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Rregullorja e Këshillit të Investimeve  

Nevoja për institutionalizim të dialogut konstruktiv ndërmjet 
sektorit privat dhe agjencive ekzekutive me fokus “klimen e 
investimeve”;

Nevoja për përmirësim të kuadrit ligjor ekzistues dhe /ose lehtesim 
të problematikave për nxitjen e investimeve.

Detajon rregullat për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të 
Investimeve;
Përcakton detyrat, funksionet dhe kompetencat e Sekretariatit si një 
organ ekzekutiv brenda Këshillit të Investimeve;

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 294, datë 08.04.2015 “Për 
krijimin e Këshillit të Investimeve”;

Rregullorja e Brendshme e Këshillit të Investimeve (për t’u 
miratuar); 

Dokumenti i Qëllimit dhe Memorandumi i Mirëkuptimit midis 
Qeverisë së Shqipërisë dhe BERZH.

  Konteksti

207/08/15

  Baza Ligjore

  Qëllimi



Transparenca 
Komunikim i vazhdueshëm me aktorët dhe publikim në faqen  
e internetit  i materialeve të mbledhjeve të Këshillit.
    

Parandalimi i konfliktit të interesit në çdo vendim të KI
Përputhshmëri me parimet e parandalimit të konfliktit të 
interesit sipas legjislacionit shqiptar dhe standardeve 
nderkombëtare.

Mbrojtja e të drejtave të biznesit
Të qenurit praktik, përfshirës dhe “zëri” i biznesit në 
institucionet ekzekutive në vend mbi bazën e analizave 
teknike.
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KËSHILLI I INVESTIMEVE – Parimet Kryesore
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   Metodologjia e Punës së KeshiIlit te Investimeve 



Mbledhjet e KI & Vendimmarrja
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•Jo më pak se gjashtë mbledhje të zakonshme të KI në vit
•Sesione shtesë të posaçme mund të organizohen me kërkesë

Mbledhjet e KI çelen kur të paktën në të marrin pjesë më shumë se gjysma e 
anëtarëve të tij;

Vendimet merren me vendim të hapur dhe me shumicën e votave nga anëtarët 
e pranishëm;

Në rast se shumica e votave nuk është arritur, vota e Kryetarit është 
përfundimtare në vendimmarrje.
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Kriteret e Përzgjedhjes

Përvoja & ekspertiza në sektor apo temave për 
diskutim nga KI

Kanë parashtruar pranë KI propozime të 
detajuara për reforma sektoriale apo tematikore

Respektojnë detyrimet tatimore me DPT/DPD
Përkushtim për të qenë pjesëmarrës në 

diskutimet teknike të KI
Kompani dhe shoqata të huaja apo vendase
Universitete  
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Përzgjedhja e anëtarëve jo-
permanent
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ORGANIGRAMA E KI

KRYETARI I KIKRYETARI I KI

EKSPERTË TË TJERË

SEKRETARIATISEKRETARIATI

DREJTORI I 
SEKRETARIATIT

DREJTORI I 
SEKRETARIATIT

EKSPERTI LIGJOR EKSPERTI 
EKONOMIK ASISTENTI

BASHKËPUNIM KOORDINIM

KËSHILLI I INVESTIMEVE
ANËTARË PERMANENT    ANËTARË JO-PERMANENT

KËSHILLI I INVESTIMEVE
ANËTARË PERMANENT    ANËTARË JO-PERMANENT



Sfidat 

 Vullneti dhe angazhimi për dialog konstruktiv i të gjithë 
aktorëve është një kusht i domosdoshëm për sukses.

 Nevoja për një përqasje të pavarur, profesionale për të 
siguruar rezultate dhe besim ndërmjet aktorëve në sektorin 
privat.

 Ndjekja dhe monitorimi i vazhdueshëm i rekomandimeve.
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Sugjerime mbi temat për t’u konsideruar në 2015
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Sugjerime mbi temat për t’u konsideruar në 2015



FALEMINDERIT

Për më shumë informacion:

• Faqja e internetit të Këshillit të Investimeve 
www.investment.com.al

• Email (Sekretariati): info@investment.com.al 
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