
PROJEKTI: 
 

“Permiresimi I statusit social  te gruas ne zonen 
e Lumit te Vlores, permes gjenerimit te te 
ardhurave nga tregtimi i bimeve aaromantike 
dhe medicinale” . 
 
                      Finacuar nga Fondacioni SOROS 
 

 
Qellimi i projektit: “Te permiresoje statusin 
social te grave duke rritur mireqenien e tyre 
permes tregtimit te nimeve medicinale dhe 
aromantike duke respektuar burimet natyrore te 
qendrueshme dhe standartet organike” 
 

Aktivitetet:  
 

• Identifikimi i grave grumbulluese  dhe 
perpunuese te bimevve medicinale. 

• Hartim pyetsori dhe sondazhe ne teren per 
identifikimin e nevojave per formin. 
• Trainimi i grave grumbulluese te bimeve 

medicinale mbi teknikat e grumbullimit dhe 
kerkesat e eksportit per bimet medicinale. 

 

 
 

 

• Workshop “Bashkepunimi I te gjithe stake-
holdersave, per nje marketing te suksesshem te 
bimeve medicinale” 
• Krijimi I nje networku prodhues, grumbullues, 
perpunues dhe eksportues te bimeve 
medicinale. 

 

 
• Trainime me te rinj e te reja, si dhe mesues te 
lendeve te biologjise. 
 

 
 

• Sensibilizim I komunitetit per rendesine e 
kultivimit dhe grumbullimit te bimeve 
medicinale 
• Identifikim te akumulatoreve te bimeve 
medicinale dhe vleresim te standarteve per 
rruajtjen dhe magazinimin e tyre. 

 

 
 
Krijimin e nje marke identifikuese te produkteve 
medicinale te grumbulluara ne zonen e Lumit te 
Vlores, per ti bere ato me te konkurueshme ne 
treg. 
• Forcimin e bashkepunimit me autoritetet 
qeverisese ne nivel loakl si dhe Drejtorine e 
Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave si partneret 
me te rendesishem per zhvillimin e industrise se 
bimeve medicinale 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Bulevardi Vlore Skele, tek Banka Amerikane, kati i trete, 

Vlore 
Tel/fax 003553322664 

E-mail auledavlore@yahoo.com 
Website www auleda.org 
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LIGJ PER MBROJTJEN E BIMEVE 
MJEKSORE ETEROVAJORE E TANIFERE 

NATYRORE 
 

Ky ligj mbron fondin e bimeve mjeksore, eterovajore dhe 
tanifere natyrore qe rriten dhe zhvillohen ne teritorin e 
Republikes se Shqiperise, duke siguruar masa mbrojtese 
dhe administruese teresore per fondin e te vecanta per cdo 
lloj, duke vendosur kerkesa per vjeljen dhe mbledhjen e 
tyre, duke nxitur e perktahur veprimtarite per 
rehabilitimin dhe kultivimin e tyre.  
Fondi i bimeve mjeksore, eterovajore dhe tanifere natyrore 
qe rriten dhe zhvillohen ne gjendje natyrore ne territorin e 
republikes se Shqiperise eshte pasuri kombetare. 
 

PRONESIA: 
 

Pronesia e bimeve mjeksore, eterovajore dhe tanifere 
natyrore, njesohet me pronesine e siperfaqes se tokes ku 
ato rriten dhe zhvillohen: 
a.    Llojet qe rriten dhe zhvillohen ne fondin pyjor dhe 

kullosor publik jane prone shteterore. 
b. Llojet qe rriten e zhvillohen ne pyjet dhe kullotat 
komunale, jane prone e komunave/bashkive 
c. Llojet  qe rriten e zhvillohen ne pyje dhe kullota 
private dhe toka bujqesore jane prone private. 
Rregullat dhe kriteret teknike per mbrojtjen, 
administrimin, vjeljen, tharjen, ambalazhimin dhe 
transportin e bimeve mjeksore, eterovajore dhe tanifere 
natyrore, jane te njejta dhe detyrimisht te zbatueshme per 
te gjitha format e pronesise. 
 

REGJISTRIMI: 
 

Fondi i bimeve mjeksore, eterovajore e tanifere natyrore 
qe rriten ne pyje dhe kullota, regjistrohen sipas llojeve. Per 
siperfaqet pyjore dhe kullosore shteterore, regjistrimi 
behet nga Drejtoria e Sherbimit Pyjor, per pyjet dhe 
kullotat komunale, behet nga njesite tekniko-organizative 
qe funksionojne ne qeverisjen vendore, ndersa ne pyjet e 
kullotat pribvate nga pronari 
Regjistrimi behet cdo 5 vjet dhe rezultatet e tij pasqyrohen 
ne regjistrat lokale qe administrohen nga drejtorite 
perkatese te sherbimit pyjor dhe ne Regjistrin Komebtar 
te bimeve mjeksore, eterovajore, tanifere dhe natyrore qe 
administrohet nga Drejtoria perkatese ne Ministri, formati 
i te cilave miratohet nga ministri. 
Regjistrat e fondit te bimeve mjeksore, eterovajore dhe 
tanifere natyrore, krijojne bazen e te dhenave per bimet ne 
shkalle vendi, qarku, rrethi , komune dhe per cdo 
ekonomi pyjore  

REHABILITIMI 
 

Rehabilitimi i llojeve te demtuara, te rralla ose ne rezik 
zhdukjeje, synon permiresimin renjesor te gjendjes se 
llojeve duke shmangur ose zbutur ndikimet negative te 
faktoreve qe i kane rezikuar. 
Rehabilitimi kryhet ne siperfaqet ku llojet jane rritur 
tradicionalisht ne gjendje natyrore dhe realizohet nga 
institutet kerkimore shkencore ose nga persona juridike te 
specializuar e te pajisur me leje mjedisore. 
Ministria mund t’ju jape ne perdorim subjekteve juridike 
te specializuara pjese te fondit pyjor dhe kullosor per 
mbareshtrimin e qendrueshem te bimeve mjeksore, 
eterovajore dhe tanifere natyrore. Me propozim te 
Ministrit, Keshillimi i Ministrave miraton procedurat, 
kriteret dhe afatet e mbareshtrimit. 
 

KULTIVIMI 
 

Personat juridike e fizike kultivojne lloje te ndryshme te 
bimeve mjeksore, eterovajore e tanifere natyrore ne tokat 
pyjore apo bujqesore per qellime ekonomike e tregtare kur 
plotesojne kushtet e meposhtme: 
a. Kane ne stafet e tyre specialiste e punonjes te 
kualifikuar per kultivimin e ketyre llojeve. 
b. Veprimtarine qe do te ushtrojne e kane mbeshtetur mbi 
nje projekt teknik dhe plan investimesh. 
c. deshmojne mundesi e mbeshtetje te mjaftueshme 
fiinanciare per zhvillimin e veprimtarise 
d. Zoterojne pajisjet e domosdoshme per realizimin e 
veprimtarise kultivuese. 
e. Mbrojne me mjetet dhe shpenzimet e veta, siperfaqet e 
marra per kultivim, nga zjarret dhe fatkeqesite natyrore. 
 

NDALIMET 
 

Ne siperfaqet pyjore dhe kullosore ku rriten dhe 
zhvillohen ne gjendje natyrore bimet mjeksore eterovajore 
e tanifere natyrore, si dhe siperfaqet qe ato kultivohen, 
ndalohet te kryhen veprimtari qe cojne ne shkaterimin, 
demtimin, uljen e prodhimtarise e te riperteritjes se tyre. 
Ne menyre te vecante ndalohen: 

a. hedhja dhe depozitimi i lendeve mbetese 
radioaktive 

b. hedhja dhe depozitimi i mbetjeve te cdo lloji 
c. shkarkimet e lendeve e mbetjeve kimike 
d. shkarkimet e ujrave te ndotura industriale e 

urbane 
e. ndalohet tjetersimi i blloqeve ekzistuese me 

kultura te tjera. 
 

MBLEDHJA E BIMEVE 
 (KREU III) 

 

Mbledhesit 
Mbledhesit e bimeve mjeksore, eterovajore dhe tanifere 
natyrore jane persona fizike dhe juridike qe angazhohen 
konkretisht ne vjelje dhe grumbullim ose organizojne 
vjeljen dhe mbledhjen e bimeve mjeksore, eterovajore e 
tanifere natyrore. 

 

Miratimi i vjeljes 
 

Ne fillim te cdo viti, Ministri me urdher cakton zonat, 
afatet, llojet, kontigjentet e vjeljes e te grumbullimit te 
secilit lloj te bimeve mjeksore eterovajore e tanifere 
natyrore. 
Subjektet e interesuara, paraqesin kerkesat vjetore, per 
ushtrim te veprimtarise mbledhese ne drejtorite perkatese 
te sherbimit pyjor para fillimit te sezonit. Mbi bazen e 
urdherit te Ministrit dhe te kerkesave te paraqitura nga 
personat fizike dhe juridike, DSHP-te japin lejet per 
vjeljen dhe grumbullim ne siperfaqet qe jane prone e 
shtetit, ndersa njesite e qeverisjes vendore e japin lejen per 
grumbullim ne pyjet dhe kullotat qe kane ne pronesi apo 
ne perdorim. 
Ne perputhje me llojet dhe sasite e miratuara me leje, 
subjekti paguan tarifat, lidh kontratat, merr ne dorezim 
siperfaqen ku do te zhvilloje veprimtarine e grumbullimit 
dhe perpunimit. 
Subjekti eshte pergjegjes per organizimin e vjeljes se 
bimeve dhe instruktimin teknik te grumbulluesve. Ai 
mban pergjegjesi per siperfaqet e marra ne dorezim deri 
ne rikthimin e tyre tek organet pyjore ose tek qeverisja 
vendore. 
Transporti i bimeve mjeksore, eterovajore e tanifere 
natyrore nga pikat e grumbullimit ne fshatra e komuna 
per ne pikat e perpunimit dhe per eksport shoqerohet me 
leje transporti te leshuar nga DSHP ose nga qeverisja 
perkatese vendore qe verteton se keto produkte jane vjele, 
transportuar e perpunuar sipas ligjeve dhe regulloreve ne 
fuqi. 
 

Kriteret teknike 
 

Vjelja e bimeve mjeksore, eterovajore e tanifere natyrore 
behet sipas kritereve teknike. Kushtet dhe kriteret teknike 
perfshijne kerkesa te vecanta per: 
kalendarin e mbledhjes dhe te vjeljes per sejcilin lloj 
natyren,format e metodat e mbledhjes dhe te vjeljes. 
tharjen, manipulimin dhe magazinimin e bimeve te 
mbledhura paketimin, ambalazhimin, etiketimin dhe 
transportimi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


