategjive afatmesme dhe planeve të emetimit, të cilat kanë si 
qëllim kryesor plotësimin e kërkesave të ekonomisë për para, në vlerë dhe në strukturë 
të përshtatshme. 
 
2.6 Banka e Shqipërisë shtyp monedhat e kartëmonedhat për qëllime numizmatike, 
sipas një akti të veçantë të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës, me propozim  të 
Departamentit të Emisionit. 
 
  

Neni 3 
 

Fazat dhe procedurat 
 
Procedura për shtypjen dhe emetimin e kartëmonedhave dhe të monedhave kombëtare, 
me kurs ligjor, nga Banka e Shqipërisë,  përfshin  fazat e mëposhtme: 
 
 
3.1 Faza e parë 
 
3.1.1 Miratimi për shtypjen e kartëmonedhave dhe të monedhave. 
 
a- Këshilli Mbikëqyrës miraton (në parim) shtypjen e kartëmonedhës dhe/ose  të 
monedhës kombëtare nga Banka e Shqipërisë, në bazë të propozimit përkatës të 
Departamentit të Emisionit.  

 
b- Këshilli Mbikëqyrës, pas propozimit përkatës të Departamentit të Emisionit, miraton : 
 

a- vlerën nominale; 
b- prerjen (kartëmonedhë dhe/ose monedhë); 
c- ngritjen e grupit të studimit të tematikës që do të pasqyrohet në kartëmonedhë 

dhe / ose monedhë. 
 
d- Me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, krijohet grupi i studimit të 
tematikës  që do të pasqyrohet në kartëmonedhë dhe / ose monedhë.Grupi i studimit 
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kryesohet nga Drejtori i Departamentit të Emisionit dhe  në përbërje të tij ka  
përfaqësues nga institucionet e Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, 
Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve, Akademisë së Arteve, Postës Shqiptare, 
institucione të tjera të specializuara  dhe punonjës të Bankës së Shqipërisë. 
 
 
3.1.2  Miratimi i tematikës së kartëmonedhave dhe monedhave . 
 
A. Këshilli Mbikëqyrës miraton disa karakteristika të konfigurimit të kartëmonedhave e 
monedhave:  
 

a - tematikën  për çdo kartëmonedhë e monedhë mbi bazën e propozimit  të grupit të 
studimit (të paraqitur nëpërmjet Departamentit të Emisionit); 
  
b - vitin respektiv të shtypjes që kartëmonedhat dhe monedhat do të kenë të vendosur 
në trupin e tyre ; 
 
c - formën - përmasat e kartëmonedhës (gjatësi e gjerësi) dhe formën e diametrin e 
monedhës.  

 
B. Me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, krijohet komisioni për 
përzgjedhjen e vizatimeve, procedurat e konkurimit dhe kriteret e vlerësimit të 
vizatimeve. 
 
 
3.1.3   Miratimi i konfigurimit. 
 
Këshilli Mbikëqyrës sipas propozimit të Departamentit të Emisionit, miraton 
konfigurimin e kartëmonedhës ose të monedhës metalike, që përbëhet nga: 
 

   a  - vizatimet e të dyja pamjeve të kartëmonedhës dhe monedhës (bazuar  në 
përzgjedhjen e bërë nga konkurimi); 

        b  -  elementet e sigurisë së kartëmonedhave.                                                                                             
 
 
3.2     Faza e dytë. 
 
Procedurat e shtypjes së kartëmonedhës dhe/ose të monedhës.  
 
a- Gjatë kësaj faze, bazuar në përcaktimet e bëra në nenin 39, pika 2 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, dhe në buxhetin e miratuar nga Këshilli 
Mbikëqyrës i  Bankës së Shqipërisë, pas kërkesës të Departamentit të Emisionit, 
Departamenti i Shërbimeve Logjistike fillon procedurat për shtypjen e kartëmonedhës 
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dhe /ose  të monedhës , në përputhje me aktet rregullative në fuqi në Bankën e 
Shqipërisë në fushën e prokurimeve.  
 
b - Departamenti i Emisionit ndjek zbatimin e anës tekniko-teknologjike, të shtypjes së 
kartëmonedhës e monedhës. 
 
 c  - Departamenti i Shërbimeve Logjistike në bashkëpunim me Departamentin e 
Emisionit, marrin masa dhe organizojnë procedurën e lëvrimit të kartëmonedhave dhe 
të monedhave nga prodhuesit. 
 
d. Në çdo rast të shtypjes së kartëmonedhave dhe të monedhave me kurs ligjor, me 
propozim të Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës miraton sasinë e 
kartëmonedhave e të  monedhave që do të veçohen për qëllime numizmatike për:  
 

a- fondin numizmatik të paprekshëm; 
b- fondin numizmatik për dhurata; 
c- fondin numizmatik për shitje. 

         
3.3  Faza e tretë 
 
Emetimi (hedhja në qarkullim). 
 
Bazuar në propozimin e Departamentit të Emisionit, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë 
vendos për emetimin (hedhjen në qarkullim) të kartëmonedhës ose të monedhës me 
kurs ligjor, në përputhje me kërkesat e ekonomisë për para. 
 

Neni 4 
 

Rishtypja e kartëmonedhave dhe e monedhave 
 
Banka e Shqipërisë rishtyp çdo lloj kartëmonedhe edhe/ose monedhe kombëtare, me 
kurs ligjor,  në bazë të strategjive afatmesme dhe planeve të emetimit, të cilat kanë për 
objektiv plotësimin e kërkesave të ekonomisë për para, në vlerë dhe në strukturë të 
përshtatshme. 
 
          
Kartëmonedhat e monedhat e rishtypura ruajnë të njëjtën  pamje me ato ekzistueset por, 
në to ndryshon “viti i emetimit” që kanë të shtypur në trupin e tyre, ndërsa 
karakteristikat e tjera mund të jenë po ato ose të përmirësohen, dhe /ose zhvillohen, në 
përputhje me përsosjen e teknologjisë në këtë fushë. 
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Neni  5 
 

Fazat dhe procedurat e rishtypjes së kartëmonedhave e monedhave 
 

Procedura për rishtypjen dhe emetimin e kartëmonedhave dhe të monedhave 
kombëtare, me kurs ligjor, nga Banka e Shqipërisë,  përfshin fazat e mëposhtme: 
 
5.1 Faza e parë 
 
5.1.1 Miratimi për rishtypjen e kartëmonedhave dhe të monedhave. 
 
Në mbështetje të strategjisë afatmesme të Bankës së Shqipërisë, të politikës monetare të 
Republikës së Shqipërisë dhe të programit monetar, Departamenti i Emisionit 
argumenton nevojën për rishtypje të kartëmonedhës dhe / ose të monedhës kombëtare, 
me kurs ligjor, në sasi dhe në vlerë dhe e përfshin në projektbuxhetin për vitin 
pasardhës.  
 
5.1.2  Miratimi i karakteristikave të kartëmonedhave e monedhave që do të rishtypen. 
 
Nëse Departamenti i Emisionit do të propozojë ndryshime të karakteristikave të 
kartëmonedhave e monedhave, do të zbatohen dispozitat e parashikuara në  nenin 3 të 
këtij udhëzimi. 
 
5.2 Faza e dytë 
 
5.2.1   Procedurat e rishtypjes së kartëmonedhës dhe/ose të monedhës. 
 
a - Bazuar në  buxhetin e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i  Bankës së Shqipërisë, pas 
kërkesës të Departamentit të Emisionit, Departamenti i Shërbimeve Logjistike fillon 
procedurat për rishtypjen e kartëmonedhës dhe /ose të monedhës , në përputhje me 
aktet rregullative në fuqi në Bankën e Shqipërisë në fushën e prokurimeve. 
 
b - Procedurat e tjera, të parashikuara në nenin 3.2 të këtij udhëzimi, janë të zbatueshme 
edhe për rishtypjen e kartëmonedhës dhe/ose të monedhës. 
 
5.3 Faza e tretë 
5.4 Emetimi (hedhja në qarkullim). 
 
Për emetimin (hedhjen në qarkullim) të kartëmonedhave dhe /ose të monedhave të 
rishtypura, veprohet sipas përcaktimeve në  nenin 3.3 të këtij udhëzimi.  
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Neni 6 
 

Administrimi i kartëmonedhave dhe i monedhave gjendje(stoku) 
 

Banka e Shqipërisë administron gjendjen (stok) të kartëmonedhave dhe të monedhave si 
dhe merr masa për ruajtjen dhe / ose për shkatërrimin e materialeve të shtypit  të 
kartëmonedhave e monedhave, që hiqen nga qarkullimi. 
 
 
Banka e Shqipërisë, asgjëson kartëmonedhat e monedhat që hiqen nga qarkullimi si dhe 
ato që dëmtohen dhe që bëhen  të pavlefshme për qarkullim.                                             
 
Kartëmonedhat dhe monedhat metalike të emetuara nga Banka e Shqipërisë dhe që nuk 
janë tërhequr nga qarkullimi, do të kenë kurs ligjor dhe do të pranohen për të gjitha 
pagesat  e detyrimeve publike e private pa kufizim, me vlerën e tyre nominale. 
 

Neni 7 
 

Shitja e monedhave dhe e kartëmonedhave për qëllime numizmatike 
   
Banka e Shqipërisë, bazuar në akte të veçanta të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës, 
sipas propozimit të Departamentit të Emisionit, mund të shesë kartëmonedha dhe  
monedha me kurs ligjor si dhe kartëmonedha dhe monedha të shtypura për qëllime 
numizmatike. 
  
 

Neni 8 
 

Shkëmbimi i kartëmonedhave dhe i monedhave me kurs ligjor, të dëmtuara 
 
 
Banka e Shqipërisë mund të shkëmbejë çdo kartëmonedhë dhe monedhë, që ajo ka 
nxjerrë, por që është dëmtuar nga qarkullimi, me kartëmonedha ose monedha të 
padëmtuara, bazuar në aktet përkatëse të nxjerra nga Banka e Shqipërisë për këtë 
qëllim, sipas propozimit të Departamentit të Emisionit. 
 

Neni 9 
 

Mbledhja dhe tërheqja nga qarkullimi 
 

 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka të drejtë të vendosë përfundimin (heqjen) 
e kursit ligjor të kartëmonedhave dhe monedhave, që Banka e Shqipërisë ka emetuar, si  
dhe kushtet e  tërheqjes nga qarkullimi. 
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Banka e Shqipërisë me tërheqjen nga qarkullimi, kompenson pagesën në vlerën fillestare 
të emetimit, duke emetuar në shkëmbim të tyre kartëmonedha dhe monedha metalike të 
tjera.  
 
Në fund të periudhës së ndërrimit (shkëmbimit), shuma totale e kartëmonedhave dhe e 
monedhave që janë mbledhur, zbriten nga sasia e monedhës në qarkullim që pasqyrohet 
në llogaritë e Bankës së Shqipërisë.  
 
Në fund të periudhës së ndërrimit (shkëmbimit) vlera e kartëmonedhave dhe e 
monedhave metalike, të paparaqitura për këmbim në Bankën e Shqipërisë, do të zbritet 
nga sasia  e monedhës në qarkullim dhe konsiderohet e ardhur për Bankën e Shqipërisë. 
 

Neni  10 
 

Kartëmonedhat dhe monedhat metalike false 
 
Banka e Shqipërisë, bazuar në të drejtën e saj të përcaktuar në ligjin “Për Bankën e 
Shqipërisë”, sekuestron dhe konfiskon kartëmonedhat dhe monedhat metalike false, 
sipas një akti të posaçëm të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës, me propozim të 
Departamentit të Emisionit. 
 

Neni  11 
 

Të tjera 
 

Sasia dhe procedurat për eksport-importet e kartëmonedhave dhe të monedhave 
metalike, miratohen nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me akt të veçantë, 
sipas propozimit të Departamentit të Emisionit. 
 
  
Ky udhëzim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
  
 

        
KRYETAR  I  KËSHILLIT  MBIKËQYRËS 

 
Ardian FULLANI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI  MBIKËQYRËS 

 
V E N D I M 

 
Nr.38, datë  19.05.2005 

 
 

PËR MIRATIMIN E  RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E NDËRHYRJES SË 
BANKËS SË SHQIPËRISË NË TREGUN E BRENDSHËM TË KËMBIMEVE 

VALUTORE” 
 
Në mbështetje të nenit 43, shkronjat “b” dhe “c”, të nenit 60 pikat 1 dhe 2 dhe të nenit 61 
shkronja “a” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” me propozimin 
e Departamentit të Operacioneve Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
  

VENDOSI: 
 

1. Të miratojë rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në 
tregun e brendshëm të këmbimeve valutore” bashkëlidhur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha strukturat e 

tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi. 
 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun në Bankën e Shqipërisë 
për publikimin e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

 
4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë për 

dërgimin e këtij vendimi bankave të nivelit të dytë. 
 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 

SEKRETARI 
 

KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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BANKA  E  SHQIPËRISË 

KËSHILLI   MBIKËQYRËS 
 

RREGULLORE “MBI PROCEDURAT E NDËRHYRJES SË BANKËS SË 
SHQIPËRISË NË TREGUN E BRENDSHËM TË KËMBIMEVE VALUTORE” 

 

Në mbështetje të nenit 43 shkronjat “b” dhe “c”, të nenit 60  pikat 1 e 2 dhe të nenit 61 
shkronja “a”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, Banka e 
Shqipërisë  nxjerr rregulloren me këtë përmbajtje:  
 

Neni 1 
 

Qëllimi 
 
Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore. 

 
Neni 2 

 
Përkufizime 

 
2.1 Me procedurë të ndërhyrjes do të kuptojmë mënyrën e propozimit, të marrjes së 
vendimit dhe të realizimit të ndërhyrjes në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore 
nga Banka e Shqipërisë.  
 
2.2 Me ndërhyrje në tregun e brendshëm valutor do të kuptojmë: 

a) çdo veprim blerje/shitje të monedhës vendase (lekut) kundrejt monedhës së huaj, 
që sjell ndryshime në zërat brenda/jashtë bilancit të Bankës së Shqipërisë dhe 
synon ndikimin e nivelit ose të sjelljes së kursit të këmbimit të monedhës vendase 
kundrejt monedhës së huaj; 

b) çdo pozicionim verbal i Bankës së Shqipërisë në lidhje me nivelin, sjelljen e 
kaluar1 apo në të ardhmen të kursit të këmbimit të monedhës vendase (lekut) 
kundrejt monedhave të huaja. 

 
2.3 Transaksione tregtare në tregun e brendshëm valutor përbëjnë blerjet/shitjet e 

monedhës vendase kundrejt monedhës së huaj që nuk synojnë ndikimin e 
drejtpërdrejtë të nivelit ose të sjelljes së kursit të këmbimit të monedhës vendase 
kundrejt monedhës së huaj (për shembull, transaksionet valutore të qeverisë). 

                                                 
1 Kihet parasysh pozicionimi ndaj sjelljes së kursit të këmbimit të lekut dhe jo përshkrimi i ecurisë së tij. 



 11

 
2.4 Me çrregullim të tregut të brendshëm valutor do të kuptojmë: 

a) mungesën ekstreme të likuiditetit, ku pjesëmarrësit e tregut mund të mos jenë të 
gatshëm ose në gjendje që të mbajnë pozicione të hapura dhe mund të vendosin 
që të tërhiqen nga tregu. Kjo mund të rezultojë në një situatë ku vështirësohet 
këmbimi i monedhës vendase kundrejt monedhave të huaja ose anasjelltas; 

b) rritjen e ritmit të ndryshimit, në një kah ose rritje të luhatshmërisë së kursit të 
këmbimit të monedhës vendase kundrejt monedhave të huaja në mungesë të një 
informacioni të ri në treg; 

c) zgjerimin e diferencës midis çmimit të blerjes dhe atij të shitjes së monedhës 
vendase kundrejt monedhave të huaja, të cilat kuotohen nga operatorët e tregut 
të brendshëm të këmbimeve valutore; 

d) ndryshimin e përbërjes dhe të vëllimit të veprimeve që kryhen në tregun e 
brendshëm të këmbimit valutor;  

e) mosfunksionimin e mirë të zinxhirit të lëvizjes së valutës nga ofruesit deri te 
kërkuesit e saj.  

 
 

Neni 3 
 

Objektivi 
 
3.1 Në vijim të regjimit të kursit të këmbimit që zbatohet në Republikën e Shqipërisë, 
objektivi i ndërhyrjes në tregun e brendshëm të këmbimit valutor do të jetë shmangia e 
çrregullimeve të funksionimit të tij. 
 
3.2 Në raste të veçanta, në funksion të plotësimit të objektivit kryesor të Bankës së 
Shqipërisë, objektivi i ndërhyrjes mund të jetë i ndryshëm nga ai i përmendur në pikën 
3.1 të kësaj rregulloreje. Në këto raste, objektivi i ndërhyrjes mund të jetë:  

a) korrektimi i nivelit të kursit të këmbimit kur ai nuk është në përputhje me 
faktorët bazë; 

b) rritje e rezervës valutore.  
 

Neni 4 
 

Propozimi për ndërhyrje 
 

4.1 Departamenti i Operacioneve Monetare përgatit propozimin për ndërhyrje kur 
objektivi i saj lidhet me pikën 3.1 të kësaj rregulloreje. Zakonisht, ky propozim 
përfshihet në informacionin javor që Departamenti i Operacioneve Monetare përgatit 
për mbledhjen e rradhës të Komitetit të Zbatimit të Politikës Monetare. Në raste të 
veçanta propozimi për Komitetin mund të përgatitet edhe në periudhën midis dy 
mbledhjeve të zakonshme të tij. 
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4.2 Departamenti i Politikës Monetare përgatit propozimin për ndërhyrje kur 
objektivi i saj lidhet me pikën 3.2 të kësaj rregulloreje. Ky propozim përfshihet në 
materialet që diskutohen në mbledhjen e rradhës të Komitetit të Zbatimit të Politikës 
Monetare. 
 
4.3 Komiteti i Zbatimit të Politikës Monetare përgatit dhe dërgon propozimin 
përfundimtar për ndërhyrje tek organi vendimmarrës.  
 
4.4 Propozimi për ndërhyrje do të përmbajë: 

- arsyen/objektivin e ndërhyrjes, 
- llojin e ndërhyrjes (verbale ose me veprim), 
- kohëzgjatjen e ndërhyrjes, 
- sterilizimin ose jo të ndërhyrjes (jo e detyrueshme), 
- shumën maksimale të ndërhyrjes (jo e detyrueshme). 

 
 

Neni 5 
 

Vendimmarrja 
 

5.1 Në rastin kur objektivi i ndërhyrjes është shmangia e çrregullimeve të 
funksionimit të tregut të brendshëm të këmbimeve valutore organi vendimarrës do të 
jetë Guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Në mungesë të Guvernatorit, për marrjen e 
vendimit do të ushtrohen kompetencat e parashikuara në rregulloren “Mbi rregullat 
procedurialë të Bankës së Shqipërisë”. 
 
5.2 Në rastin kur objektivi i ndërhyrjes është i lidhur me pikën 3.2 të kësaj 
rregulloreje, referuar nenit 43, gërma b të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, organi 
vendimmarrës do të jetë Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 

 
 

Neni 6 
 

Realizimi i ndërhyrjes 
 

6.1 Ndërhyrja verbale në emër të Bankës së Shqipërisë, si pjesë e zbatimit të politikës 
së kursit të këmbimit do të realizohet nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ose 
nga çdo person tjetër i autorizuar prej tij.  

6.2 Në emër të Bankës së Shqipërisë, ndërhyrja në tregun e brendshëm të këmbimeve 
valutore do të realizohet nga Departamenti i Operacioneve Monetare. 
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6.3 Si bazë mbështetëse ligjore për realizimin e kësaj ndërhyrjeje do të shërbejë 
vendimi i dalë nga organet përkatëse vendimmarrëse. 

 
 

Neni 7 
 

Instrumentet e ndërhyrjes 
 

Instrumentet e ndërhyrjes sipas përcaktimit në këtë rregullore përfshijnë:  
 
a) Një deklaratë në median e shkruar dhe atë elektronike si dhe një konferencë shtypi. 
Ky lloj instrumenti përdoret gjatë zbatimit të pikës 6.1 të kësaj rregulloreje. 
 
b) Lidhjen e kontratave për veprimet spot dhe forward. Këto lloj instrumentesh përdoren 
gjatë zbatimit të pikës 6.2 të kësaj rregulloreje. 

 
 

Neni 8 
 

Monedhat e ndërhyrjes 
 

Departamenti i Operacioneve Monetare për realizimin e ndërhyrjes përdor Monedhën e 
Përbashkët Evropiane (EUR) ose Dollarin Amerikan (USD). Departamenti i 
Operacioneve Monetare nuk kuoton të dyja monedhat njëkohësisht. 

 
 

Neni 9 
 

Vendi i tregtimit dhe partnerët e tregtimit 
 

9.1 Si rregull vendi i tregtimit, për ndërhyrjen në tregun e brendshëm të këmbimeve 
valutore, do të jetë tregu i brendshëm ndërbankar valutor. Në raste të veçanta, për 
realizmin e kësaj ndërhyrjeje mund të përdoret  tregu valutor në tërësinë e tij, pra edhe 
zyrat e këmbimit.  
 
9.2 Si rregull Departamenti i Operacioneve Monetare e realizon ndërhyrjen në tregun 
e brendshëm valutor nëpërmjet veprimeve dypalëshe që ai kryen me bankat e nivelit të 
dytë. Në raste të veçanta, kur gjykohet se ndërhyrja rrit efektivitetin, Departamenti i 
Operacioneve Monetare mund të kryejë veprimet në kuadrin e ndërhyrjes në tregun e 
brendshëm valutor me zyrat e këmbimit valutor.  
 

Neni 10 
 

Konfidencialiteti 
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10.1 Të gjitha propozimet, diskutimet dhe vendimi i ndërhyrjes do të trajtohen si 
informacion i rezervuar bankar. 
 
10.2 Të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë në procesin e ndërhyrjes në tregun e 
brendshëm valutor duhet të synojnë rritjen e efektivitetit të procesit të ndërhyrjes dhe 
njëkohësisht uljen e kohës që nga propozimi deri në vendimmarrje.  
 

 
Neni 11 

 
Njoftimi, raportimi dhe publikimi 

 
11.1 Me zbardhjen e vendimit për të ndërhyrë në tregun e brendshëm të këmbimeve 
valutore, në momentin që merr lajmërimin, Departamenti i Operacioneve Monetare 
lajmëron partnerët në marrëveshje për fillimin e ndërhyrjes si dhe kushtet e saj, 
nëpërmjet një njoftimi të vendosur në faqen e Bankës së Shqipërisë në Reuters, nëpërmjet 
kontakteve në Reuters dealing, nëpërmjet telefonit ose nëpërmjet postës elektronike. 
Njëkohësisht, njoftimi i ndërhyrjes i komunikohet dhe zyrave të këmbimit valutor, të 
cilat kontaktojnë me Departamentin e Operacioneve Monetare, pavarësisht nëse këto 
nuk mund të jenë pjesëmarrëse direkte në ndërhyrje. Departamenti i Operacioneve 
Monetare, me qëllim reduktimin e kohës së ndërhyrjes, mund të zgjedhë të lajmërojë një 
numër të kufizuar por jo më pak se katër partnerë, që kanë një rol aktiv në tregun e 
brendshëm valutor përpara të tjerëve. Vëllimi i veprimeve të partnerëve, diferenca në 
çmimet e blerjes dhe të shitjes (spread) të kuotuara nga ata, sasia për të cilat shprehen 
këto kuotime dhe gatishmëria e partnerëve për të vepruar me këto kuotime janë kriteret 
mbi të cilat bëhet zgjedhja.  
 
11.2 Gjatë ndërhyrjes, në fund të çdo dite pune, Departamenti i Operacioneve 
Monetare i dërgon Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Zëvendësguvernatorit të Parë 
dhe anëtarëve të Komitetit të Zbatimit të Politikës Monetare, një raport mbi vëllimin e 
blerjeve/shitjeve të valutës të realizuara gjatë ditës. Nëse gjykohet e arsyeshme, 
raportimi mund të jetë më i shpeshtë. 
 
11.3 Publikimi i vlerave në valutë të blera/shitura gjatë ndërhyrjes të trajtohet në 
përputhje me rregulloren “Për transparencën dhe konfidencialitetin në Bankën e 
Shqipërisë”.  
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Neni 12 
 

Transaksione tregtare 
 

Për veprimet që kryhen me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, me institucione 
financiare ndërkombëtare dhe me klientë të Bankës së Shqipërisë jo banka të nivelit të 
dytë, transaksionet e këmbimit valutor kryhen pas marrjes së udhëzimeve përkatëse me 
shkrim nga përfaqësuesi i autorizuar i partnerit. Miratimi nga Administratori Përgjegjës 
është i nevojshëm për rastet kur transaksionet e kryera në një ditë (dita e marrëveshjes) 
në total kalojnë vlerën e 1 milion usd (ose kundërvlerën në çdo valutë tjetër). Kursi i 
këmbimit i përdorur luhatet me 0.50 për qind kundrejt kursit zyrtar të këmbimit në 
ditën e kryerjes së marrëveshjes.  
 

 
Neni 13 

 
Dispozita të fundit 

 
13.1  Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë pas miratimit nga Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë. 
 
13.2  Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, udhëzimi “Për ndërhyrjen në tregun e 
brendshëm të këmbimeve valutore” miratuar në datë 15.03.2002, me numër protokolli 
560 R2, shfuqizohet. 
 
 

KRYETARI  I  KËSHILLIT  MBIKËQYRËS 
 

Ardian   FULLANI 
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REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI   MBIKËQYRËS 

 
 

V E N D I M 
 

Nr.40, datë  19.05.2005 
 

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 
KONTABILITETIT DHE PAGESAVE NË BANKËN E SHQIPËRISË 

 
 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të 
Burimeve Njerëzore dhe Juridik, në mbështetje të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për 
Bankën e Shqipërisë“, neni 43 shkronja h, si dhe të rregullores “Mbi  marrëdhëniet e 
punës të punonjësve në Bankën e Shqipërisë", miratuar me vendimin nr. 110, datë 24.12. 
2003, neni 7 shkronja “a”, 
 

 
 

VENDOSI: 
 

1. Lirimin e z. Llazi Balliu, nga detyra e Drejtorit të Departamentit të Kontabilitetit 
dhe Pagesave. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin e këtij 

vendimi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 

SEKRETARI 
 

KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI   MBIKËQYRËS 

 
V E N D I M 

 
Nr.41, datë  19.05.2005 

 
PËR EMËRIMIN E DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË KONTABILITETIT DHE 

PAGESAVE  TË BANKËS SË SHQIPËRISË 
 

 
 
Në mbështetje të nenit 43, shkronja (h) të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë” si dhe të rregullores “Mbi  marrëdhëniet e punës të punonjësve në Bankën e 
Shqipërisë" miratuar me vendimin nr. 110, datë 24.12. 2003, neni 7 shkronja ”a”, me 
propozimin e Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Juridik, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 
 
 

VENDOSI: 
 
 

1. Të emërojë në funksionin e Drejtorit të Departamentit të Kontabilitetit dhe 
Pagesave të Bankës së Shqipërisë znj. Marseda Dumani. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik me zbatimin e këtij 

vendimi. 
 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin e këtij 
vendimi. 

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 

SEKRETARI 
 

KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 1, Shkurt 2005 
 
1. Vendim nr.01, datë 26.01.2005  “Për miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë 

mbi zhvillimet ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2004”.  
 
2. Vendim nr.02, datë 26.01.2005 “Për miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë 

mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”. 
 
3. Vendim nr.03, datë 26.01.2005 “Për një ndryshim në rregulloren “Për dhënien e 

licencës, për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë””. 
 
4. Vendim nr.04, datë 26.01.2005 “Për caktimin e afateve të plotësimit të kërkesës për 

rritjen e kapitalit të kërkuar të bankave”. 
 
5. Vendim nr.08, datë 26.01.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit 

të Marrëdhënieve me Publikun në Bankën e Shqipërisë”.  
 
6. Vendim nr.09, datë 26.01.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit 

të Shërbimeve Logjistike të Bankës së Shqipërisë”.  
 
7. Vendim nr.10, datë 26.01.2005 “Për emërimin e Drejtorit të Departamentit të 

Shërbimeve Logjistike të Bankës së Shqipërisë”.  
 
 
Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 2, Shkurt 2005 
 
1. Vendim nr.11, datë 09.02.2005 “Për miratimin e dokumentit për misionin e 

mbikëqyrjes”.  
 
2. Vendim nr.12, datë 09.02.2005 “Për dhënien e miratimit paraprak të licencës për të 

ushtruar veprimtari bankare, të bankës së propozuar “Union Bank” sh.a.”. 
 
3. Vendim nr.13, datë 09.02.2005 “Për miratimin e kontratës - tip për marrëveshjet e 

riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve të letrave me vlerë”. 
 
4. Vendim nr.14, datë 09.02.2005 “Për miratimin e rregullores për dhënien e kredive  

për strehimin dhe përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve të Bankës së 
Shqipërisë”.     
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Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 3, Shkurt 2005 
 
1. Vendim nr.15, datë 23.02.2005 “Për miratimin e raportit të politikës monetare për 

muajin janar  të vitit 2005“. 
 
 
Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 4, Prill 2005 
 
1. Vendim nr.18, datë 09.03.2005 “Për miratimin e konfigurimeve të vizatimeve të 

monedhave përkujtimore, që do të shtypen për qëllime numizmatike, në vitin 2005”. 
 
2. Vendim nr.19, datë  09.03.2005 “Për mënyrën e vlerësimit të vlerave  numizmatike pa 

kosto në Bankën e Shqipërisë”. 
 
3. Vendim nr.22, datë 09.03.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të 

Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës të Bankës së Shqipërisë”. 
 
 
Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 5, Prill 2005 
 
1. Vendim nr.24, datë 30.03.2005 “Për uljen e përqindjes së interesave të marrëveshjeve 

të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes nga Banka e Shqipërisë”. 
 
2. Vendim nr.27, datë 30.03.2005 “Për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, 

për vitin 2006”. 
 
3. Vendim nr.28, datë 30.03.2005 “Për miratimin e rregullores për mbikëqyrjen e 

transaksioneve bankare në rrugë elektronike”.  
 
 
Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 6, Maj 2005 
 
1. Vendim nr. 30, datë 27.04.2005 “Për miratimin e raportit të politikës monetare për 

muajin  mars të vitit 2005”. 
 

2. Vendim nr. 31, datë 27.04.2005 “Për një ndryshim në rregulloren për normat e 
mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë veprimtari financiare”. 

 
3. Vendim nr. 32, datë 27.04.2005 “Për miratimin e sistemit raportues për subjektet 

jobanka që ushtrojnë veprimtari financiare”. 
 
4. Vendim nr. 33, datë 27.04.2005 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 25, datë 

01.04.2003 për miratimin e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve të 
Bankës së Shqipërisë për vitin 2003”. 
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5. Vendim nr. 35, datë 27.04.2005 “Për miratimin e udhëzimit mbi procedurat dhe 

shpenzimet e daljes jashtë shtetit për shërbim, kualifikim etj., të punonjësve dhe të 
anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”. 

 
 
 
 


