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44 Viti 1988.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.01.1988, për disa probleme që mendohen të shtrohen në 
Kongresin e Kooperativave Bujqësore, për forcimin dhe përsosjen 
e mëtejshme të rendit kooperativist, për shtimin e prodhimit 
bujqësor dhe konsolidimin e bazës së socializmit në fshat, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

01.15.1988 125 

2 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
15.01.1988 për riorganizimin dhe funksionimin e Komisionit 
Qendror të Mbrojtjes së Mjedisit nga ndotja, relacioni i Ministrisë 
së Shëndetësisë për këtë problem. 

10.30.1987 - 
02.17.1988 

69 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.01.1988, për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 
qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare, relacioni përkatës i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

10.17.1987 - 
01.15.1988 

9 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.01.1988, për kundërvajtje administrative, projektdekreti i 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.07.1987 - 
03.13.1988 

11 

5 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, për aderimin e Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërise në aktin kushtetues të 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për zhvillimin industrial, 
projektdekreti dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashme për këtë problem. 

09.16.1987 - 
03.14.1988 

41 

6 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
26.02.1988, për rezultatet ekonomiko-financiare të ndërmarrejve 
dhe të kooperativave bujqësore për vitin 1987, masat për 
plotësimin e planit të vitit 1988 dhe për bilancin e Bankës së 
Shtetit Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore për vitin 1987, relacionet 
e Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe 
Ministrisë së Financave, për këtë problem. 

02.13.1988 - 
03.16.1988 

175 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.03.1988, për qëndrimin e delegacionit tonë në mbledhjen e 
ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve ballkanike. 

03.09.1988 19 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.03.1988, për shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të ditës si 
shkelja e kontratave të furnizimit materialo-teknik, mbi shitjen e 
duhanit etj. 

03.09.1988 20 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18-
19.03.1988, për orientimet paraprake të zhvillimit të ekonomisë 
dhe të kulturës, në pesëvjeçarin e IX-të (1991-1995), relacioni 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.13.1988 - 
04.13.1988 

230 

10 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 18-
19.03.1988, për disa probleme të fuqisë blerëse dhe të qarkullimit 
monetar, relacioni dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë për këtë problem. 

03.18.1988 - 
04.01.1988 

125 
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11 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 18-
19.03.1988, për nevojën e ndërtimit të vendeve të posaçme gjatë 
ngarkim-shkarkimit të lëndëve plasëse dhe helmuese me efekt të 
fortë, relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

10.05.1987 - 
04.15.1988 

14 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18-
19.03.1988, për organizimin e prodhimit dhe të shpërndarjes së 
farërave, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

09.08.1987 - 
03.29.1988 

48 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18-
19.03.1988, për një çështje jashtë rendit të ditës, mbi ruajtjen e 
sekretit të shtetit. 

03.18.1988 - 
03.19.1988 

8 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18-
30.03.1988, për krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Pyjeve, 
Kullotave dhe Shfrytëzimit të Pyjeve, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

03.28.1988 - 
03.30.1988 

43 

15 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1987 dhe për disa ndryshime në 
planin e eksport-importit dhe në bilacin valutor për vitin 1988, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shetit për këtë problem. 

04.06.1988 - 
05.09.1988 

117 

16 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për disa ndryshime në planin e vitit 1988, në bazë të 
bilanceve faktike të lëndëve të para, materialeve dhe prodhimeve 
të vitit 1987 dhe gjendjeve faktike të rezultuara më 01.01.1988, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.23.1988 - 
05.09.1988 

78 

17 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për disa ndryshime në planin e vitit 1988, për 
përfundimin e objekteve të prapambetura nga viti 1987, relacioni 
i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.21.1988 - 
05.05.1988 

133 

18 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për miratimin e marrëveshjes kulturore, shkencore 
dhe teknike me Francën, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

03.05.1988 - 
05.05.1988 

32 

19 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit 
shkencor, arsimor dhe kulturor me Jugosllavinë, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

03.10.1988 - 
05.05.1988 

24 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për projektligjin për pyjet, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

06.30.1987 - 
04.29.1988 

50 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1988, për shqyrtimin e një çështje jashtë rendit të ditës, si 
rritjen e fuqisë blerëse si dhe detyrat për objektet e prapambetura. 

04.29.1988 13 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.05.1988, për vendosjen e dokumentacionit, ruajtjes dhe 
qarkullimit të tij. 

05.10.1988 - 
06.10.1988 

20 
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23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.06.1988, për zhvillimin e transportit tokësor, hekurudhor dhe 
ujor, transportit të brendshëm në fshat, problemet që dalin dhe 
masat që do të merren për të ardhmen në zbatim të detyrave të 
planit të vitit 1988 dhe të krejt pesëvjeçarit, raporti i Ministrisë së 
Transporteve, raporti përmbledhës dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

04.15.1988 - 
05.19.1988 

95 

24 Ligji, vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 03.06.1988, për kodin 
hekurudhor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë si 
dhe për zhvillimin e transportit tokësor, hekurudhor dhe ujor dhe 
të transportit të brendshëm në fshat, relacioni i Këshillit të 
Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve si dhe dërgimi i këtij vendimi dhe i 
kodit, ministrive, institucioneve qendrore si dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

05.13.1988 - 
07.08.1988 

185 

1-185 Informacione dërguar Komisionit të Industrisë të Kuvendit 
Popullor mbi mekanizimin e proceseve të punës në ndërmarrjet e 
bakrit "Frrok Kaçorrit" Kurbnesh, si dhe mbi kontrollin e ushtruar 
në këtë minierë. 

06.02.1988 - 
06.07.1988 

 

11-13 Informacion dërguar Komisionit të Industrisë të Kuvendit 
Popullor mbi gadishmërinë e makinerive, paisjeve dhe mjeteve të 
minierës së kromit "11 Heronjë" në Krastë. 

06.02.1988  

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.06.1988, për efektet negative të bilancit valutor nga eksporti i 
disa mallrave të rëndësishme për vitet 1988-1990 dhe rrugët për 
mbulimin e tyre, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

05.16.1988 - 
06.03.1988 

134 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.06.1988, për plotësimin e detyrave për furnizimin e 
fshatarësisë kooperativiste dhe të punonjësve të ndërmarrjeve 
bujqësore nga tufëzat e brigadave, detyrat që dalin dhe masat për 
ecurinë e mëtejshme. 

05.16.1988 - 
06.03.1988 

48 

27 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
03.06.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes për 
krijimin e Komitetit të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për 
Bashkëpunimin Ekonomik dhe Tekniko-Shkencor, relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

04.21.1988 - 
06.08.1988 

13 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.06.1988, për vizitën e delegacionit qeveritar shqiptar në Algjeri 
nga data 25 deri më 31 maj 1988. 

06.03.1988 7 

29 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
06.07.1988, për plotësimin e planit të gjashtëmujorit të I-rë dhe 
detyrat e masat që duhen marrë për realizimin e planit të vitit 
1988 si bujqësia dhe blegtoria, realizimi i detyrave të eksportit, 
masat që duhen marrë për kursimet, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.22.1988 - 
07.16.1988 

164 
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30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për disa probleme që mendohet të shtrohen në 
Kongresin e Kooperativave Bujqësore, për forcimin dhe përsosjen 
e mëtejshme të rendit kooperativist, për shtimin e prodhimit 
bujqësor dhe konsolidimin e bazës së socializmit në fshat, studimi 
i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.13.1988 - 
07.16.1988 

180 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për disa masa për shtimin e tokave bujqësore, 
mbrojtjen dhe rritjen e pjellorisë së tyre, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

07.16.1988 22 

32 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për plotësimin e dokumenteve në rrugë 
administrative, mendimet e ministrive për këtë problem, për 
saktësimin e dokumenteve të degëve ushtarake për pjesëmarrjen 
në Luftën Nacionalçlirimtare. 

12.04.1987 - 
01.04.1989 

52 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për marrëdhëniet e Bankës së Shtetit Shqiptar me 
bankat e huaja, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për këtë problem. 

04.30.1988 - 
07.16.1988 

7 

34 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për veprimtarinë enumizmatike të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për këtë problem. 

05.12.1988 - 
07.25.1988 

18 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për sigurimin dhe risigurimin e mallrave të eksport-
importit dhe sigurimin e anijeve, relacioni i Ministrisë së 
Financave, për këtë problem. 

05.12.1988 - 
05.28.1988 

17 

36 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për riorganizimin e Dhomës së Tregtisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

06.01.1988 - 
07.23.1988 

45 

37 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për abonimin në shërbimet e informacionit 
ekonomiko-tregtar të agjencisë "Rojter", relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

05.03.1988 - 
07.30.1988 

22 

38 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
tregtare me Ekuadorin, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, për këtë problem. 

06.17.1988 - 
07.23.1988 

16 

39 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste të 
Çekosllovakisë, për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave, 
relacioni i Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

04.30.1988 - 
08.31.1988 

85 

40 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për miratimin në parim të kundërprojektit tonë të 
marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Polonisë, për 
transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

06.27.1988 - 
08.31.1988 

58 
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41 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për miratimin e marrëveshjes midis Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Demokratike dhe Popullore Algjeriane, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

06.24.1988 - 
07.16.1988 

10 

42 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për miratimin e procesverbalit të mbledhjes së parë të 
Komisionit Shqiptaro-Grek, për ujërat e lumenjve kufitarë, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

06.28.1988 - 
07.16.1988 

16 

43 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për detyrat dhe funksionimin e Komitetit të Këshillit 
të Përgjithshëm të Bashkimit të Fizkulturistëve dhe të Sportistëve 
të Shqipërisë, relacioni i Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
Bashkimit të Fizkulturistëve dhe Sportistëve të Shqipërisë, për 
këtë problem. 

11.06.1987 - 
07.29.1988 

28 

44 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për krijimin e Qendrës së Studimeve Gjeologjike-
Rajonale, relacionet e Akademisë së Shkencave, për këtë problem. 

02.18.1988 - 
11.09.1988 

78 

45 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për rihapjen e Degës së Përpunimit të Drurit, relacioni 
i Ministrisë së Arsimit, për këtë problem. 

05.09.1988 - 
07.23.1988 

28 

46 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për miratimin e strukturës organizative të Institutit të 
Lartë të Arteve, relacioni i Ministrisë së Arsimit, për këtë 
problem. 

05.03.1988 - 
07.23.1988 

18 

47 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për trajtimin më të mirë të mësuesve që shërbejnë në 
fshat, relacioni i Ministrisë së Arsimit, për këtë problem. 

06.22.1988 - 
07.30.1988 

17 

48 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe të 
nëpunësve, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

06.10.1988 - 
07.25.1988 

10 

49 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1988, për çmimin e shitjes me pakicë të vajit lubrifikant SAE 
30 dhe SAE 40, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve, për këtë problem. 

07.04.1988 - 
07.23.1988 

9 

50 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
23.07.1988, për disa masa për shtimin e tokave bujqësore, 
mbrojtjen dhe rritjen e pjellorisë së tyre, relacionet përkatëse. 

07.18.1988 - 
08.10.1988 

54 

51 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
23.07.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes mbi 
transportin rrugor ndërkombëtar, ndërmjet Qeverisë së 
Republikës së Turqisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacioni i Ministrisë së Transporteve, për 
këtë problem. 

07.20.1988 - 
07.23.1988 

33 

52 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.07.1988, për shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të ditës si 
mbi vënien në dijeni Qeverinë e Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë, për situatën ndërkombëtare, mbi ardhjen në vendin 
tonë për vizitë zyrtare, ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë etj. 

07.23.1988 9 
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53 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për disa përfundime që dalin për përmirësimin e 
mëtejshëm të metodës së punës së dikastereve, në drejtim të 
ndihmës dhe të kontrollit në rrethe dhe në bazë, për plotësimin 
frontalisht të detyrave të planit, relacioni i Drejtorisë së Organeve 
Lokale të Administratës Shtetërore, për këtë problem. 

08.14.1988 - 
09.10.1988 

37 

54 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për mënyrën e shpërblimit të punonjësve të 
peshkimit, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë 
problem. 

02.01.1988 - 
09.19.1988 

72 

55 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për përmirësimin e prodhimeve farmaceutike, 
relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë problem. 

09.10.1988 - 
09.28.1988 

27 

56 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për çmimin e shitjes me pakicë të energjisë elektrike, 
për gatim dhe ngrohjen e ujit në ekonominë shtëpiake, relacioni i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për këtë problem. 

07.08.1988 - 
09.10.1988 

20 

57 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për përmirësimin e punës në grumbullimin dhe 
dorëzimin e lëndëve të para për ndërmarrjet e prodhimeve të 
industrisë së lehtë, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për 
këtë problem. 

08.12.1988 - 
09.19.1988 

26 

58 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për ndërtimin e hekurudhës Milot-Rrëshen-Klos, 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, për këtë problem. 

07.20.1988 - 
09.27.1988 

23 

59 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për një shtesë në planin e ndërtim-montimeve për 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, për këtë problem. 

05.09.1988 - 
09.16.1988 

14 

60 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, mbi tarifat e transportit të udhëtarëve, brenda 
periferisë së qytetit, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve, për këtë problem. 

08.08.1988 - 
09.10.1988 

14 

61 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për ndryshimin e tarifës së pagave të punëtorëve të 
fabrikave të fermentimit dhe të industrializimit të duhanit, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

06.21.1988 - 
09.10.1988 

11 

62 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për dhënie shpërblim mbi pagë, të punëtorëve të 
qendrës së realizimit të veprave të artit, relacioni i Komitetit të 
Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

08.02.1988 - 
09.10.1988 

10 

63 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për disiplinimin me organikë të punonësve, relacion i 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

07.20.0198 - 
09.10.1988 

6 

64 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit 
Ekzekutiv Federativ të Kuvendit të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, për shkëmbimin e mallrave në zonat 
kufitare, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë 
problem. 

08.18.1988 - 
09.16.1988 

17 
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65 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për miratimin e Konventës midis Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Popullore të Bullgarisë, në fushën e mbrojtjes së 
bimëve dhe të karantinës, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, për këtë problem. 

08.18.1988 - 
09.16.1988 

26 

66 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 10.09.1988, për disa 
ndryshime në dekretin për doganat, relacioni dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, për këtë problem. 

06.17.1988 - 
11.11.1988 

49 

67 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1988, për shqyrtimin e një çështje jashtë rendit të ditës, për 
realizimin e detyrave të tremujorit të tretë, në bazë të bilancit të 
miratuar dhe efektet negative në saldot dhe shtetet. 

09.10.1988 17 

68 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja dhe masat që do të 
merren në të ardhmen, raporti i Komisionit Qendror të Mbrojtjes 
së Mjedisit. 

09.24.1988 - 
09.30.1988 

49 

69 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për riorganizimin e ndërmarrjeve komunale të 
Tiranës, relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për këtë 
problem. 

09.30.1988 - 
10.08.1988 

28 

70 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes së 
bashkëpunimit kulturor, arsimor dhe shkencor me Spanjën, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

08.26.1988 - 
10.05.1988 

22 

71 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për miratimin e marrëveshjes për transportin rrugor 
ndërkombëtar ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

08.26.1988 - 
10.08.1988 

21 

72 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për miratimin e marrëveshjes per Konferencën 
Ndërkombëtare të Radiodifuzionit Zanor, projektdekreti dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i Komisionit Shtetëror 
të Frekuencave, për këtë problem. 

10.18.1987 - 
09.30.1988 

126 

73 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për masat që mendohet të merren për zbatimin e 
vendimeve të Plenumit të VI-të të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, programi i punës për zbatimin e detyrave të 
këtij plenumi, dërguar ministrive, institucioneve qendrore dhe 
relacionet përkatëse. 

09.30.1988 - 
10.25.1988 

229 

74 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.09.1988, për shqyrtimin e një çështje jashtë rendit të ditës, si 
ndërtimi i Uzinës së Ferrokromit në Elbasan. 

09.30.1988 10 

75 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për arritjet dhe problemet që dalin për lidhjet 
ekonomike, tekniko-shkencore dhe kulturore të vendit tonë me 
vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare, raporti i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

10.15.1988 - 
10.29.1988 

43 
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76 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për sigurimin dhe risigurimin e mallrave të import-
eksportit, sigurimin e anijeve, automjeteve të Parkut të Eksportit 
dhe të mjeteve të transportit hekurudhor, relacioni i Ministrisë së 
Financave, për këtë problem. 

09.21.1988 - 
11.09.1988 

23 

77 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për kalimin e veprimtarisë së Komitetit të Punës dhe 
Pagave dhe të Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe relacioni i Komisionit të Planit 
të Shtetit, për këtë problem. 

10.13.1988 - 
11.05.1988 

36 

78 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për masat që duhen marrë për prodhimin e parave në 
vend, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për këtë problem. 

06.15.1988 - 
11.03.1988 

28 

79 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për ndërtimin e fabrikës së prodhimit të ushqimeve 
për fëmijë, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë 
problem. 

09.29.1988 - 
10.29.1988 

15 

80 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për rritjen e vleftës së plotë të Spitalit të Durrësit, 
relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë problem. 

10.08.1988 - 
10.29.1988 

13 

81 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për detyrat dhe funksionet e Komitetit të Kulturës dhe 
Arteve, relacioni i Komitetit të Kulturës dhe Arteve, për këtë 
problem. 

03.23.1988 - 
11.05.1988 

24 

82 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për miratimin e marrëveshjes për bashkëpunimin 
ekonomik, tregtar, industrial dhe teknik me Turqinë, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

08.15.1988 - 
11.01.1988 

17 

83 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, për bashkëpunimin kulturor, tekniko-
shkencor, për bashkimin kulturor, relacioni i Ministrisë së Punëve 
të Jashtme, Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, për këtë problem. 

08.20.1988 - 
11.05.1988 

51 

84 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Këshillit 
të Ministrave, për përdorimin e stimujve materiale, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

07.04.1988 - 
10.29.1988 

11 

85 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për pagat e punojnësve të Komunikacionit, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

07.19.1988 - 
11.03.1988 

12 

86 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për çmimin e shitjes me pakicë të gazit të lëngshëm, 
që përdoret për gatim dhe ngrohje, relacioni i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve, për këtë problem. 

06.17.1988 - 
10.29.1988 

14 

87 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për sjelljen e sendeve, dërgimin e tyre për tagrin 
doganor dhe relacioni i Ministrisë së Financave, për këtë 
problem. 

08.31.1988 - 
11.03.1988 

17 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

88 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për ndihmën shtetërore të njëhershme në të holla të 
nënave me shumë fëmijë, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, 
për këtë problem. 

07.22.1988 - 
10.29.1988 

8 

89 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për kriteret e caktimit të shtetasve për kompletimin e 
reparteve, armëve, shërbimeve të forcave të armatosura të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacioni i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për këtë problem. 

09.02.1988 - 
10.29.1988 

15 

90 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për marrëveshjen e transportit me vendet e tjera, 
relacioni i Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për këtë problem. 

10.29.1988 - 
11.03.1988 

14 

91 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1988, për disa çështje jashtë rendit të ditës, si ndryshimi i 
strukturës së perimeve për eksport, mbi transportin e acidit 
klorhidrik, mbi ujitjen e 8 mijë hektarë tokë në rrethin e Vlorës. 

10.29.1988 32 

92 Ligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor, për plotësimin e planit 
të vitit 1988 dhe për projektplanin për zhvillimin e ekonomisë 
dhe kulturës, për plotësimin e pritshëm të buxhetit të shtetit për 
vitin 1989, relacione të Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për këtë problem. 

11.17.1988 - 
01.05.1989 

184 

93 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
12.11.1988, për plotësimin e planit dhe buxhetit të shtetit për vitin 
1988 dhe për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës 
dhe projektbuxhetin e shtetit të vitit 1989. 

11.12.1988 - 
01.10.1989 

221 

94 Raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar Këshillit të 
Ministrave për plotësimin e planit, të buxhetit të shtetit për vitin 
1988, projektplanin dhe projektbuxhetin e shtetit për vitin 1989, 
treguesit kryesorë të projektplanit të vitit 1989, projektplanin e 
investimeve dhe ndërtimeve themelore, lista e veprave për vitin 
1989. 

11.09.1988 169 

95 Projektplani i eksport-importit dhe bilanci i të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë për vitin 1989, projektplani financiar dhe 
projektbuxheti i shtetit për vitin 1989, projektplani i punës 
kërkimore-shkencore, bilanci i materialeve për vitin 1989. 

10.24.1988 135 

96 Raporte të Komisionit të Planit të Shtetit, mendime të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi të dhënat për 
projektplanin e vitit 1989, në bazë të vërejtjeve të bëra nga Byroja 
Politike e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

11.11.1988 - 
12.24.1988 

58 

97 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Ministrinë e Energjitikës. 

01.09.1989 127 

98 Plani i vitit 1989 për Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, Ministrinë e Industrisë së Lehtë. 

01.09.1989 97 

99 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Bujqësisë. 01.09.1989 52 

100 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale. 

01.09.1989 97 

101 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme. 

01.09.1989 88 

102 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 01.09.1989 18 
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103 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 01.09.1989 32 

104 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Tregtisë së Brendshme. 01.09.1989 66 

105 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Industrisë Ushqimore. 01.09.1989 53 

106 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Transporteve. 01.09.1989 34 

107 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Bankës Bujqësore. 

01.09.1989 16 

108 Plani i vitit 1989 për Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e 
Arsimit, Komitetin e Kulturës dhe Arteve, Komitetin e Kulturës 
Fizike dhe Sporteve. 

01.09.1989 80 

109 Plani i vitit 1989 për Drejtorinë e Pritjes, Komitetin e Shkencës 
dhe Teknikës, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë- Telekomunikacionit, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Albturizmit, Akademinë e Shkencave, Drejtorinë 
e Përgjithshme të Radiotelevizionit, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Peshkimit, Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Inspektoriatin e Rojeve të 
Tiranës. 

01.09.1989 91 

110 Plani i vitit 1989 për Presidiumin e Kuvendit Popullor, Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Këshillin e Ministrave, 
Komitetin Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës së Shqipërisë, 
Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, për Kryesinë e Bashkimit të Grave të Shqipërisë, 
Këshillin e Përgjithshëm të Frontit të Shqipërisë, për revistën 
"Hosteni". 

01.09.1989 31 

111 Plani i vitit 1989 për Komisionin e Planit të Shtetit, Drejtorinë e 
Rezervave të Shtetit. 

01.09.1989 17 

112 Plani i vitit 1989 për Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e 
Përgjithshme, Hetuesinë. 

01.09.1989 20 

113 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për përsosjen e mëtejshme të kritereve të planifikimit 
të çmimeve të shitjes me shumicë, për pesëvjeçarin e nëntë (1991-
1995), relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për këtë 
problem. 

10.29.1988 - 
12.05.1988 

57 

114 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për normativat e projektimit, relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës, për këtë problem. 

11.10.1988 - 
12.05.1988 

176 

115 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për kursimin e lëndëve djegëse dhe për zëvendësimin 
gradual të lëndëve djegëse të lëngëta me lëndët djegëse të ngurta 
dhe relacioni i Ministrisë së Energjitikës, për këtë problem. 

07.05.1988 - 
12.05.1988 

26 

116 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për disa masa për stimulimin dhe tejkalimin e planit 
të eksportit dhe shkurtimin e importit, relacioni i Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

12.05.1988 - 
12.14.1988 

18 

117 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për riorganizimin dhe rritjen e cilësisë së punës dhe të 
të ardhurave në valutë nga Albturizmi, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për këtë problem. 

10.03.1988 - 
12.16.1988 

51 
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118 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për disa përmirësime në strukturat organizative dhe 
në pagat e punonjësve të artit dhe të kulturës, relacioni i 
Komitetit të Kulturës dhe Arteve, për këtë problem. 

11.18.1988 - 
12.19.1988 

56 

119 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për ndryshime në buxhetin e shtetit për vitin 1988, 
relacioni i Ministrisë së Financave, për këtë problem. 

11.02.1988 - 
12.15.1988 

11 

120 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për klasifikimin e kooperativave bujqësore, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

10.03.1988 - 
12.14.1988 

17 

121 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.12.1988, mbi një shtesë në fondet për financimin e 
investimeve nga masat e marra për kooperativat bujqësore, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

10.17.1988 - 
12.30.1988 

17 

122 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për kontrollin bankar në fondin e pagave, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

09.21.1988 - 
12.15.1988 

23 

123 Procesverbali i mbledhjes së  Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni, 
relacioni i Ministrisë së Energjitikës, për këtë problem. 

07.23.1988 - 
12.05.1988 

8 

124 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Federative të Gjermanisë, për bashkëpunimin teknik, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

11.03.1988 - 
12.14.1988 

19 

125 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes për 
bashkëpunimin ekonomik dhe industrial ndërmjet Qeverisë së 
Mbretërisë së Spanjës dhe Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, për këtë problem. 

10.25.1988 - 
12.14.1988 

24 

126 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për një shtesë në Kodin Civil, për veprimet me 
patentat e dhëna për shpikjet e realizuara jashtë territorit tonë, 
relacion i Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

05.09.1988 - 
12.14.1988 

18 

127 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.12.1988, për krijimin e Inspektoriatit Shtetëror, për mbrojtjen e 
tokës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem si dhe 
relacioni i Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor. 

10.11.1988 - 
12.14.1988 

16 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

128 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për masat e marra për të rritur efektivitetin 
ekonomik të ndërmarrjeve që rezultojnë me humbje, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shettit, Ministrisë së Financave, për këtë 
problem. 

12.26.1987 - 
01.13.1988 

27 
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129 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për përsosjen e mëtejshme të çmimeve të blerjes 
nga shteti të disa produkteve blegtorale të kooperativave 
bujqësore, studimi i dërguar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, studimi i Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve, për këtë problem. 

01.05.1988 - 
03.21.1988 

74 

130 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për zbatimin e detyrës për prodhimin e mallrave 
të imta dhe shumë të imta nga mbetjet teknologjike, raporti 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
informacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe i Komisionit 
të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

12.22.1987 - 
05.31.1988 

44 

131 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për përmirësimin e shpejtë të gjendjes në 
vreshtari dhe rritjen e prodhimit të rrushit, raporti i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

12.21.1987 - 
01.13.1988 

45 

132 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për planin e Arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar, 
njoftimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, 
për këtë problem. 

12.21.1987 - 
01.29.1988 

35 

133 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për shtyrjen e pagesës së kredisë bankare 
afatgjatë dhe të kredive të prapambetura të disa kooperativave 
bujqësore, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.19.1987 - 
01.13.1988 

24 

134 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për kredinë afatshkurtër në valutë, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shetit Shqiptar, për këtë 
problem. 

10.29.1987 - 
01.25.1988 

20 

135 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për çmimet e shitjes me shumicë të kromit, për 
vend dhe eksport, relacioni i Ministrisë së Financave, për këtë 
problem. 

12.03.1987 - 
01.13.1988 

15 

136 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për krijimin e Institutit të Studimeve dhe të 
Projektimeve të Urbanistikës dhe të Banesave, riorganizimin e 
Institutit të Studimeve dhe të Projektimeve të Arkitekturës dhe 
për organizimin e zyrave të urbanistikës dhe fuqizimin e tyre, 
relacionet e Ministrisë së Ndërtimit, për këtë problem. 

07.16.1987 - 
01.13.1988 

58 

137 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për krijimin e sektorit të shërbimit hidroteknik 
për hidrocentralet, në Institutin e Studimeve dhe Projektimeve të 
Energjitikës, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë 
problem. 

11.21.1987 - 
01.21.1988 

13 

138 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe 
të banesave për vitin 1989, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit, për këtë problem. 

12.04.1987 - 
01.25.1988 

29 
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139 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për miratimin e marrëveshjes ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Agjencisë 
Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, për zbatimin e garancive 
për të gjithë veprimet bërthamore të Repulikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, për këtë problem. 

09.19.1987 - 
01.21.1988 

49 

140 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të veprës "Ujësjellësi i qytetit të Durrësit nga pus-
shpimet e Fushë-Krujës", relacioni i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, për këtë problem. 

10.22.1987 - 
01.21.1988 

17 

141 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të veprës "Ujësjellësi i qytetit të Lushnjes nga pus-
shpimet e Çermës", relacioni i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, për këtë problem. 

10.22.1987 - 
01.21.1988 

19 

142 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për projekttematikën e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij, gjatë tremujorit të 
I-rë të vitit 1988 si dhe projekttematika e miratuar. 

01.12.1948 - 
01.15.1988 

14 

143 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.01.1988, për rikonstruksionin e përgjithshëm të Pallatit të 
Brigadave, relacioni përkatës. 

01.13.1988 - 
12.31.1988 

51 

144 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 13.01.1988, për 
emërim dhe lëvizje kuadri, korrespondencat përkatëse. 

01.15.1988 - 
07.24.1988 

51 

145 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1988, për disa probleme që ngrenë rrethet për planin e 
vitit 1988, njoftimet e komiteteve ekzekutive të rretheve dhe i 
Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

12.30.1987 - 
01.26.1988 

196 

146 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1988, për gjendjen e Uzinës së Nikel-Kobaltit, relacioni 
i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për këtë problem. 

12.10.1987 - 
01.26.1988 

57 

147 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1988, për efektivitetin ekonomik të shkrirjes së 
mineraleve të kromit me përmbajtje kromiti (Cr2O2) nga 32 % në 
41%, informacioni i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për 
këtë problem. 

01.26.1988 14 

148 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1988, për gjendjen në Uzinën e Vajrave Lubrifikante në 
Ballsh, relacioni i Ministrisë së Energjitikës, për këtë problem. 

01.22.1988 - 
01.26.1988 

17 

149 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1988, për përmirësimin e organizimit të punës në 
grumbullimin e bimëve mjekësore, eterovajore dhe tanifere, 
relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për këtë 
problem. 

01.18.1988 - 
02.01.1988 

47 

150 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1988, për parashikimin e bilancit valutor të tremujorit 
të I-rë të vitit 1988, njoftimi i Ministrisë së Financave, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, Komisionit të Planit të 
Shtetit, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

01.23.1988 - 
01.26.1988 

23 
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151 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.02.1988, për projektmarrëveshjen ndërmjet Qeverisë 
Federale të Gjermanisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, për bashkëpunimin teknik. 

02.05.1988 30 

152 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për disa probleme të fuqisë blerëse dhe të 
qarkullimit monetar, raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, për 
këtë problem. 

02.11.1988 - 
02.22.1988 

76 

153 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për shpërndarjen e kontigjenteve të specialistëve 
të lartë dhe të mesëm për vitin 1988, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për këtë problem. 

02.06.1988 - 
03.01.1988 

99 

154 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për disa stimuj mbi pagën për punonjësit e 
transportit hekurudhor, relacioni i Ministrisë së Transporteve, për 
këtë problem. 

01.16.1988 - 
02.27.1988 

25 

155 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për thellimin e punës gjenetike dhe seleksionuese 
për bimët dhe kafshët bujqësore, relacioni i Komitetit të Shkencës 
dhe Teknikës, për këtë peroblem. 

11.21.1987 - 
02.27.1988 

26 

156 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të veprës "Bonifikimi i tokave të ulëta në grykëderdhjen 
e Ishmit, në rrethin e Krujës", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, 
për këtë problem. 

12.24.1987 - 
02.22.1988 

22 

157 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të veprës "Fabrika e Acidit Sulfurik nr.3 në Laç" 
relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për këtë 
problem. 

11.18.1987 - 
03.30.1988 

25 

158 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për rikonstruksionin e objektit "Frigorifer me 
aftësi depozituese 4000 ton, në Durrës", relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për këtë problem. 

12.22.1987 - 
02.25.1988 

15 

159 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për rikonstruksionin e stadiumit "Vojo Kushi" në 
Shkodër dhe të stadiumit "Flamurtari" në Vlorë, relacioni i 
Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit të Federatave 
Sportive të Shqipërisë. 

12.30.1987 - 
02.25.1988 

19 

160 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për përmirësimin e organizimit dhe ndjekjes së 
problemeve të eksport-importit nga aparatet e disa ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

02.01.1988 - 
03.02.1988 

26 

161 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për ruajtjen e objekteve me roje ushtarake, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komitetit të Punës 
dhe Pagave, për këtë problem. 

12.29.1987 - 
02.22.1988 

30 

162 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për Inspektoratin e Mbrojtjes nga Zjarri, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për këtë problem. 

03.31.1987 - 
03.12.1988 

20 
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163 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për pagat e punonjësve të gjykatave dhe 
prokurorëve të zonave, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, 
për këtë problem. 

01.27.1988 - 
02.27.1988 

12 

164 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për miratimin e detyrës së projektimit të qytetit të 
Himarës, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Vlorës, për këtë problem. 

11.18.1987 - 
03.07.1988 

41 

165 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për  kontratën lidhur ndërmjet Ndërmarrjes së 
Tregtisë së Jashtme, Makina-Import (blerësi) dhe firmës gjermane 
"Salzgitter" (shitësi) për ndërtimin e Uzinës së Nikel-Kobaltit, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për këtë 
problem. 

02.09.1988 - 
02.22.1988 

33 

166 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për  prodhimin dhe përdorimin e qumështit të 
sojës për viçat dhe për disa artikuj  ushqimorë dhe për prodhimin 
në vend të bërsisë së sojës, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore, për këtë problem. 

02.09.1988 - 
02.27.1988 

49 

167 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.02.1988, për emërim dhe lëvizje kuadri, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Ministrisë së Energjitikës, 
për këtë problem. 

03.11.1988 - 
11.18.1988 

22 

168 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.03.1988, për dhënie fondi për import nga të ardhurat 
jotregtare, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për këtë problem. 

03.04.1988 - 
03.09.1988 

10 

169 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për ndërtimin dhe administrimin e veprave 
ujitëse dhe kulluese, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë, për këtë 
problem. 

10.13.1987 - 
04.29.1988 

50 

170 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për miratimin e projektidesë dhe preventivit 
paraprak të veprës "Ujitja e zonës së parë në Dumre, të rrethit të 
Elbasanit", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

02.12.1988 - 
04.04.1988 

50 

171 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për krijimin e stacioneve të zooteknikës në 
rrethet Tropojë, Kukës, Gjirokastër dhe Skrapar, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

03.23.1988 - 
04.12.1988 

21 

172 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për  pagesën e kafsharëve që merren me punë 
nga ndërmarrjet e sistemit të bujqësisë, relacioni i Komitetit të 
Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

03.23.1988 - 
12.02.1988 

12 

173 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të veprës "Ujësjellësi i qytetit të Vlorës nga burimet nr.5 
dhe nr.6 të eksportit, për furnizimin me ujë të popullsisë dhe të 
industrisë ushqimore", relacioni i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, për këtë problem. 

01.04.1988 - 
03.30.1988 

22 
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174 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për shfrytëzimin më të plotë të rrjetit informatik, 
në përpunimin e informacionit ekonomik dhe perspektiva e tij, 
relacioni i Akademisë së Shkencave, për këtë problem. 

02.17.1988 - 
05.28.1988 

43 

175 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për disa masa për forcimin e veprimtarisë së 
shoqatave shkencore në rrethe, relacioni i Akademisë së 
Shkencave, për këtë problem. 

06.26.1987 - 
04.20.1988 

31 

176 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për krijimin e Byrosë së Studimeve dhe të 
Projektimeve të Tregtisë në Tiranë, relacioni i Komitetit të Punës 
dhe Pagave, për këtë problem. 

02.11.1988 - 
03.30.1988 

17 

177 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për ndarjen e Ndërmarrjes Energjitike në Tiranë, 
relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

02.16.1988 - 
05.05.1988 

19 

178 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për disa ndryshime mbi pagat e punonjësve të 
industrisë dhe minierave, relacioni i Komitetit të Punës dhe 
Pagave, për këtë problem. 

12.05.1987 - 
04.01.1988 

31 

179 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për dhënie dhe marrje mallrash si mostër, 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

01.08.1988 - 
03.30.1988 

18 

180 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për  miratimin e projektidesë së rrugës Koman-
Fierzë, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, për këtë problem. 

12.04.1987 - 
03.23.1988 

21 

181 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për  radhën dhe rregullimin e funksionimit të 
radiondërlidhjes së mbrojtjes, me disa rrethe të vendit, relacioni i 
Komisionit Shtetëror të Frekuencave, për këtë problem. 

01.25.1988 - 
03.23.1988 

7 

182 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për mbrojtjen e rrugëve dhe qarkullimin monetar, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për këtë problem. 

10.07.1987 - 
04.05.1988 

24 

183 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për pagat e ushtarakëve aktivë dhe të punonjësve 
civilë të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, relacioni i Komitetit të 
Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

02.09.1988 - 
04.07.1988 

75 

184 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për dhënien e ditëve shtesë, komandantëve të 
batalioneve vullnetare, kompanive vullnetare, togave vullnetare 
dhe të vullnetarëve të armëve speciale të FVVP, relacioni i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për këtë problem. 

02.11.1988 - 
03.30.1988 

11 

185 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për rritjen e mëtejshme të cilësisë së përgatitjes 
dhe të gatishmërisë luftarake të vullnetarëve të vetëmbrojtjes 
popullore, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për këtë 
problem. 

02.11.1988 - 
03.30.1988 

15 

186 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për trajtimin e punonjësve që marrin pjesë në 
forcat vullnetare të vetëmbrojtjes popullore, relacioni i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore, për këtë problem. 

02.11.1988 - 
03.30.1988 

9 
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187 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1988, për projekttematikën e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij në tremujorin e 
dytë të vitit 1988, dërgimi i kësaj tematike ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore. 

03.25.1988 - 
03.30.1988 

17 

188 Procesverbali dhe konkluzione të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.03.1988 për zbatimin e detyrave që ka shtruar 
Këshilli i Ministrave, për rritjen e efektivitetit të prodhimit të 
investimeve në pemët frutore, relacioni i Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit, për këtë problem. 

03.18.1988 - 
04.01.1988 

47 

189 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.03.1988, për plotësimin e bilancit valutor të tremujorit të I-
rë të vitit 1988 dhe parashikimin e bilancit të vitit 1988, dërgimi i 
këtij bilanci ministrive si dhe relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit, për këtë problem. 

03.25.1988 - 
04.09.1988 

145 

190 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.03.1988, për planin e Arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar, 
njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, 
për këtë problem. 

03.19.1988 - 
04.07.1988 

18 

191 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.03.1988, për  përmirësimin e furnizimit me vezë të qytetit 
të Tiranës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

03.19.1988 - 
03.30.1988 

22 

192 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për disa probleme që mendohen të 
diskutohen me palën turke, mundësitë e bashkëpunimit dypalësh 
në fusha të ndryshme të ekonomisë. 

03.29.1988 - 
03.30.1988 

20 

193 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.04.1988, për studimet që do të kryhen për zhvillimin e 
ekonomisë dhe të kulturës në pesëvjeçarin e IX-të (1991-1995), 
relacioni i Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

03.28.1988 - 
04.06.1988 

54 

194 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.04.1988, për përmirësimin e furnizimit të qytetit të Tiranës 
me vezë, relacioni përkatës. 

04.09.1988 - 
04.11.1988 

28 

195 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për gjendjen ekonomiko-financiare të 
kooperativave bujqësore, në zonat malore dhe detyrat për të 
ardhmen, raporti dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, relacioni i Ministrisë së Buqësisë, për këtë problem. 

04.12.1988 - 
05.14.1988 

84 

196 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për pakësim të fondit pyjor në rrethet e Beratit, 
Elbasanit, Tiranës, Dibrës dhe Skraparit, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

03.10.1988 - 
05.13.1988 

16 

197 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për stimulimin e ullirit me aciditet deri 1, 2 %, 
relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe  Standardeve, për këtë 
problem. 

02.29.1988 - 
05.06.1988 

13 

198 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për kriteret dhe kompetencat e organeve 
shtetërore për çmimet dhe standardet dhe kontrollin e cilësisë, 
relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe i Standardeve, për këtë 
problem. 

02.16.1988 - 
05.02.1988 

5 
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199 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  mënjanimin e sëmundjeve virale dhe të 
ngjashme me to, në pemët frutore, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

02.23.1988 - 
05.06.1988 

23 

200 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  disa probleme që dalin nga bilanci i 
drithërave të bukës deri në prodhimin e ri të vitit 1988, njoftimi i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

04.16.1988 - 
05.02.1988 

27 

201 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të Fabrikës së Miellit, me aftësi bluarëse 120 ton grurë 
në ditë, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë 
problem. 

04.02.1988 - 
05.06.1988 

43 

202 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  një ndryshim në planin e investimeve për 
vitin 1988, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë 
problem. 

03.05.1988 - 
05.16.1988 

20 

203 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  ndërtimin e veprës "Ujëmbledhësi 
përmirësues në liqenin e Butrintit", relacioni i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

02.22.1988 - 
05.06.1988 

14 

204 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  miratimin e projektidesë ndërtimore të 
Minierës së Qymyrgurit Fusha IV Memaliaj dhe disa masa për 
ndërtimin e saj, relacioni i Ministrisë së Energjitikës, për këtë 
problem. 

05.13.1988 - 
05.23.1988 

35 

205 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për situatat e veçanta energjitike, relacioni i 
Ministrisë së Energjitikës dhe Komisionit të Planit të Shtetit, për 
këtë problem. 

05.02.1988 - 
05.20.1988 

94 

206 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  uljen e çmimit të 700 tonëve të pluhurit larës, 
prodhimi i parë i Uzinës së Përpunimit të Naftës në Qytetin 
Stalin, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për këtë 
problem. 

03.28.1988 - 
05.06.1988 

14 

207 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  rritjen e vleftës së plotë të objektit "Studiot e 
Radio-Shkodrës", relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, për këtë problem. 

01.26.1988 - 
05.09.1988 

12 

208 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për disa ndryshime për lejet e banimit të 
shtetasve, njoftim i Degës së Ankesave, për këtë problem. 

04.14.1988 - 
05.02.1988 

22 

209 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për kriteret dhe kompetencat e organeve 
shtetërore për çmimet, standardet dhe kontrollin e cilësisë, 
relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për këtë 
problem. 

02.18.1988 - 
05.06.1988 

12 

210 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për alokacionet e punonjësve të përfaqësive tona 
në Republikën Federale të Gjermanisë dhe në Zvicër, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

02.29.1988 - 
05.06.1988 

21 
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211 Vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për emërim 
dhe lëvizje kuadri, relacionet përkatëse. 

12.11.1985 - 
05.05.1988 

35 

212 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për  miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
greke ndërmjet Qeverisë Greke dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, në fushën e lundrimit detar. 

05.02.1988 2 

213 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.05.1988, për transportin e specialistëve të huaj, që vijnë në 
vendin tonë, relacioni përkatës i Drejtorisë së Pritjes, për këtë 
problem. 

02.18.1988 - 
05.02.1988 

23 

214 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.05.1988, për plotësimin e eksportit për muajin prill dhe 
planin katërmujor janar-prill të vitit 1988, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

05.06.1988 - 
05.07.1988 

79 

215 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.05.1988, për trajtimin e kuadrove që dërgohen në zonën 
verilindore, relacioni i Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

05.03.1988 - 
05.07.1988 

42 

216 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.05.1988, për miratimin në parim të marrëveshjes ndërmjet 
Qeverisë Greke dhe Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë, në fushën e lundirmit detar dhe tregtar, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
për këtë problem. 

04.09.1988 - 
05.13.1988 

84 

217 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.05.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes së 
bashkëpunimit teknik dhe shkencor ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Demokratike dhe Popullore Algjeriane, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

05.07.1988 - 
05.13.1988 

24 

218 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.05.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjeve 
për rindërtimin, riparimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e 
piramidave, parandalimin dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare, 
me Greqinë, relacioni i Ministrisë së Jashtme, për këtë problem. 

05.06.1988 - 
05.21.1988 

64 

219 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.05.1988, për miratimin në parim të marrëveshjes ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Greke dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, në fushën e lundrimit detar 
tregtar, relacioni i Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

05.14.1988 - 
05.25.1988 

49 

220 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.05.1988, për trajtimin e kuadrove që dërgohen në zonën 
verilindore, relacioni i Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për këtë problem. 

05.13.1988 - 
05.17.1988 

32 

221 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1988, për  qëndrimin e delegacionit shqiptar në 
mbledhjen e parë të Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Grek, për 
ujërat e lumenjve kufitarë, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për këtë problem. 

05.19.1988 - 
06.01.1988 

31 
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222 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1988, për llogaritjen e produktit shoqëror të të ardhurës 
kombëtare dhe të të ardhurave reale për frymë të popullsisë, në 
dollarë, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë 
problem. 

05.25.1988 - 
05.28.1988 

24 

223 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1988, për shqyrtimin e një çështje jashtë rendit të ditës, 
për trajtimin e tepricave të oborrit kooperativist. 

05.28.1988 5 

224 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për përmirësimin dhe forcimin e mëtejshëm të 
shërbimit të mbrojtjes së bimëve, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

03.02.1988 - 
06.24.1988 

35 

225 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për plotësimin e disa nevojave të bazave 
prodhuese të shkollave të mesme bujqësore, relacioni i Ministrisë 
së Arsimit, për këtë problem. 

01.30.1988 - 
07.16.1988 

29 

226 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për   forcimin e mëtejshëm të punës në Institutin 
e Fëmijëve Shurdhë dhe të Verbër, relacioni i Ministrisë së 
Arsimit, për këtë problem. 

03.03.1988 - 
06.09.1988 

22 

227 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për kualifikimin shkencor pasuniversitar, për 
marrjen e gradave shkencore dhe të titujve shkencorë, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për këtë problem. 

06.01.1988 - 
12.17.1988 

15 

228 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për  normat e punës mësimore-shkencore në 
shkollat e larta, të mesme dhe 8-vjeçare, relacioni i Ministrisë së 
Arsimit, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për këtë problem. 

02.24.1988 - 
06.08.1988 

14 

229 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për miratimin e rregullores për përballimin në 
kohë të fatkeqësive të natyrës dhe zhdukjen shpejt të pasojave që 
rrjedhin prej saj, relacioni i Drejtorisë së M.C.R-së, për këtë 
problem. 

03.22.1988 - 
06.13.1988 

43 

230 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për ngritjen e qendrës së studimeve hidrografike 
detare, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për këtë 
problem. 

04.09.1988 - 
06.01.1988 

20 

231 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për pjesëmarrjen e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit në C.I.B.A.L. (Qendra Ndërkombëtare e 
Informacionit për Burimet Historike të Ballkanit dhe Mesdheut, 
relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, për 
këtë problem. 

01.21.1988 - 
06.08.1988 

45 

232 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për  një ndryshim në metodologjinë e planifikimit 
të kompetencave të organeve shtetërore dhe ekonomike, për 
emërtesat e treguesve të planit si dhe për detyrat kryesore dhe 
strukturën organizative të Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, 
relacioni përkatës. 

02.23.1988 - 
06.10.1988 

25 
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233 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për një ndryshim në strukturën organizative të 
Ndërmarrjes së Tregtisë së Jashtme të Transshqipit, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

04.23.1988 - 
06.06.1988 

20 

234 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për  miratimin e protokollit midis delegacionit 
qeveritar tregtar të Republikës së Austrisë, për zhvillimin e 
marrëdhënieve tregtare për vitin 1988, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

04.21.1988 - 
06.08.1988 

20 

235 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për krijimin e Ndërmarjes së Shitblerjes 
"Albkoop" , relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për 
këtë problem. 

04.16.1988 - 
06.08.1988 

22 

236 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për  blerjen e vagonëve, për transportimin e 
jashtëm hekurudhor, relacioni i Ministrisë së Transporteve, për 
këtë problem. 

04.20.1988 - 
06.06.1988 

17 

237 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për zhvleftësimin e pjesëve të ndërrimit të 
materialeve të tjera stoqe dhe për përdorimin e një pjese të tyre, 
relacioni i Ministrisë së Energjitikës, për këtë problem. 

01.16.1988 - 
06.01.1988 

13 

238 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1988, për shtimin e humbjes në Ndërmarrjen e 
Peshkimit Detar në Durrës për vitin 1988, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

03.28.1988 - 
06.08.1988 

18 

239 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 01.06.1988, për 
emërim dhe lëvizje kuadri, relacionet përkatëse. 

01.21.1988 - 
06.04.1988 

30 

240 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për mbështetjen më mirë të realizimit të planit të 
vitit 1988 dhe të viteve të tjera të pesëvjeçarit të VIII-të, në rrethin 
e Dibrës, relacioni i Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

06.10.1988 53 

241 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për  organizimin më të mirë të shtegtimit 
dimëror të dhenve të rretheve Dibër dhe Kukës, për në zonën 
bregdetare, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

05.11.1988 - 
07.29.1988 

37 

242 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për  çmimet e blerjes së rrushit për industrinë 
dhe çmimet e shitjes me pakicë të verërave të vjetëruara dhe të 
rakisë, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për 
këtë problem. 

04.08.1988 - 
06.13.1988 

28 

243 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për  çmimet e shitjes dhe të blerjes së farërave të 
misrit, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për 
këtë problem. 

04.11.1988 - 
06.13.1988 

20 

244 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për  pakësimin e shpenzimeve buxhetore të 
pakryera në tremujorin e parë të vitit 1988, relacioni i Ministrisë 
së Financave, për këtë problem. 

05.17.1988 - 
06.21.1988 

19 

245 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për valutën dhe metalet e çmuara, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave, për këtë 
problem. 

01.14.1988 - 
06.21.1988 

32 
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246 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për  ndryshimin e alokacioneve të punonjësve të 
Përfaqësisë sonë në Vietnam, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, për këtë problem. 

04.25.1988 - 
06.21.1988 

13 

247 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për krijimin e ndërmarrjes së prodhimit të 
artikujve sportivë, relacioni i Ministrisë së Arsimit, për këtë 
problem. 

03.23.1988 - 
06.18.1988 

36 

248 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për disa ndryshime në strukturën organizative të 
Aparatit të Akademisë së Shkencave, të Institutit të Historisë dhe 
për disa shtesa në numrin e punonjësve në organikë, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

05.28.1988 - 
06.10.1988 

24 

249 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për krijimin e grupit për bashkëpunimin 
ekonomik, teknik dhe shkencor të vendit tonë me vendet e tjera 
dhe me organizatat ndërkombëtare, relacioni i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

05.27.1988 - 
06.18.1988 

33 

250 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1988, për ngjarjen e ndodhur pas ndeshjes Naftëtari-
Dinamo, relacioni i Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
Bashkimit të Federatave Sportive Shqiptare. 

06.10.1988 26 

251 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 10.06.1988, për 
emërim dhe lëvizje kuadri, relacionet përkatëse. 

04.16.1988 - 
06.18.1988 

23 

252 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për përsosjen e mëtejshme të metodës së punës së 
Aparatit të Këshillit të Ministrave në drejtim të fjalës së shokut 
Ramiz Alia në Plenumin e Partisë të Rrethit Vlorë, studimi i 
Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

06.28.1988 97 

253 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për trajtimin e oficerëve që shkojnë vullnetarisht 
për të punuar 2 vjet në repartet e kufirit, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për këtë problem. 

06.25.1988 - 
07.08.1988 

14 

254 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për një shtesë në planin e pranimeve të reja në 
arsimin e mesëm për vitin 1988, relacioni i Ministrisë së Arsimit, 
për këtë problem. 

05.07.1988 - 
07.08.1988 

12 

255 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin e bilanceve të ndërmarrjeve për 
vitin 1987, relacioni i Ministrisë së Financave, për këtë problem. 

05.23.1988 - 
07.05.1988 

24 

256 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për plotësimin e treguesve të qarkullimit monetar 
për tremujorin e dytë dhe projektplanin e arkës për tremujorin e 
tretë të vitit 1988, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për këtë problem. 

02.23.1988 - 
07.04.1988 

38 

257 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për disa masa që duhen marrë për përmirësimin 
e detyrimeve kontraktore për prodhimin, grumbullimin, 
industrializimin dhe eksportimin e frurtave të freskëta si dhe të 
qengjave, kecave dhe fazanëve, relacioni i Arbitrazhit të Lartë të 
Shtetit, për këtë problem. 

06.28.1988 - 
06.30.1988 

32 
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258 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.06.1988, për disa masa që duhen marrë për 
rritjen e cilësisë së duhaneve, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për këtë 
problem. 

06.28.1988 23 

259 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.06.1988, për zjarrin e rënë në Fabrikën e 
Miellit në Shkodër dhe masat për rivendosjen e gjendjes, relacioni 
i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

06.07.1988 - 
06.28.1988 

15 

260 Procesverbali  dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin në parim të projektit të 
bashkëpunimit teknik me FAON, për vënien në baza më 
shkencore të prodhimtarisë së peshkut në Shqipëri, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

02.25.1988 - 
07.09.1988 

31 

261 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për pjesëmarrjen si anëtarë në Organizatën 
Ndërkombëtare "Bashkimi Ndërkombëtar i Laboratorëve të 
Ndërtimit" (RILEM), relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, për këtë 
problem. 

02.18.1988 - 
07.08.1988 

14 

262 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes së 
bashkëpunimit ekonomik, industrial dhe teknik me Turqinë, 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

05.24.1988 - 
07.07.1988 

29 

263 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit 
tekniko-shkencor ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kubës dhe 
të protokollit të bashkëpunimit tekniko-shkencor ndërmjet dy 
vendeve, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë 
problem. 

05.16.1988 - 
07.09.1988 

22 

264 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin e protokollit ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore të Turqisë, për shkëmbimin e mallrave për 
vitin 1988, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë 
problem. 

05.11.1988 - 
07.04.1988 

18 

265 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
për bashkëpunimin kulturor me Republikën Federale të 
Gjermanisë, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë 
problem. 

05.21.1988 - 
07.05.1988 

19 

266 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin e protokollit për shkëmbimet 
tregtare me Maltën në vitet 1988-1989, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

05.21.1988 - 
07.04.1988 

16 

267 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për miratimin e marrëveshjes tregtare ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Popullore të Bangladeshit, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

05.12.1988 - 
07.04.1988 

15 
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268 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.06.1988, për  disa çështje jashtë rendit të ditës, si 
marrëveshjet që duhen shpejtuar për makinerinë e Hidrocentralit 
të Banjës, informon Aparatin e Këshillit të Ministrave për 
zhvillimin e punimeve të Kuvendit Popullor. 

06.28.1988 21 

269 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.07.1988, për  disa ndryshime në bilancin valutor të vitit 
1988, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

06.25.1988 - 
07.18.1988 

155 

270 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.07.1988, për  miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak te veprës "Rikonstruksioni i kanalit ujitës të Krutjes në 
rrethin e Lushnjes", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë 
problem. 

04.05.1988 - 
07.08.1988 

18 

271 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.07.1988, për miratimin në parim të projektit të protokollit, 
hartuar në bazë të nenit nr.14 të marrëveshjes midis Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit 
Ekzekutiv Federativ të Kuvendit të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, për transportin rrugor ndërkombëtar 
të mallrave, nënshkruar në Beograd më 17.02.1988 dhe relacioni i 
Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

04.26.1988 - 
07.14.1988 

19 

272 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.07.1988, për projekttemtikat e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij, për periudhën 
shtator-dhjetor 1988. 

07.08.1988 - 
07.15.1988 

19 

273 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.07.1988, për furnizimin me karburant në tremujorin e 
tretë të vitit 1988, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
për këtë problem. 

06.27.1988 - 
07.08.1988 

13 

274 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.07.1988, për prodhimet e reja me cilësi të lartë dhe me 
çmime të diferencuara. 

07.09.1988 37 

275 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.07.1988, për  një çështje jashtë rendit të ditës, mbi 
problemet e shpërblimit mbi plotësimin e planit ekonomiko-
financiar. 

07.09.1988 8 

276 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për studime universitare dhe pasuniversitare dhe 
për kualifikim e marrje përvoje jashtë shtetit për vitin 1989, 
relacioni i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, për këtë problem. 

06.18.1988 - 
07.27.1988 

63 

277 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për miratimin e projektidesë së veçantë dhe të 
preventivit paraprak të veprave të shkarkimit dhe të veprave të 
sistemit të sjelljes së ujit me presion, për në ndërtesën e centralit 
të Hidrocentralit të Banjës, relacioni i Ministrisë së Energjitikës, 
për këtë problem. 

04.15.1988 - 
07.21.1988 

15 

278 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për platformën dhe synimet e palës sonë në 
mbledhjen e komisionit të përbashkët shqiptaro-francez për 
bashkëpunimin ekonomik, industrial dhe teknik, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

06.30.1988 - 
07.21.1988 

40 
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279 Procesverbali dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për ndarjen e Stacionit të Makinave dhe 
Traktorëve, në rrethin e Lushnjes, relacioni i Komitetit të Punës 
dhe Pagave, për këtë problem. 

03.11.1988 - 
07.29.1988 

14 

280 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për kalim toke në Velipojë, të rrethit të Shkodrës, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

06.21.1988 - 
07.21.1988 

12 

281 Procesverbali dhe letra e Këshillit të Ministrave, datë 21.07.1988, 
mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e cilësisë së prodhimit 
dhe rritjen e efektivitetit ekonomik të industrisë së letrës, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për këtë 
problem. 

06.06.1988 - 
06.10.1988 

56 

282 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për bilancin valutor të tremujorit të tretë të vitit 
1988, dërgimi i këtij bilanci ministrive si dhe relacion i Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme, Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë 
së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për këtë problem. 

07.21.1988 - 
07.26.1988 

121 

283 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.07.1988, për importimin e disa makinerive të përdorura 
për ndërtimin, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, për këtë 
problem. 

07.19.1988 - 
08.30.1988 

11 

284 Procesverbali dhe letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
02.09.1988, për masat e marra për zbatimin e vendimit të Këshillit 
të Ministrave, për punën prodhuese dhe praktikat profesionale, 
për përmirësimin e mëtejshëm të përmbajtjes dhe të organizimit 
të tyre, relacioni i Ministrisë së Arsimit, për këtë problem. 

06.04.1988 - 
10.12.1988 

62 

285 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për lidhjen e shërbimit të punonjësve drejtues, 
tekniko-administrativ, zbatues të batalioneve të fortifikimit e 
ndërtimit dhe të ofiçinave, me realizimin e detyrave të planit, 
relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

08.23.1988 - 
09.09.1988 

20 

286 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për ndryshimin e emërtimit të Ndërmarrjes 
Kimike në Durrës dhe rritjen e saj me kategori, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

05.09.1988 - 
09.08.1988 

16 

287 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për krijimin e drejtorive të mirëmbajtjes së 
rrugëve në rrethet Lezhë, Përmet, Tepelenë dhe Gramsh, relacioni 
i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

08.12.1988 - 
09.02.1988 

9 

288 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të Fabrikës së Miellit në Shkodër, me aftësi bluarje 120 
ton grurë në ditë, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, 
për këtë problem. 

07.12.1988 - 
09.10.1988 

51 

289 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin e nxjerrjes jashtë përdorimit të 
linjës së mbylljes me çelës të konservave të peshkut, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

05.04.1988 - 
09.10.1988 

12 
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290 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për rritjen e vleftës së plotë të ndërtim-montimit 
të objektit "Zgjerimi i Fabrikës së Porcelanit në Tiranë", relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë, për këtë problem. 

07.04.1988 - 
09.19.1988 

14 

291 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin e vlerës së plotë të Hotel-
Restorantit në Kukës, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, për këtë problem. 

08.06.1988 - 
09.06.1988 

16 

292 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për riorganizimin e ndërmarrjeve tregtare në 
qytetin e Tiranës, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për 
këtë problem. 

08.30.1988 - 
09.06.1988 

36 

293 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për  një ndryshim në studimin urbanistik të 
qendrës dhe të lagjes nr.1 në Vlorë dhe për ndërtimin e rrugës së 
"Skelës" në sheshin "Hysni Kapo". (Kaloi në Kryesi më 
28.10.1988). 

09.02.1988 7 

294 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për  organizimin e statistikës së buxhetit të 
familjes, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë 
problem. 

07.05.1988 - 
09.06.1988 

16 

295 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për  pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet 
ndërkombëtare, gjatë vitit 1989, relacioni i Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme, për këtë problem. 

08.12.1988 - 
09.10.1988 

22 

296 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.09.1988, për një shkarkim nga detyrimi për shpërblim dëmi, 
relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-Telegraf-
Telefonave, për këtë problem. (Ka lidhje me mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave të datës 10.06.1988). 

01.14.1988 - 
09.02.1988 

19 

297 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për hapjen e zyrave të Postë-Telegraf-Telefonave 
në kooperativat e reja bujqësore, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave, për këtë problem. 

05.30.1988 - 
09.02.1988 

8 

298 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
me Bullgarinë, lidhur me shërbimin e postave dhe të 
telekomunikacioneve, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postë-Telegraf-Telefonave, për këtë problem. 

07.18.1988 - 
09.12.1988 

67 

299 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes së 
bashkëpunimit tekniko-shkencor ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Federale të Gjermanisë. (Ka lidhje me dosjen 
paraardhëse). 

09.02.1988 - 
09.22.1988 

17 

300 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin e projektprotokollit të Sesionit të I-
rë të komisionit të përbashkët për bashkëpunimin ekonomik, 
industrial dhe teknik ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Demokratike 
Gjermane, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë 
problem. 

09.02.1988 - 
09.22.1988 

104 
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301 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin e projektmarrëveshjes dhe 
projektprotokollit të Sesionit të I-rë të bashkëpunimit ekonomik, 
industrial, teknik dhe shkencor, midis Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës Socialiste të Rumanisë, 
relacionet përkatëse. 

09.02.1988 - 
09.22.1988 

46 

302 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për  miratimin e projektkontrollit të Sesionit të I-
rë të bashkëpunimit ekonomik, industrial dhe teknik midis 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës 
Franceze, relacioni përkatës. 

09.02.1988 - 
09.22.1988 

43 

303 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.09.1988, për miratimin e projektprotokollit të Sesionit të I-
rë të bashkëpunimit ekonomik, tregtar, industrial dhe teknik me 
Republikën e Turqisë, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, 
për këtë problem. 

09.02.1988 - 
09.22.1988 

28 

304 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.09.1988, për avarinë e ndodhur në Uzinën e Çelikut në 
Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, më datë 02.09.1988, relacioni 
i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

09.06.1988 - 
09.07.1988 

39 

305 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.09.1988, për zgjidhjen e problemit për masën e marrë ndaj 
anijes sonë tregtare "Teuta", njoftimi i Ministrisë së Trretgtisë së 
Jashtme, Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, për këtë problem. 

09.07.1988 - 
09.10.1988 

53 

306 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.09.1988, për shpërndarjen e disa automjeteve, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për këtë problem. 

07.02.1988 - 
09.16.1988 

21 

307 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.09.1988, për uzinat e ferrokromit. 

09.20.1988 34 

308 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.09.1988, për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja dhe çfarë 
mendohet për të ardhmen, relacioni i Komisionit Qendror për 
Mbrojtjen e Mjedisit, për këtë problem. 

09.17.1988 - 
09.21.1988 

72 

309 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.09.1988, për miratimin e sheshit të ndërtimit të dambës së 
fabrikave të bakrit në Fushë-Arrëz të rrethit të Pukës, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për këtë problem. 

08.22.1988 - 
09.23.1988 

11 

310 Procesverbali i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 21.09.1988, 
korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë e 
Energjitikës, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e 
Bujqësisë, për bilancin e nënprodukteve të naftës, për furnizimin 
dhe shpërndarjen e gazoilit për muajin tetor dhe tremujorin e 
katërt të vitit 1988, njoftimet përkatëse. 

08.14.1988 - 
09.23.1988 

33 

311 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.09.1988, për therjen e bagëtive nën peshë, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

09.17.1988 - 
09.23.1988 

21 

312 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.09.1988, për krijimin e ndërmarrjeve të reja ushqimore, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

08.12.1988 - 
09.27.1988 

23 
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313 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.09.1988, për riorganizimin e ndërmarrjeve komunale në 
Tiranë, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë 
problem. 

09.21.1988 25 

314 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 21.09.1988, për 
emërim dhe lëvizje kuadri, korrespondencat me ministritë, për 
këtë problem. 

07.04.1988 - 
09.24.1988 

34 

315 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.10.1988, për problemet që mendohen të diskutohen në 
mbledhjen e ministrave të transportit të vendeve të Ballkanit, 
njoftimi i Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

10.06.1988 - 
10.10.1988 

60 

316 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.10.1988, për miratimin e qëndrimit të delegacionit 
shqiptar në mbledhjen e 15-të të zakonshme të komisionit 
shqiptaro-jugosllav, për ekonominë ujore, relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit, për këtë problem. 

09.30.1988 - 
11.05.1988 

46 

317 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.10.1988, për përdorimin e fondit shtesë të PNUD-it, 
relacioni i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, për këtë 
problem. 

09.23.1988 - 
10.13.1988 

19 

318 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.10.1988, për objektin e nikel-kobaltit, njoftimi i Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, Ministrisë së së Tregtisë së Jashtme, 
për këtë problem. 

10.10.1988 32 

319 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.10.1988, për bilancin valutor të tremujorit të katërt të vitit 
1988, dërgimi i këtij bilanci ministrive dhe institucioneve 
qendrore. 

10.04.1988 - 
10.31.1988 

111 

320 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për masat e marra për përmirësimin e mëtejshëm 
të gjendjes higjienike të vendit dhe uljen e sëmundjeve ngjitëse, 
relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë problem. 

06.09.1988 - 
10.28.1988 

56 

321 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për një ndryshim në studimin urbanistik të 
qendrës dhe të lagjes nr.1 të Vlorës dhe për ndërtimin e rrugës së 
"Skelës" në sheshin "Hysni Kapo", relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për këtë problem. 

04.08.1988 - 
11.17.1988 

37 

322 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për gjuetinë detare të molusqeve, relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore, për këtë problem. 

08.20.1988 - 
11.05.1988 

11 

323 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për planin e Arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar, 
relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për këtë problem. 

09.19.1988 - 
11.05.1988 

48 

324 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për miratimin në parim të projektrregulloreve 
tregtare për vitin 1989 me vendet e zonës së kleringut rubël e 
dollar, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë 
problem. 

08.22.1988 - 
10.28.1988 

24 
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325 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për përqendrimin e prodhimit të pajisjeve dhe të 
materialeve zjarrfikëse, relacioni i Këshillit të Ministrave, për këtë 
problem. 

06.16.1988 - 
10.28.1988 

17 

326 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për një trajtim të veçantë të artistëve dhe 
krijuesve me merita të shquara, relacioni i Komitetit të Kulturës 
dhe Arteve, për këtë problem. 

10.23.1988 - 
11.05.1988 

32 

327 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për krijimin e Ndërmarrjes së Nxjerrjes së Naftës 
në Ballsh, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë 
problem. 

10.11.1988 - 
11.05.1988 

15 

328 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për konkluzionet e studimit për ndërtimin e 
këshillave popullore në rrethin e Tiranës, relacioni i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për këtë 
problem. 

10.08.1988 - 
10.28.1988 

28 

329 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për pagat e personelit administrativ, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë Mekanike, për këtë 
problem. 

10.17.1988 - 
10.31.1988 

18 

330 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1988, për  blerjen e kokave tërheqëse dhe mauneve të 
përdorura për transportin e jashtëm automobilistik, relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

10.18.1988 - 
11.04.1988 

17 

331 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.10.1988, për objektin e nikel-kobaltit dhe mbi rezultatet e 
bisedimeve me firmën "Solzgiter" për problemet që kanë dalë në 
objekt, relacioni i Byrosë Juridike, për këtë problem. 

10.29.1988 - 
10.31.1988 

50 

332 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për punën e bërë për vendosjen dhe njësimin e 
dokumentacionit, relacioni i Ministrisë së Financave, për këtë 
problem. 

11.17.1988 - 
12.06.1988 

40 

333 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për krijimin e seksioneve të kulturës në 
strukturën organizative të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, relacioni i Komitetit të Kulturës dhe 
Arteve, për këtë problem. 

04.27.1988 - 
12.06.1988 

14 

334 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për dhënien e shpërblimit mbi pagën bazë, 
punëtorëve të Qendrës së Realizimit të Veprave të Artit, relacioni 
i Komitetit të Kulturës dhe Arteve, për këtë problem. 

10.24.1988 - 
12.14.1988 

11 

335 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për projektprogramin për shkëmbimin kulturor, 
arsimor dhe shkencor ndërmjet Qeverisë së Republikës Socialiste 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federative të 
Gjermanisë, për vitet 1988-1991, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, për këtë problem. 

11.18.1988 - 
12.16.1988 

16 

336 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për gjendjen e lëndës drusore në rrugët 
autopyjore, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, 
për këtë problem. 

08.18.1988 - 
12.06.1988 

11 
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337 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për krijimin e Ndërmarrjes së Ndërtimit të 
Rrugëve në rrethin e Shkodrës,  relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit, për këtë problem. 

11.11.1988 - 
12.14.1988 

18 

338 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të rrugës automobilistike Fushë-Krujë-Shkodër, 
relacioni i Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

11.12.1988 - 
12.14.1988 

23 

339 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për rritjen e vleftës së plotë të veprës "Vendosja e 
një kaldaje me aftësi 35 ton avull në orë, në TEC-in e Maliqit", 
relacioni i Ministrisë së Energjitikës, për këtë problem. 

09.23.1988 - 
12.24.1988 

17 

340 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për rritjen e kapacitetit dhe të vleftës së plotë të 
ndërtim-montimit të Shtëpisë së Pushimit të Punëtorëve në Vlorë, 
relacioni i Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, për këtë problem. 

10.05.1988 - 
12.06.1988 

13 

341 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për miratimin e detyrës së projektimit të planit 
rregullues të qytetit të Rrogozhinës, relacioni i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit, për këtë 
problem. 

11.11.1988 - 
12.14.1988 

23 

342 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për një shtesë në vijën kufizuese të qytetit të 
Laçit, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Krujës, për këtë problem. 

11.08.1988 - 
12.14.1988 

13 

343 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për skartimin e gjedhit me tuberkuloz, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

10.29.1988 - 
12.14.1988 

14 

344 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për disa përmirësime në nivelin e shërbimit të 
ushqimit social, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
për këtë problem. 

12.06.1988 - 
12.31.1988 

26 

345 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për kalimin e Ndërmarrjes së Eksportit në varësi 
të Ministrisë së Industrisë së Lehtë, për këtë problem. 

12.06.1988 - 
12.14.1988 

23 

346 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për ankesën e një qytetari për probleme të 
sigurimeve shoqërore shtetërore, relacioni i sektorit të pritjes së 
letrave të popullit në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për këtë 
problem. 

11.23.1988 - 
12.08.1988 

17 

347 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për forcimin e shërbimeve për sigurimin e 
Aeroportit të Rinasit në Tiranë, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për këtë problem. 

10.04.1988 - 
12.12.1988 

11 

348 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për Konferencën Ndërkombëtare për ndalimin e 
armëve kimike, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për 
këtë problem. 

12.06.1988 6 
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349 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.12.1988, për disa çështje jashtë rendit të ditës, si për 
ujëmbledhësin e Bovillës, mbi mbylljen e repartit të baterive në 
Berat. 

12.06.1988 11 

350 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.12.1988, për furnizimin me lëndë të para dhe materiale. 

12.05.1988 13 

351 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.12.1988, për  plotësimin e nevojave të shtypshkrimeve, 
mundësinë e sigurimit të letrës dhe mjetet matëse e laboratorike, 
në zbatim të detyrave të caktuara për vendosjen e 
dokumentacionit dhe të mjeteve matëse dhe kontrolluese, 
njoftimi i Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

12.10.1988 15 

352 Procesverbale, vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.12.1988, për studimet për shfrytëzimin 
rrjedhës të ujit të lumit "Tërkuzë" me ndërtimin e ujësjellësit të 
Bovillës, për bujqësinë, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë 
problem. 

01.13.1988 - 
12.05.1988 

36 

353 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.12.1988, për miratimin e projektidesë së veprës 
"Rikonstruksioni i kanalit ujitës të Krutjes në rrethin e Lushnjes",  
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.09.1988 - 
12.10.1988 

21 

354 Procesverbali dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.12.1988, për problemin e ndotjeve të Uzinës së Baterive 
Acide në Berat, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
këtë problem. 

01.16.1988 - 
11.21.1988 

57 

355 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.12.1988, për  një çështje jashtë rendit të ditës, si për krijim 
dhe ndarje ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë Ushqimore. 

12.10.1988 5 

356 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për disa përmirësime të marrëdhënieve 
kontraktore, ndërmjet ekonomive bujqësore dhe ndërmarrjeve të 
Tregtisë së Brendshme e të Jashtme, të Industrisë Ushqimore, për 
furnizimin me perime, fruta, patate e prodhime të tjera bujqësore, 
për grumbullimin dhe furnizimin për eksport të produkteve 
bujqësore dhe bimëve mjekësore e eterovajore, të rrëshirës, 
esencave, qengjave dhe kecave, kafshëve dhe shpendëve të 
gjuetisë dhe për furnizimin me duhane, relacioni përkatës. 

12.13.1988 - 
12.29.1988 

95 

357 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për krijimin e Ndërmarrjes Pyjore në Bardhor të 
rrethit të Durrësit, relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
për këtë problem. 

11.15.1988 - 
12.22.1988 

13 

358 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për nxjerrjen jashtë përdorimit të duhaneve copë 
dhe myk si dhe kalimin e tyre për pleh,  relacioni i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

11.09.1988 - 
12.19.1988 

13 

359 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për krijimin e Ndërmarrjes së Shitblerjes 
Albkoop, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për këtë 
problem. 

11.11.1988 - 
12.26.1988 

15 
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360 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për disa përmirësime në strukturën organizative 
të tregtisë së jashtme, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
për këtë problem. 

12.19.1988 58 

361 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për rritjen e aftësive prodhuese të Portit Detar 
"Enver Hoxha" në Durrës, relacioni i Ministrisë së Transporteve, 
për këtë problem. 

11.11.1988 - 
12.19.1988 

10 

362 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për krijimin e sektorit të eksportit në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Industrisë Mekanike, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithsme të Industrisë Mekanike, për këtë problem. 

12.19.1988 - 
12.31.1988 

13 

363 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për krijimin e Kombinatit të Përpunimit të Thellë 
të Naftës me qendër në Ballsh, relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës, për këtë problem. 

10.05.1988 - 
12.19.1988 

11 

364 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për valutën dhe metalet e çmuara, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për këtë 
problem. 

11.16.1988 - 
12.23.1988 

12 

365 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
ndërmjet Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, për transportin ajror dhe të 
protokollit përkatës, relacioni i Ministrisë së Transporteve, për 
këtë problem. 

12.03.1988 - 
12.30.1988 

43 

366 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
midis Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Francës, për transportin ajror dhe 
të protokollit përkatës. 

10.24.1988 - 
12.24.1988 

34 

367 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për projekttematikën e disa çështjeve që do të 
shqyrtojnë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij, gjatë tremujorit 
të parë të vitit 1989. 

12.19.1988 - 
12.22.1988 

24 

368 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për importimin e disa makinerive për ndërtim, 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, për këtë problem. 

12.19.1988 11 

369 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1988, për disa mendime për detyrat dhe funksionet e 
Komitetit të Kulturës dhe Arteve, relacioni i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, i Këshillit të Ministrave, për këtë problem. 

11.25.1988 - 
01.05.1989 

24 

370 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për shtrirjen e pjesëmarrjes shtetërore edhe në 
financimin e mjeteve xhiruese, për kooperativat e tipit të lartë dhe 
kooperativat bujqësore të zonës që intensifikohen me përparësi, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.13.1988 - 
12.21.1988 

11 

371 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për marrëdhëniet ndërmjet kooperativave 
bujqësore dhe punëtorëve e nëpunësve që pranohen në punë në 
kooperativë, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.13.1988 - 
12.28.1988 

10 
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372 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për marrëdhëniet kontraktore të kooperativave 
bujqësore me njëra-tjetrën, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për 
këtë problem. 

12.13.1988 - 
12.21.1988 

6 

373 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për disa përmirësime në shpërblimin e punës, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.13.1988 - 
02.03.1989 

35 

374 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për  disa përmirësime në shpërblimin e 
punonjësve të mekanikës bujqësore, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

12.13.1988 - 
12.21.1988 

26 

375 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për  miratimin e rregullores tip, për shpërblimin 
e punës në kooperativat bujqësore, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

12.13.1988 - 
12.21.1988 

31 

376 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për tregtinë kooperativiste në qytet, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.21.1988 - 
12.28.1988 

16 

377 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për çmimet e shitjes së qumështit të tufëzave të 
brigadave të kooperativave bujqësore si dhe vendime përkatëse. 

12.13.1988 - 
02.03.1989 

15 

378 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për administrimin e kullotave, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

12.13.1988 - 
12.28.1988 

14 

379 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1988, për  mbështetjen më të mirë të bujqësisë me bazë 
materialo-teknike nga importi, relacioni i Plenumit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për këtë problem. 

12.19.1988 - 
12.21.1988 

51 

380 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.12.1988, për pasqyrimin në projektplanin e vitit 1989 të 
vërejtjeve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

12.26.1988 22 

3 Vendime qarkulluese.   

381 Vendime të Këshillit të Ministrave, për masat mbrojtëse kundër 
zjarrit në objekte të naftës, ndryshime në strukturën organizative 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, shtesë në numrin e punonjësve civilë në ushtri, 
plotësimi i planit të furnizimit materialo-teknik të ushtrisë, 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për këtë problem. 

04.06.1988 - 
12.14.1988 

65 

382 Vendime të Këshillit të Ministrave, për sigurimin me roje 
ushtarake të disa ndërmarrjeve, mbi normat e veshmbathjes së 
ushtarakëve të forcave të armatosura, shtesa në planin e importit, 
planin e valutës jotregtare dhe në limitin organik të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme si dhe pagesat e lëshimit të pasaportave të 
vizave për shtetasit shqiptarë që shkojnë jashtë shtetit, relacionet 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për këtë problem. 

12.25.1987 - 
12.23.1988 

72 

383 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë fondi dhe në planin 
e importit të Drejtorisë së Pritjes dhe për Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për llojet e punëve që për shkak të natyrës së tyre nuk 
mund të kryen në një kohë të caktuar, relacionet e Drejtorisë së 
Pritjes, për këtë problem. 

04.22.1988 - 
12.26.1988 

25 
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384 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zhdukjen e pasojave të 
tërmetit të datës 9 janar 1988 në rrethin e Tiranës dhe të datës 26 
mars në rrethin e Gjirokastrës. 

02.05.1988 - 
04.09.1988 

33 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të ardhurat kombëtare për 
frymë në vendin tonë, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, 
për këtë problem. 

10.12.1988 - 
10.14.1988 

8 

386 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes dhe të 
shitjes me shumicë të mishit peshë e gjallë të rosës, të mineralit të 
kromit për vend dhe për eksport, të qumështit të sojës, të rrushit 
për industrializim, të verërave të vjetëruara, të rakive "Perla" e 
"Moskat", të frutave, perimeve dhe qepëve, relacionet e Komitetit 
të Çmimeve dhe të Standardeve, për këtë problem. 

01.19.1988 - 
09.29.1988 

50 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përsosjen e mëtejshme të 
marrëdhënieve të shtetit me kooperativat bujqësore, nëpërmjet 
çmimeve, relacionet e Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve, 
për këtë problem. 

02.23.1988 - 
03.02.1988 

15 

388 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
industrisë dhe minierave, të novatorëve dhe të shoferëve në 
punimin e rampës në vendburimin "16 Tetori" në Bulqizë, zbatimi 
i sistemit të pagave të punonjësve si dhe pagat e punonjësve të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, relacionet e Komitetit të Punës 
dhe Pagave, për këtë problem. 

01.26.1988 - 
07.23.1988 

54 

389 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në numrin e 
punojnësve në organikë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Gramsh, Mirditë, Tiranë, Korçë, Elbasan, 
Durrës, Dibër, Mat, Përmet, Lushnje, Fier, Gjirokastër, Librazhd, 
Sarandë, Skrapar, Shkodër,Tepelenë, Berat, të Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH, 
relacionet përkatëse. 

09.29.1988 - 
12.31.1988 

57 

390 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin, ndryshimin 
e strukturave organizative, shkurtimin e organikave të disa 
instituteve kërkimore-shkencore, ndryshim strukture të Institutit 
të Studimeve Pedagogjike, të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës 
së Shtetit Shqiptar dhe Degës së Sigurimeve Shoqërore të 
Aparatit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tiranës, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacionet e 
Komitetit të Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

12.05.1988 - 
12.20.1988 

55 

391 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijmin e Ndërmarjes së 
Prodhimeve të Artizanatit në Qytetin Stalin dhe të Ndërmarrjes 
së Prodhimeve të Ndryshme në Bajram Curri, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe të Pagave, për këtë problem. 

05.24.1988 - 
07.16.1988 

16 

392 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përdorimin e stimujve 
materiale, shpërblimin e sekretarëve të organizatave bazë të 
byrove të Partisë, për ditët që thirren në seminare dhe mbledhje 
pune, shpërblimi i punonjësve të naftës dhe gazit, të punëtorëve 
dhe personelit drejtues, që punojnë në pusin nr.2 në Bulqizë. 

01.20.1988 - 
10.24.1988 

42 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

393 Vendime të Këshillit të Ministrave për mënjanimin e 
mbishpenzimit në fond page, pagesën e rojeve në ndërmarrjet 
minerare, dhënie shpërblimi kërkuesit popullor, kalimi i fondeve 
valutore tregtare në fonde valutore jotregtare, dhënie paga 
personelit administrativ dhe drejtues, dhënie fondi në valutë si 
dhe relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për këtë 
problem. 

05.28.1988 - 
12.24.1988 

72 

394 Vendimi i Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e fabrikës së re të 
lëndës së sharruar në Kombinatin e Drurit në Elbasan, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për këtë problem. 

06.10.1988 - 
06.29.1988 

11 

395 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin e Ndërmarrjes 
Minerare të Nxjerrjes së Kripës së Gurit dhe të Nxjerrjes e të 
Pasurimit të Rërave Bregdetare në Durrës, relacioni i Komitetit të 
Punës dhe Pagave, për këtë problem. 

02.18.1988 - 
04.16.1988 

19 

396 Vendimi i Këshillit të Ministrave, për funksionimin e komisionit 
të rezervave të naftës e të gazit dhe të mineraleve të tjera të 
dobishme, relacioni i Drejtorisë së Parë Ekonomike, për këtë 
problem. 

01.18.1988 - 
02.06.1988 

6 

397 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim sheshi ndërtimi të 
impiantit të fraksionimit dhe seleksionimit të mineralit të kromit 
në Klos, mbi koncentratin e kromit, krijimi i Ndërmarrjes 
Minerare të Nxjerrjes së Kromit në Përrenjas, ndërtimin e Uzinës 
së Ferrokromit me tre furra të mbyllyra. 

10.17.1988 - 
12.28.1988 

64 

398 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përballimin e 
shpenzimeve të transportit ajror të specialistëve kinezë dhe 
ruajtjen me roje ushtarake të Uzinës së re të Uresë në Fier, 
ndërtimin e objektit të zbrazjes së kovave të skorjeve të çelikut në 
Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan, relacionet 
përkatëse, për këtë problem. 

04.16.1988 - 
11.07.1988 

28 

399 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa urgjente për 
uljen e konsumit të energjisë elektrike gjatë muajit janar 1988, 
marrjen me shkëmbim të energjisë elektrike nga Jugosllaiva, 
pjesët e ndërrimit rezervë për nënstacionin 400 kv. në Elbasan. 

01.18.1988 - 
07.23.1988 

24 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e disa shesheve 
të ndërtimit të puseve të naftës e të gazit, të vendndodhjes së 
hirave të TEC-eve të Maliqit e të Korçës, relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës, për këtë problem. 

10.01.1988 - 
12.02.1988 

48 

401 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë fondi në valutë 
jotregtare, caktimin e ditës së punonjësve të energjitikës, 
relacionet e Ministrisë së Energjitikës, për këtë problem. 

06.02.1988 - 
11.17.1988 

17 

402 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e armimit të 
minierave të qymyrgurit me armatura metalike dhe shtylla druri, 
mbi uljen e planit të nxjerrjes dhe të shpërndarjes së qymyrit për 
vitin 1988. 

02.17.1988 - 
11.16.1988 

24 

403 Vendime të Këshillit të Ministrave, për importimin e një fabrike 
këpucësh me makineri të përdorura, blerjen e një linje prodhimi 
konfeksionesh të përdorura, relacioni i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore, për këtë problem. 

10.27.1988 - 
12.20.1988 

19 

404 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie fondi në valutë të 
lirë Ministrisë së Industrisë së Lehtë, kalimin e fondeve valutore 
tregtare në fonde valutore jotregtare, relacione të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë, për këtë problem. 

03.14.1988 - 
12.02.1988 

17 
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405 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mënjanimin e 
mbishpenzimit të fondit të pagave për shpenzimet e nevojshme 
për pajisjen e zyrave, dhënien e pagave personelit administrativ, 
relacionet përkatëse të Ministrisë së Industrisë së Lehtë, për këtë 
problem. 

01.12.1988 - 
09.17.1988 

20 

406 Vendime të Këshillit të Ministrave, për importimin e disa 
makinerive, shtesë fondi në valutë të lirë për shpenzime 
jotregtare, ndërtimin e qendrës së re të banimit në fshatin 
Povelçë, uljen e vleftave të plota të objekteve të vitit 1988, 
relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, për këtë problem. 

06.14.1988 - 
11.22.1988 

62 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e sheshit të 
karierës së zhavorrit dhe të rrugës që lidh atë me impiantin e 
inerteve në Mifol, për afatin e përfundimit të ndërtimit të 
hekurudhës Milot-Rrëshen-Klos, relacione të Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

01.21.1988 - 
05.30.1988 

15 

408 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes së 
Prodhimeve të Fajancës në Korçë, kalimin e veprimtarisë së 
studimit dhe të projektimit të dambave në Institutin e Studimeve 
dhe Projektimeve të teknologjisë së mineraleve. 

02.09.1988 - 
06.18.1988 

25 

409 Vendime të Këshillit të Ministrave, për masat që duhen marrë për 
tërheqjen më mirë në punë të dobishme të forcave të afta të 
popullsisë, rritjen e vleftës së plotë të objektit Galeri për mbledhje 
uji në Krujë, relacione të Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për 
këtë problem. 

05.04.1988 - 
10.24.1988 

20 

410 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
dokumenteve për projektet me PNUD-in, pjesëmarjen e vendit 
tonë në ekspozita dhe panaire filatelike ndërkombëtare, 
miratimin e kolegjiumit të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave, për këtë problem. 

01.07.1988 - 
08.25.1988 

121 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave datë 05.12.1988, për miratimin e 
statutit tip të kooperativave bujqësore, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për këtë problem. 

11.25.1988 - 
12.10.1988 

28 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e shpejtë të 
gjendjes në vreshtari dhe rritjen me ritme të shpejta të prodhimit 
të rrushit si dhe administrimin e kullotave, relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

03.04.1988 - 
08.26.1988 

32 

413 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtyrjen e afatit të 
shlyerjes së kredive në disa kooperativa bujqësore, shpërblimi i 
punës për anëtarët e kooperativave bujqësore, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

02.18.1988 - 
04.14.1988 

24 

414 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çmimin dhe qarkullimin e 
thasëve prej plastmasi të nitra-amonit dhe të uresë, grumbullimin 
dhe dorëzimin e fletës së polietilenit, furnizimin me solar të 
serave me ngrohje, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë, për këtë 
problem. 

03.12.1988 - 
11.10.1988 

25 

415 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përballimin e 
shpenzimeve për Kongresin e  
6-të të Kooperativave Bujqësore, mbi trajtimin e pjesëmarrësve të 
grupeve artistike në koncertin e këtij kongresi, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

09.29.1988 - 
11.19.1988 

20 
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416 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shpenzimet e nevojshme 
për pajisjen e zyrave, ndryshime në vleftat e plota të objekteve të 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

09.10.1988 - 
12.28.1988 

17 

417 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e fabrikave 
eksperimentale të tunelizuara të miellit dhe të bukës në Shkodër, 
krijimi i disa ndërmarrjeve ushqimore, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore, për këtë problem. 

11.24.1987 - 
12.14.1988 

25 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave, për çmimin e blerjes së ullirit 
vajor për konservim, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore, për këtë problem. 

12.07.1988 - 
12.10.1988 

7 

419 Vendime të Këshillit të Ministrave, për valutën dhe metalet e 
çmuara, dhënie ndihmë ekonomike, përballimin nga shteti të disa 
shpenzimeve për mjekim, dhënie falas të disa sendeve për pajisje 
shtëpiake. 

12.10.1988 - 
12.29.1988 

42 

420 Vendime të Këshillit të Ministrave, për projektbuxhetin e shtetit 
për vitin 1988, shtesë fondi të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
shtesë në buxhetin e Gjykatës së Lartë, pakësimin e shpenzimeve 
buxhetore të pakryera për nëntëmujorin e vitit 1988, relacioni i 
Ministrisë së Financave, Gjykatës së Lartë, për këtë problem. 

01.13.1988 - 
11.18.1988 

50 

421 Vendime të Këshillit të Ministrave, për qarkullimin monetar, 
relacionet e Ministrisë së Financave, për këtë problem. 

01.13.1988 - 
05.30.1988 

13 

422 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi sjelljen dhe dërgimin e 
sendeve si dhe për tagrin doganor, relacionet e Ministrisë së 
Financave, për këtë problem. 

01.07.1988 - 
01.26.1988 

20 

423 Vendime të Këshillit të Ministrave, për importimin e një 
autoveture tip "Benz", shtesë fuqie punëtore në planin e vitit 1988 
për Ministrinë e Financave, relacionet e Ministrisë së Financave, 
për këtë problem. 

01.23.1988 - 
02.27.1988 

13 

426 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mënjanimin e 
mbishpenzimeve në fondin e pagave, dhënien e pagave 
personelit administrativ, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Ministrisë së Ndërtimit, për këtë problem. 

01.20.1988 - 
11.30.1988 

59 

427 Vendime të Këshillit të Ministrave, për një shtesë në planin e 
arkës së tremujorit të I-rë të vitit 1988, mbi përdorimin e 
depozitave bankare për stimulimin e eksportit, relacion i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, 
Ministrisë së Bujqësisë, për këtë problem. 

03.15.1988 - 
07.04.1988 

17 

428 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shitjen në dyqanin e 
turizmit, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shqipërisë, për këtë problem. 

12.07.1988 - 
12.08.1988 

15 

429 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes dhe 
blerjes së perimeve, të frutave, patates dimërore dhe të importit, 
relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për këtë 
problem. 

08.27.1988 - 
12.19.1988 

19 

430 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e fuqisë 
punëtore dhe në fondin e pagave, ndryshime në planin e fuqisë 
punëtore dhe në fondin e pagave, ndryshime në planin e vitit 
1988, shtesë plani në drutë e zjarrit për ndërmarrjet e furnizimit të 
punëtorëve, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për 
këtë problem. 

05.06.1988 - 
10.05.1988 

26 
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431 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e motoçikletave që 
janë gjendje në dyqanin e turizmit, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së Financave, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, për këtë problem. 

08.18.1988 - 
09.01.1988 

8 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e pikave të 
grumbullimit të tepricave bujqësore dhe blegtorale nga oborri 
kooperativist, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për 
këtë problem. 

08.01.1988 - 
08.09.1988 

8 

433 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen e vendit tonë 
në Panairin Ndërkombëtar në Damask (Siri) dhe në Galatinë të 
Italisë, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë 
problem. 

01.18.1988 - 
06.21.1988 

18 

434 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim protokollesh 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Jugosllavisë, Francës, Austrisë, Turqisë, Maltës, 
për shkëmbimin e mallrave, marrëveshje tregtare kufitare, për 
bashkëpunimin ekonomik, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

04.30.1988 - 
12.23.1988 

111 

435 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në Përfaqësinë 
Tregtare në Ambasadën e Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë në Republikën Federale Gjermane, shtesë në planin e 
valutës për shpenzime jotregtare dhe të Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme,  relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë 
problem. 

07.07.1988 - 
12.29.1988 

24 

436 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes së bashkëpunimit ekonomik, industrial dhe 
teknik ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Bullgarisë si dhe projektprotokollit me Bullgarinë dhe 
Republikën Federale Gjermane, relacionet e Komisionit të Planit 
të Shtetit, për këtë problem. 

10.24.1988 - 
12.05.1988 

102 

437 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
projektprogramit të bashkëpunimit në fushën e shkencës, arsimit 
dhe kulturës, ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Jugosllavisë, Turqisë, Finlandës, Algjerisë, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

08.23.1988 - 
12.14.1988 

86 

438 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim protokollesh të 
mbledhjeve të jashtëzakonshme të komisioneve shqiptaro-
jugosllave, për panairet kufitare, për incidentet kufitare. 

02.06.1988 - 
08.24.1988 

44 

439 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e vleftës së plotë të 
ndërtesës së Ambasadës nr.8 në Tiranë, mbi shitjen e hotelit dhe 
blerjen e godinës së Ambasadës sonë në Itali, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

02.11.1988 - 
05.25.1988 

21 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi botimin e vjetarëve 
statistikorë të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

01.27.1988 - 
05.19.1988 

21 

441 Vendime të Këshillit të Ministrave, për planin e prodhimit të arit 
dhe argjendit në vitin 1988, të ardhurat kombëtare për frymë në 
vendin tonë, relacionet e Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë 
problem. 

04.12.1988 - 
11.17.1988 

20 
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442 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes dhe të projektprotokolleve, për 
bashkëpunimin teknik me Republikën Federale Gjermane për 
vitin 1988, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

09.27.1988 - 
10.14.1988 

33 

443 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
arsimit dhe të kulturës,  relacionet e Ministrisë së Arsimit, për 
këtë problem. 

03.24.1988 - 
07.09.1988 

26 

444 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një shtesë në shpenzimet 
jotregtare, për vitin 1988, relacioni i Ministrisë së Arsimit, për 
këtë problem. 

10.12.1988 7 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
dokumentit të projektit me FAO-n, PNUD-in, relacion i Komitetit 
të Shkencës dhe Teknikës, për këtë problem. 

11.09.1988 - 
12.14.1988 

48 

446 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në numrin e 
punonjësve të disiplinuar në organikë, për Qendrën Sizmologjike 
në Tiranë, për miratimin në parim të projekteve të Institutit të 
Hidrometeorologjisë, që do të realizohen me Organizatën 
Botërore të Meteorologjisë, relacionet e Akademisë së Shkencave, 
për këtë problem. 

01.14.1988 - 
02.13.1988 

48 

447 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin në parim të 
dokumenteve për projektet me PNUD-in, relacionet e Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës, për këtë problem. 

02.09.1988 - 
08.29.1988 

90 

448 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes kulturore, shkencore dhe teknike, ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Franceze, Qeverisë Algjeriane, Qeverisë 
Turke, relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës, për këtë problem. 

02.13.1988 - 
07.23.1988 

45 

449 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshime në planin e 
Komitetit të Kulturës dhe Arteve për vitin 1988, për plotësimin e 
disa nevojave për zhvillimin e Festivalit Folklorik Kombëtar të 
Gjirokastrës në vitin 1988, mbi rikonstruksionin për eleminimin e 
lagështirës në godinën e Muzeut Historik Kombëtar, relacionet e 
Komitetit të Kulturës dhe Arteve, për këtë problem. 

02.13.1988 - 
11.21.1988 

38 

450 Vendime të Këshillit të Ministrave, për rritjen e vleftës së plotë të 
objektit "Pallati i Sportit" në Gjirokastër, ndryshim në strukturën 
organizative të Aparatit të Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm 
të Bashkimit të Federatave Sportive Shqiptare, relacionet 
përkatëse. 

08.10.1988 - 
09.03.1988 

23 

451 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
përgatitjes së punëtorëve të rinj në kurse dyvjeçare me shkëputje 
nga puna, trajtimi i profesorit francez nga Drejtoria e Pritjes, 
relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë problem. 

07.18.1988 - 
08.24.1988 

16 

452 Vendime të Këshillit të Ministrave, për fuqizimin e luftës kundër 
tuberkulozit, mbi përqendrimin dhe organizimin më mirë të 
shërbimit të dezinfektimit, deratizimit dhe dezinsektimit. 

12.19.1988 - 
12.29.1988 

13 

453 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes shëndetësore me Vietnamin, Republikën 
Demokratike Gjermane, me Republikën e Turqisë, relacionet e 
Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë problem. 

01.25.1988 - 
11.05.1988 

44 
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454 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e planimetrisë 
dhe të sheshit të ndërtimit të zonës së re spitalore në Tiranë, 
relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë problem. 

11.21.1988 - 
11.24.1988 

12 

455 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e mëtejshëm dhe 
rritjen e cilësisë së radiokomunkacioneve në shërbimet e 
lëvizshme të vendit tonë, relacionet e Ministrisë së Transporteve, 
për këtë problem. 

05.25.1988 - 
11.19.1988 

21 

456 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e frytshmërisë së 
transportimit të mallrave me hekurudhë dhe për kursimin e 
karburanteve, për mënyrën e transportimit dhe të ngarkim-
shkarkimit të mallrave, shtesë në planin e furnizimit me traversa 
druri për Ministrinë e Transporteve, relacioni i Ministrisë së 
Transporteve, për këtë problem. 

01.29.1988 - 
07.25.1988 

21 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e specialistëve të 
huaj që vijnë në vendin tonë, relacionet e Komisionit të Planit të 
Shtetit, për këtë problem. 

03.02.1988 - 
04.04.1988 

32 

458 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi financimin e punimeve 
me projekte dhe preventiva të pjesshëm të Portit të ri të Vlorës, 
për rritjen e aftësive përpunuese të Portit Detar "Enver Hoxha" në 
Durrës, shtimin e planit të solarit në import, mbi një shtesë në 
planin e shpenzimeve në valutë jotregtare. 

07.08.1988 - 
12.16.1988 

37 

459 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Parkut të 
Transportit në varësi të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
ndërtimi i Parkut të Udhëtarëve në Tiranë, ndryshimi i vleftës së 
plotë të rrugës Qafa e Gjashtës-Dritas-Xarrë në rrethin e Sarandës, 
relacionet e Ministrisë së Transporteve, për këtë problem. 

12.23.1987 - 
11.18.1988 

28 

460 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim dhe lëvizje kuadri 
për ministritë dhe institucionet e tjera qendrore, relacionet e 
ministrive dhe institucioneve qendrore përkatëse. 

11.18.1988 - 
12.29.1988 

201 

461 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim dhe lëvizje 
kuadri, për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Arsimit, Këshillin e Ministrave, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH, relacionet 
përkatëse. 

02.08.1988 - 
10.20.1988 

54 

462 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave për disa ndryshime në përbërjen e Këshillit të 
Ministrave, ndryshim në strukturën organizative dhe në numrin 
e punonjësve në organikë për Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
njoftimi i Këshillit të Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, për këtë problem. 

02.16.1988 - 
02.27.1988 

9 

463 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërtimin e anijes së 
transportit detar 500 tonëshe, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit,  për këtë problem. 

05.27.1988 - 
08.18.1988 

7 

464 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
specialistëve që kanë kryer studimet universitare jashtë shtetit, 
njoftimi i Drejtorisë së Kuadrit, për këtë problem. 

07.25.1988 - 
09.02.1988 

7 

465 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e Kolegjiumit të 
Komitetit të Kulturës dhe të Arteve, Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë, Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Shëndetësisë, 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së Bujqësisë, 
relacionet përkatëse. 

01.29.1988 - 
12.10.1988 

74 
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466 Vendim i Këshillit të Ministrave, për caktimin e pagës mujore të 
kosovares Suzana Gërvalla, relacion i Ministrisë së Arsimit për 
këtë problem. 

01.16.1988 - 
02.13.1988 

5 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në planin e 
pranimeve të reja në arsimin e lartë me shkëputje nga puna për 
vitin 1988, relacion i Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

09.07.1988 - 
09.10.1988 

10 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie pensioni për merita 
të veçanta, relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Tiranë për këtë problem. 

01.15.1988 - 
10.02.1988 

13 

4 Udhëzime.   

469 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi llogaritje të dëmit 
efektiv për mungesat në blegtori, për efekt të përgjegjësisë 
materiale, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë,  Ministrisë së 
Financave, për këtë problem. 

01.19.1988 13 

470 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi disa detyra të Komitetit 
të Shkencës dhe Teknikës, të ministrive dhe institucioneve të tjera 
në fushën e marrëdhënieve me organizatat ndërkombëtare, 
relacioni i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës,  Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, për këtë problem. 

01.04.1988 - 
01.28.1988 

17 

5 Letra.   

471 Letra të Këshillit të Ministrave, për zbatimin e detyrave të 
vendosjes së dokumentacionit të plotë ekonomiko-financiar dhe 
atij ndëroperacional, fjala e shokut Ramiz Alia mbajtur në 
mbledhjen e Presidiumit të Kuvendit Popullor, për këtë problem. 

05.21.1988 - 
10.19.1988 

16 

472 Letër e Këshillit të Ministrave, për hartimin e projekteve dhe të 
preventivave të veprave të projektplanit të vitit 1989, njoftimi i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për këtë 
problem. 

08.04.1988 - 
08.16.1988 

21 

473 Letra të Këshillit të Ministrave, për përdorimin dhe 
miradministrimin e ambalazheve, masat e marra për realizimin e 
detyrave në transport, futjen në qarkullim ekonomik të lidhjeve të 
forta me qarkullim të ngadalshëm dhe stoqe, përdorimin me 
kursim të lëndëve djegëse të lëngëta dhe të gazta djegëse dhe 
zëvendësimin e tyre me qymyr. 

02.17.1988 - 
12.27.1988 

25 

474 Letra të Këshillit të Ministrave, për disa masa për zbatimin e 
disiplinës proletare në punë, për përcaktimin e kritereve 
shkencore për punën e vështirë dhe shumë të vështirë për efekt 
pensioni, njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Financave, për këtë problem. 

02.13.1988 - 
07.19.1988 

27 

475 Letra të Këshillit të Ministrave, për rezultatet e përdorimit të 
stimujve materiale nëpërmjet pagave dhe çmimeve. 

01.21.1988 - 
02.13.1988 

15 

476 Letra të Këshillit të Ministrave, për forcimin e mëtejshëm të 
masave parandaluese për mbrojtjen kundër zjarrit, për 
përdorimin me kursim të energjisë elektrike. 

06.20.1988 - 
07.19.1988 

10 

477 Letra të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për zbatimin e 
rregullave të vendosura për lëvizjen e shtetasve, për disa masa 
lidhur me forcimin e ligjshmërisë socialiste në veprimtarinë e 
organeve të administratës shtetërore, fjala e shokut Ramiz Alia 
mbi forcimin e prokurorisë, ngritjen e nivelit të punës së 
gjykatave, njoftimet e ministrive dhe rretheve, për këtë problem. 

12.01.1987 - 
11.25.1988 

79 

6 Bisedime.   
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478 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.09.1988, për disa probleme që dalin nga vizita e ministrit të 
Punëve të Jashtme, Reiz Malile në Republikën Federale të 
Gjermanisë. 

09.20.1988 47 

479 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri shoku Adil Çarçani, 
ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës 
Federale të Gjermanisë në Republikën Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, Frederich Kroneck, datë 27.01.1988. 

01.27.1988 16 

480 Bisedimi i zhvilluar në pritjen që bëri në datën 17.02.1988 kryetari 
i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, sekretarit të shtetit pranë 
ministrit të Punëve të Jashtme të Francës, Didier Bariani. 

02.17.1988 19 

481 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri në datën 20.02.1988, 
kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, ministrit të 
Tregtisë së Jashtme të Kubës, Rikardo Kabrisas Ruiz. 

02.20.1988 18 

482 Bisedimi i shokut Adil Çarçani, zhvilluar në pritjen që i bëri 
delegacionit qeveritar tregtar të Republikës Socialiste të 
Vietnamit, të kryesuar nga zëvendëskryetari i Këshillit të 
Ministrave, Nguyen Van Chinh, datë 04.04.1988. 

04.04.1988 14 

483 Bisedim i zhvilluar më datën 02.08.1988 në pritjen që i bëri 
kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, ministrit të 
Jashtëm të Republikës së Turqisë, Mesut Illmaz. 

08.02.1988 13 

484 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri shoku Manush Myftiu, 
ministrit të Punës së Italisë, Rino Formika, datë 17.10.1988. 

10.17.1988 15 

485 Bisedim i zhvilluar më datën 07.04.1988 i shokut Besnik Bekteshi 
me kryetarin e delegacionit kuban të bashkëpunimit tekniko-
shkencor, ministrit të Komitetit Shtetëror të Bashkëpunimit 
Ekonomik, Ernesto Melendes. 

04.07.1988 13 

486 Bisedim i zhvilluar më datën 09.06.1988 i shokut Besnik Bekteshi, 
delegacionit të Komitetit Shtetëror të Shkencës dhe Teknikës së 
Republikës Socialiste të Vietnamit, të kryesuar nga kryetari i këtij 
komiteti, Dong Huu. 

06.09.1988 9 

487 Bisedim i zhvilluar më datën 10.08.1988 në pritjen që i bëri shoku 
Besnik Bekteshi, ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të 
Republikës Algjeriane Demokratike dhe Popullore, në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, Rashid Haddad, 
me rastin e largimit të tij nga vendi ynë. 

08.10.1988 9 

488 Bisedim i zhvilluar më datën 18.08.1988 në pritjen që i bëri shoku 
Besnik Bekteshi, zëvendësministrit të jashtëm, për çështjet 
parlamentare të Japonisë, Takujiro Hamada. 

08.18.1988 10 

489 Bisedim i zhvilluar më datën 12.09.1988 në pritjen që i bëri shoku 
Besnik Bekteshi, ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të 
Republikës së Kubës, Carlos Alonso Moreno, me rastin e largimit 
të tij nga Shqipëria. 

09.12.1988 8 

490 Bisedim i zhvilluar më datën 08.12.1988 në pritjen që i bëri shoku 
Besnik Bekteshi, sekretarit parlamentar të shtetit në Ministrinë 
Federale të Ekonomisë së Republikës Federale të Gjermanisë, dr. 
Erich Riedl. 

12.08.1988 - 
12.26.1988 

16 

491 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri shoku Vangjel Çërava, 
kryetarit të delegacionit qeveritar të Republikës Greke, Janis 
Papantoniu, datë 04.03.1988. 

03.04.1988 10 
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492 Bisedim i zhvilluar më datën 29.08.1988 në pritjen që i bëri shoku 
Vangjel Çërava, ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të 
Republikës Arabe të Egjiptit, Joussif Omar Hindy, me rastin e 
largimit të tij nga Shqipëria. 

08.29.1988 9 

493 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur më 22.01.1988 me shokët e 
Kryesisë dhe kryetarët e komisioneve të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Durrësit, me drejtuesit e Ndërmarrjes Bujqësore të 
Spitallës si dhe me Këshillin Popullor të Rrethit të Durrësit. 

01.21.1988 - 
01.22.1988 

42 

494 Diskutime të shokut Adil Çarçanit, mbajtur në 18.01.1988, 
05.02.1988, në mbledhjet e organizuara me disa shokë të 
instituteve të bujqësisë, me disa kryetarë të komiteteve 
ekzekutive dhe kryetarë të kooperativave bujqësore për probleme 
të kohës. 

01.18.1988 - 
02.08.1988 

28 

495 Diskutim i shokut Adil Çarçani, mbajtur më 13.02.1988, me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të rretheve për përdorimin më 
mirë të stimujve nëpërmjet pagave dhe çmimeve, për shtimin e 
prodhimit dhe rritjen e efektivitetit të ekonomisë. 

02.13.1988 - 
02.13.1988 

23 

496 Fjala e shokut Adil Çarçani më 23.02.1988 në takimin me 
kryetarët dhe zëvendëskryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për problemin e grumbullimit të 
vezëve nga ekonomitë bujqësore dhe oborret si dhe në aktivin e 
Partisë së rrethit të Lushnjes. 

02.23.1988 35 

497 Diskutim i shokut Adil Çarçani, mbajtur në Plenumin e Komitetit 
të Partisë së Rrethit të Tiranës, më 14.06.1988. 

06.14.1988 22 

498 Diskutim i kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, 
mbajtur më 02.09.1988, me kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
rretheve, për zbatimin e detyrave për njësimin dhe vendosjen e 
dokumentacionit ekonomiko-financiar dhe atij ndëroperacional. 

09.02.1988 8 

499 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush 
Myftiu, mbajtur më 24.11.1988 me disa kryetarë të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për problemin. 

11.24.1988 10 

500 Diskutime të zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, datë 11.03.1988, 08.08.1988 dhe 19.11.1988, mbajtur në 
mbledhjen e shtabit të ujit të pijshëm. 

03.11.1988 - 
11.19.1988 

21 

501 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur më 29.03.1988 dhe 31.05.1988 me shtabin e 
kromit. 

03.29.1988 - 
05.31.1988 

20 

502 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me Aparatin e Këshillit të Ministrave, datë 23.12.1988, 
për konkluzionet që dalin nga mbledhja e Byrosë së Partisë dhe e 
Komitetit Qendror të Partisë. 

12.23.1988 23 

503 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, datë 
22.04.1988, për studimin e mundësisë së mbylljes së ciklit të 
përpunimit në vend të mineralit të kromit. 

04.22.1988 9 

504 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur më 14.08.1988 në mbledhjen e organizuar me 
disa shokë ministra, zëvendësministra dhe drejtorë drejtorish, për 
projektplanin e vitit 1989, njoftimi i Komisionit të Planit të Shtetit, 
telegram i Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

08.12.1988 - 
08.14.1988 

24 
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505 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave dhe 
ministër i Punëve të Brendshme, Hekuran Isai, mbajtur në 
mbledhjen e organizuar më datë 02.06.1988, për masat e mbrojtjes 
kundër zjarrit. 

06.02.1988 7 

506 Diskutime të shokut Vangjel Çërava, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar më datë 28.03.1988 me shtabin e bujqësisë dhe më 
datë 15.04.1988 për problemet e eksport-importit. 

03.28.1988 - 
04.15.1988 

25 

7 Sektori i Përgjithshëm.   

507 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi përgjigje të disa problemeve të ngritura nga 
plenumet e komiteteve të Partisë së rretheve. 

12.26.1988 39 

508 Korrespondenca me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi tematikën e 
mbledhjeve të Plenumit të Byrosë Politike dhe Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, dhe 
mbledhjeve të Kuvendit Popullor dhe të Presidiumit të tij. 

01.07.1988 - 
12.07.1988 

18 

509 Konkluzione të Këshillit të Ministrave, për përsosjen e mëtejshme 
të organizimit të metodës së punës së Aparatit të Këshillit të 
Ministrave nën dritën e fjalës së shokut Ramiz Alia, në Plenumin 
e rrethit të Vlorës. 

05.05.1988 - 
05.09.1988 

75 

510 Tematika e problemeve që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave 
dhe Kryesia e tij, gjatë tremujorit të dytë të vitit 1988 si dhe 
çështjet që do të shqyrtohen nga forumet në vitin 1989. 

02.05.1988 - 
10.10.1988 

9 

511 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, për 
përshkrimin, ngritjen, përdorimin dhe ruajtjen e flamurit 
shtetëror të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

04.27.1988 - 
05.12.1988 

12 

512 Programi i vizitës së Valiut të Eskishehirit Bahedin Gynej, 
shpenzimet e kryera për pritjen e Valiut të Stambollit si dhe letër 
për organizimin e darkave, me rastin e festave të nëntorit. 

10.07.1988 - 
11.17.1988 

7 

513 Letër e Këshillit të Ministrave për evidentimin e ndërmarrjeve, 
institucioneve dhe kooperativave bujqësore të rrethit. 

03.09.1988 3 

514 Njoftim i Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen e shokëve 
ministra në veprimtaritë e ndryshme që organizohen nga 
ndërmarrjet ose komitetet ekzekutive të rretheve. 

11.08.1988 - 
11.14.1988 

5 

515 Fjala e shokut Ramiz Alia, mbajtur në mbledhjen e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor më 12.12.1988, për rritjen e përpjekjeve për 
zbatimin më të mirë të organizimit të ri gjyqësor dhe të ligjit për 
prokurorinë. 

01.04.1988 - 
01.09.1988 

15 

516 Korrespondencë me Drejtorinë e Pritjes, mbi trajtimin e 
delegacioneve të Francës, të Vietnamit, kalim fondi për 
shpenzime efektive si dhe kuota e darkës që do të organizohet me 
rastin e mbylljes së punimeve të Kongresit të VI-të të 
Kooperativave Bujqësore. 

01.12.1988 - 
11.26.1988 

19 

517 Korrespondenca me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Komisionin Shtetëror të Frekuencave, për importimin e 
radioaparaturave për vitin 1988, planifikimi i përdorimit të 
bandave të frekuencave, marrje pjesë në aktivitete 
ndërkombëtare, dekret i  Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
ratifikimin e marrëveshjes rajonale, për përdorimin e bandave të 
frekuencave. 

01.25.1988 - 
12.20.1988 

61 
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518 Korrespondenca me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
pjesëmarrje në Sesionin e Shërbimit Hidrografik të Mesdheut, për 
vendosjen e shërbimit të vazhdueshëm 24- orësh në pritjen dhe 
drejtimin e avionëve të huaj e civilë në Aeroportin e Rinasit, 
hedhje fishekzjarresh me rastin e 10 Korrikut, riparim 
autoveturash jashtë shtetit si dhe prodhimin e shtimjeve 
hidraulike, rikonstruksioni i Shtëpisë së Pushimit në Jal të Vunoit. 

12.06.1988 - 
12.15.1988 

64 

519 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Brendshme, për 
miratimin e qëndrimit të delegacionit tonë në mbledhjen e 
komisionit të përbashkët shqiptaro-jugosllav si dhe blerje 
kaskash, për motoçikleta. 

06.10.1988 - 
07.25.1988 

11 

520 Njoftim i Hetuesisë së Përgjithshme, Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Pukës, për vjedhjen me anë të 
esencës së pishës. 

08.20.1988 - 
08.24.1988 

8 

521 Urdhër i brendshëm për forcimin e Komisionit të Ekspertizës, 
plane pune të Zyrës së Arkivit të Kryeministrisë, procesverbal për 
dorëzimin e fondit të vitit 1981 në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Arkivit të Shtetit dhe marrjen në dorëzim të mikrofilmave të 
viteve 1979 dhe 1980 si dhe njoftim për punën me dokumente dhe 
rrethet Skrapar e Berat. 

01.04.1988 - 
06.10.1988 

15 

522 Telegrame të Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për analizën e prodhimeve, 
aktiviteteve, sektorëve dhe ndërmarrjeve me humbje, mbi 
punëtorët që punojnë me ndërprerje, mbi marrjen e masave për 
mbrojtjen nga zjarri. 

01.16.1988 - 
06.14.1988 

6 

8 Miniera (Drejtoria e I-rë Ekonomike).   

523 Telegram i Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për çmimin dhe qarkullimin e 
tharëseve prej plastmasi të nitrat-amonit dhe të uresë, për 
grumbullimin dhe dorëzimin e fletës së polietilenit. 

07.09.1988 1 

524 Porosi të Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive, për 
ngritjen e grupit të punës që do të ushtrojë kontroll në bazat e 
furnizimit materialo-teknik. 

10.05.1988 4 

525 Korrespondencë me Komitetin e Partisë së Rrethit të Durrësit, për 
furnizimin me katangë të Uzinës së Gozhdë-Bulonave në Kavajë. 

12.19.1988 6 

526 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për 
dhënie pagash punonjësve të administratës, në ndërmarrjet e 
sistemit të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

05.21.1988 - 
12.27.1988 

26 

527 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, për 
dërgim grupesh jashtë shtetit për specializim dhe marrje përvoje, 
për të ftuar specialistë të huaj në vendin tonë, marrje pjesë në 
aktivitete jashtë shtetit. 

12.30.1987 - 
12.30.1988 

100 

528 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
perspektivën e shfrytëzimit më të gjerë të mineraleve të dobishme 
si dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Korçë, për 
intensifikimin e kërkim-zbulimit të mineraleve të dobishme të 
rajonit Korçë-Kolonjë si dhe mundësitë për vënien në qarkullim 
të tyre. 

03.29.1988 - 
06.11.1988 

18 
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529 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, për 
probleme të nxjerrjes, përpunimit dhe transportimit të kromit, 
organizimi i aksioneve të kromit si dhe ngritja e grupeve për 
organizimin më të mirë të punës në këtë sektor. 

03.25.1988 - 
11.03.1988 

74 

530 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Pukë, për 
mënjanimin e avarisë në dambën e sterileve në Fushë-Arrëz. 

04.11.1988 4 

531 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për 
furnizimin me lëndë djegëse të Uzinës së Sodës PVC në Vlorë, 
për disa probleme të disiplinës proletare dhe tekniko-
teknologjike në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, probleme të 
ndërtimeve dhe të furnizimeve në industrinë kimike. 

03.07.1988 - 
08.30.1988 

40 

532 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
mbi mundësitë e përpunimit të boksideve të Dajtit. 

03.09.1988 - 
04.20.1988 

10 

533 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave, për lëndët plasëse dhe helmet me efekt të fortë, 
njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme, për këtë problem. 

05.05.1988 10 

534 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për 
probleme të lëndës drusore dhe të letrës, si rritja, transportimi i 
tyre. 

01.30.1988 - 
11.17.1988 

71 

535 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për 
probleme të furnizimit të materialeve të vendit dhe importit, 
probleme të autoveturave. 

06.23.1988 - 
11.04.1988 

31 

536 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të mineralit të kromit në vendburimin Vlahën 
të rrethit të Kukësit, me gjendje 01.01.1986 dhe relacioni përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

23 

537 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të mineralit të bakrit, të piritit në vendburimin 
Perlat të rrethit të Mirditës me gjendje 01.01.1986, relacioni 
përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

22 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të mineralit të bakrit në vendburimin Rubik, 
të rrethit të Mirditës, me gjendje 01.01.1986, relacioni përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

18 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të mineralit të bakrit dhe të piritit në 
vendburimin Laj-Reps-Lgjin të rrethit të Mirditës, me gjendje 
01.05.1986, relacioni përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

18 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të qymyrgurit në vendburimin Memaliaj, 
Gusha I, II dhe III të rrethit të Tepelenës, me gjendje 01.01.1986, 
relacioni përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

37 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të qymyrgurit në vendburimin e Gores 
Lezhan të rrethit të Korçës, me gjendje 01.01.1986, relacioni 
përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

24 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të fosforiteve uranmbajtëse, në vendburimin e 
Bogazit të rrethit të Sarandës, me gjendje 01.07.1986, relacioni 
përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

27 
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543 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të zhavorrit bituminoz në vendburimin e 
Selenicës (zona e tretë Resulaj-Paraser) të rrethit të Vlorës, me 
gjendje 01.07.1986, relacioni përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

23 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të mineralit të boksidit në vendburimin e 
Dardhës të rrethit të Librazhdit, me gjendje 01.03.1987, relacioni 
përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

20 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të shkrifërimeve në vendburimin Marikaj Jug-
Bodinak-Kerec të rrethit të Tiranës, me gjendje 01.01.1986, 
relacioni përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

18 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të mineralit të kaolinës në vendburimin 
Korthpulë të rrethit të Pukës, me gjendje 01.01.1986, relacioni 
përkatës. 

06.11.1987 - 
05.02.1988 

14 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 02.05.1988, për miratimin e 
sasisë së rezervave të naftës dhe të gazit në vendburimin Hekal-
Karbunarë të suitës Driza të rajonit Patos-Marinzë, në objektin 
nr.1 në Marinëz, miratimi i rezervave të gazit natyror, relacioni 
përkatës. 

05.02.1988 - 
05.09.1988 

28 

9 Energjitika.   

548 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për autorizim pagese 
punonjësve të administratave të disa ndërmarrjeve, që kanë 
rezultuar me mbishpenzim të fondit të pagave në gjashtëmujorin 
e parë si dhe ndryshim në planin e tremujorit të katërt të vitit 
1988. 

07.29.1988 - 
10.31.1988 

9 

549 Telegram i Këshillit të Ministrave dërguar kolektivit punonjës të 
Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh, me rastin e 10-
vjetorit të përurimit të uzinës. 

11.26.1988 3 

550 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, me komitetet 
ekzekutive të rretheve Fier, Vlorë, Berat, Lushnje, Sarandë, 
njoftime të Këshillit të Ministrave, për problemet që dalin në 
sektorë të naftës, mënjanimin e mangësive, të dhëna të reja në 
vendburimin Vega të Siçelisë, zbulime të reja në vitin 1988 dhe 
përgatitjet për vitin 1989. 

01.22.1988 - 
09.13.1988 

31 

551 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit, për specializim dhe marrje përvoje si 
dhe bisedime me specialistë të huaj. 

01.15.1988 - 
10.31.1988 

67 

552 Njoftim përmbledhës për bisedimet e zhvilluara me specialistët e 
firmës franceze të naftës "Total" më 17.02.1988. 

02.20.1988 - 
03.07.1988 

6 

553 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për probleme të 
furnizimit të bitumit. 

05.20.1988 - 
12.09.1988 

12 

554 Korrespondenca me komitetet ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, për kuotat e konsumit të energjisë elektrike si dhe 
program pune i Këshillit të Ministrave, për vlerësimin e 
humbjeve në rrjet, masat për zvogëlimin e tyre dhe përdorimin 
me efektivitet të energjisë elektrike. 

01.20.1988 - 
10.21.1988 

28 
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555 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për përmirësimin e 
furnizimit dhe të përdorimit të avullit në zonën industriale të 
rajonit nr.2 në Tiranë si dhe njoftim, mbi disa probleme në Uzinën 
e Vajrave Lubrifikante. 

02.18.1988 - 
03.14.1988 

16 

556 Studim, korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, mbi 
gjendjen e industrisë së qymyrit dhe masat që duhen marrë për 
zhvillimin si dhe probleme të furnizimit me qymyr dhe me lëndë 
djegëse. 

02.05.1988 - 
10.14.1988 

45 

557 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për futjen në 
qarkullim dhe në përdorim të kapsollave elektrike, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për këtë problem. 

06.14.1988 - 
07.23.1988 

7 

558 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për kontrollin e 
bazave të furnizimit të disa ministrive, kalim mjetesh si dhe 
qarkullim autoveturash. 

04.02.1988 - 
09.03.1988 

14 

10 Mekanika.   

559 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, për dërgim specialistësh jashtë shtetit, për specializim 
si dhe marrje pjesë në panaire dhe aktivitete ndërkombëtare. 

02.13.1988 - 
09.24.1988 

46 

560 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për krijimin e kartotekës mbi të dhënat 
bazë të industrisë mekanike. 

10.07.1988 4 

561 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për disa masa për vënien në punë të 
makinerive dhe të pajisjeve. 

11.23.1988 8 

562 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, për 
shpërndarjen e mikroordinatorëve. 

05.17.1988 4 

563 Korrespondenca me ministritë, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike, për dhënie traktorësh, transformator fuqie 
dhe makinash metalprerëse. 

01.27.1988 - 
10.20.1988 

13 

564 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, Ministrinë e Ekonomisë Komunale, për transferimin e 
pjesëve të këmbimit. 

08.12.1988 - 
10.03.1988 

6 

11 Industria e Lehtë.   

565 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, për dhënien 
e pagave personelit administrativ. 

10.01.1988 - 
10.05.1988 

4 

566 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, për miratim 
aktivitetesh me jashtë shtetit si dhe dërgim specialistësh jashtë 
shtetit për specializim dhe marrje përvoje. 

03.08.1988 - 
11.26.1988 

41 

567 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive, për 
ndjekjen e disa problemeve në lidhje me ambalazhet. 

08.20.1988 4 

568 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive, për disa 
masa për stabilizimin e prodhimit të xhamit në Fabrikën e Qelqit 
në Kavajë. 

12.14.1988 6 

569 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, për rritjen e 
eksportit të prodhimeve artistike, për vitin 1988. 

05.28.1988 5 

570 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, për 
autorizim qarkullimi për autovetura. 

03.08.1988 - 
04.07.1988 

6 
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571 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, për një 
shtesë të numrit të autorizimeve të lëvizjes së mjeteve të 
furnizimit materialo-teknik si dhe marrje polietileni dhe lëkurë 
nga gjendja e kohës së veçantë. 

11.09.1987 - 
05.16.1988 

8 

12 Ndërtim.   

572 Program pune i Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, për investimet dhe ndërtimet themelore. 

04.15.1988 6 

573 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, për dërgim jashtë 
shtetit për kualifikim. 

03.04.1988 - 
03.18.1988 

3 

574 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, për dhënien e 
pagave personelit administrativ. 

08.11.1988 - 
10.05.1988 

9 

575 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Komitetin Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërise, mbi ankesën e disa punonjësve 
të Hidrocentralit të Banjës, për sistemimin e familjeve që banojnë 
në kantier. 

03.25.1988 - 
11.01.1988 

10 

576 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, për rritjen e vëllimit. 06.23.1988 2 

577 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit, për riaktivizimin e 
shtabit ndërdikasterial për dorëzimin e objekteve si dhe 
investimet e kryera në ndërtim. 

07.27.1988 - 
11.18.1988 

19 

578 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, institucioneve 
qendrore, për  shqyrtimin e normativave të projektimit. 

04.09.1988 7 

579 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Krujës, Ministrinë e Ndërtimit, mbi planimetrinë e vijës 
kufizuese të ndërtimit të qytetit të Krujës. 

02.18.1988 - 
02.24.1988 

5 

580 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, për ndërtimin e disa objekteve për kufirin. 

10.17.1988 - 
11.01.1988 

4 

581 Detyra të Këshillit të Ministrave, të shtabit të ngritur për ndërtim-
montimin e Uzinës së re të URE-së në Fier. 

02.20.1988 6 

582 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Ndërtimit, 
Komisionit të Planit të Shtetit, për shpërndarjen e çimentos. 

08.09.1988 2 

583 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
dhënien e një sasie lënde plasëse për ndërtim, shtesë në numrin e 
autoveturave si dhe importimi i disa makinerive të përdorura. 

03.21.1988 - 
08.12.1988 

16 

13 Komunale.   

584 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë e Industrisë 
dhe Minerave, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Kukësit, për furnizimin me dru zjarri fshatin Çoje të 
rrethit të Kukësit. 

12.01.1988 - 
12.03.1988 

6 

585 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, për lejim 
dhe përdorim autoveture. 

03.08.1988 - 
04.13.1988 

7 

586 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për ndërtimin e 
banesave për Kombinatin e Tekstilit në Berat si dhe ndërtimi i një 
blloku banesash për nevojat e Aparatit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë. 

08.02.1988 - 
12.31.1988 

21 
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587 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, mbi lidhjen 
me energji elektrike të disa shtëpive të fshatit Dukat të rrethit të 
Vlorës. 

10.14.1988 - 
10.20.1988 

6 

588 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, mbi disa 
shqetësime për prodhimin e bojërave hidromat që përdoren për 
bojatisjen e banesave dhe dekorin e qyteteve. 

02.05.1988 - 
03.02.1988 

8 

589 Komunikatë e shtabit qendror të aksionit të ujit të pijshëm, 
dërguar ministrive, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për punën e bërë dhe detyrat për të 
ardhmen, shfrytëzimi i ujit të burimit të Bogovës, Berat dhe Benë 
të Shkodrës si dhe njoftime, telegram për probleme të organizimit 
të punës mbi ujësjellësit. 

03.12.1988 - 
12.31.1988 

52 

14 Postë-Telegraf-Telefona.   

590 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-Telegraf-
Telefonave, për përballimin e shpenzimeve telefonike nga shteti, 
të disa punonjësve të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
vizitën e delegacionit të Postë-Telegraf-Telefonave të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë në Jugosllavi, 
projektmarrëveshja me Francën dhe riparim të autoveturave 
jashtë shtetit. 

01.07.1988 - 
12.17.1988 

29 

15 Bujqësi (Drejtoria e II-të Ekonomike).   

591 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë me Ministrinë e Bujqësisë, për krijimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Pyjeve dhe Kullotave. 

03.15.1988 - 
04.25.1988 

22 

592 Studime të Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për disa probleme që mendohen të 
shtrohen në Kongresin e Kooperativave Bujqësore, raporti i 
Kongresit të VI-të të Kooperativave Bujqësore, raport për 
projektstatutin tip të kooperativave bujqësore. 

07.20.1988 - 
11.25.1988 

125 

593 Studime të Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për disa probleme që mendohen të 
shtrohen në Kongresin e Kooperativave Bujqësore, për forcimin 
dhe përsosjen e mëtejshme të rendit kooperativist, për shtimin e 
prodhimit bujqësor dhe konsolidimin e bazës së socializmit në 
fshat. 

01.20.1988 184 

594 Korrespondencë, njoftime të Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit Ersekë, mbi gjendjen e detyrave të kohës në 
bujqësi në rrethin e Elbasanit, forcimi i demografisë në zonën e 
Leskovikut, realizimi i detyrave në bujqësi dhe në eksport, 
ngritjen e grupit për oponencën për rikonstruksionin e kanalit 
ujitës të Krutjes. 

04.25.1988 - 
12.14.1988 

26 

595 Telegrame të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për probleme të organizimit të punës në bujqësi e 
blegtori dhe masat që duhen marrë për probleme të përmirësimit 
të gjendjes si dhe raportimi i tyre. 

01.30.1988 - 
12.23.1988 

15 

596 Diskutim i shokut Ramiz Alia, mbajtur në mbledhjen e 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, datë 5 prill 1988, për përmirësimin e kushteve të 
jetesës në zonat kodrinore dhe malore të mbështetet fuqimisht me 
rritjen e prodhimit bujqësor. 

04.09.1988 8 
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597 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për organizimin e 
prodhimit dhe të shpërndarjes së farërave dhe të fidaneve dru-
frutorë, dërguar ministrive, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve si dhe disa mendime, për studimin që ka 
kryer rrethi i Tiranës, për furnizimin gjithëvjetor të tregut me 
perime. 

07.05.1988 - 
08.17.1988 

23 

598 Njoftim i Këshillit të Ministrave, për punën që po bëhet në rrethin 
e Fierit, për zbatimin e detyrave të Plenumit të VI-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

11.09.1988 - 
11.10.1988 

9 

599 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Bujqësisë, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
vlerësimin e punës së automjeteve në fushat bujqësore. 

05.03.1988 6 

600 Studime për përpunimin e lëndëve të ndryshme për prodhimin e 
ushqimeve të kafshëve, mbi mundësitë për shtimin e prodhimit të 
sheqerit si dhe konkluzionet e kontrollit të Ministrisë së 
Financave, dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për administrimin më mirë të disa 
prodhimeve bujqësore. 

04.15.1988 - 
09.28.1988 

61 

601 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit, për dhënie bërsi 
pambuku dhe masat që duhen marrë për mbjelljet e pambukut. 

03.24.1988 - 
11.25.1988 

20 

602 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e 
Industrisë Ushqimore, për dhënie farë fasule dhe gruri. 

03.30.1988 - 
12.08.1988 

9 

603 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së Bujqësisë, për 
gjendjen e perimeve në 16 rrethe të vendit si dhe masat që duhen 
marrë për pataten. 

07.04.1988 - 
07.14.1988 

21 

604 Disa probleme të dala, dërguar ministrive për konsolidimin e 
mëtejshëm të tufëzave si dhe diskutimi i shokut Hajredin Çeliku, 
sekretar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbajtur në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03.06.1988. 

06.11.1988 - 
06.14.1988 

15 

605 Studim, informacione, për zgjerimin e prodhimit të sojës dhe 
industrializimin e saj për qumësht, sigurimi i bërsive të saj, 
përdorimi i sojës për ushqim për njerëzit. 

01.03.1988 - 
02.14.1988 

44 

606 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, për lejim qarkullimi 
për automjete. 

09.21.1988 - 
09.24.1988 

4 

607 Analizë e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
punën e bërë dhe vendimet e marra në zbatim të detyrave të 
letrës së Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
tufëzat dhe arëzat, dërguar Këshillit të Ministrave. 

02.11.1988 9 

608 Studime, relacione, njoftime për përgatitjen e diskutimit të 
projektstatutit të kooperativave bujqësore, për problemet e 
organizimit dhe të drejtimit, mendime, vërejtje, propozime si dhe 
mbledhje e komisionit nismëtar të thirrjes së Kongresit të  
VI-të të Kooperativave Bujqësore. 

07.1988 - 
10.1988 

273 

609 Studime, komunikatë, relacione, programe, mbi zhvillimin e 
procedurës së zhvillimit të punimeve të Kongresit të VI-të të 
Kooperativave Bujqësore, thirrje drejtuar gjithë kooperativistëve, 
kriteret dhe rregullat që duhen për zhvillimin e këtij kongresi, 
vërejtje dhe propozime të dala nga Komiteti Qendror i Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

1988 206 
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610 Raporte, relacione mbi variantet e raportit të Kongresit të VI-të të 
Kooperativave Bujqësore. 

1988 162 

611 Studime mbi problemet që mendohen të shtrohen në Kongresin e 
VI-të të Kooperativave Bujqësore, që janë shqyrtuar në Byronë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

10.07.1988 - 
1988 

125 

612 Thirrje, program pune për përgatitjen e Kongresit të VI-të të 
Kooperativave Bujqësore si dhe të komisionit nismëtar të këtij 
kongresi. 

1988 22 

613 Njoftime të Minstrisë së Bujqësisë për të ftuar nga vendet e tjera 
në Kongresin e  
VI-të të Kooperativave Bujqësore si dhe informacione, mbi vizitën 
e delegacioneve të huaja. 

1988 49 

614 Program pune, njoftime për përgatitjen e Kongresit të VI-të të 
Kooperativave Bujqësore, për përgatitjen përfundimtare të 
projektstatutit, listë emërore e pjesëmarrësve në komisionet, 
nënkomisionet dhe grupet e punës. 

1988 62 

615 Studime, njoftime mbi fazat, grupet, problemet dhe drejtimet 
kryesore për në Kongresin të VI-të të Kooperativave Bujqësore. 

1988 236 

616 Studime, diskutime të përgatitura paraprakisht për në Kongresin 
të VI-të të Kooperativave Bujqësore. 

1988 135 

617 Studime si dhe përmbledhje e studimeve për çështjet që 
mendohen të shtrohen në Kongresin të VI-të të Kooperativave 
Bujqësore. 

1988 149 

16 Financë.   

618 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, për dhënie 
autorizimi për shpenzime në valutë të veprimeve me karakter 
jotregtar. 

10.26.1988 - 
11.11.1988 

5 

619 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, institucioneve 
qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për pakësimin e shpenzimeve buxhetore. 

04.13.1988 7 

620 Njoftim i Ministrisë së Financave, për plotësimin e buxhetit të 
shtetit për katërmujorin e parë të vitit 1988. 

05.14.1988 - 
05.23.1988 

18 

621 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e 
Financave, Drejtorinë e  Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për ndërmarrjet bujqësore me humbje dhe mundësitë e 
nxjerrjes së tyre nga prapambetja. 

04.15.1988 - 
05.05.1988 

19 

622 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, për kryerje 
veprimesh nëpërmjet buxhetit të shtetit. 

12.19.1988 - 
12.30.1988 

5 

623 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, për varësinë e 
Drejtorisë së  Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar nga 
Këshilli i Ministrave. 

02.25.1988 - 
05.03.1988 

14 

624 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi fondet për prodhimin e dokumenteve të reja të 
Partisë, njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme, për disa shkelje për 
vendosjen e dokumentacionit, masat e marra për mënjanimin e 
shkeljeve. 

11.21.1988 - 
12.12.1988 

10 

17 Bankë.   
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625 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për lidhje marrëveshje bankare me Maltën, lidhje 
marrëveshje për këmbimin e ndërsjelltë të monedhave kombëtare 
në bileta banke dhe për kufijtë e eksportimit të tyre me Bankën e 
Bullgarisë si dhe njoftim për plotësimin e treguesve të Bankës së 
Shtetit për periudhën janar-tetor viti 1988. 

10.05.1988 - 
12.02.1988 

38 

626 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, Ministrinë e Industrisë Ushqimore, Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, Ministrinë e Energjitikës, Ministrinë e 
Transporteve, për dhënien e pagave personelit administrativ të 
disa ndërmarrjeve që kanë dalë me mbishpenzim të fondit të 
pagave. 

07.04.1988 - 
11.25.1988 

11 

18 Industri Ushqimore.   

627 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
shtesë fondi të mallrave, për shpenzim të fondit të pagave në 
Ndërmarrjen e Grumbullim-Përpunimit të Drithit të rrethit të 
Shkodrës. 

09.20.1988 - 
10.24.1988 

9 

628 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
probleme të kualifikimit të kuadrit jashtë shtetit, ardhjen e të 
huajve në vendin tonë, miratim aktivitetesh me vendet e tjera. 

02.01.1988 - 
10.19.1988 

81 

629 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për një 
shtesë të numrit të autorizimeve të lëvizjes së automjeteve të 
furnizimit materalo-teknik si dhe njoftim, mbi plotësimin e planit 
të katërmujorit për përballimin e prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale. 

04.23.1988 - 
05.23.1988 

12 

630 Njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme, për disa shkelje të 
dispozitave ligjore, për administrimin e pasurisë socialiste në 
Ndërmarrjen e Grumbullim-Përpunimit të Mishit në Tiranë. 

12.09.1988 5 

631 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
dhënie sheqeri nga importi. 

03.15.1988 - 
03.21.1988 

7 

632 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
autorizim për qarkullim autoveture, për një shtesë të numrit të 
autorizimeve të lëvizjes së automjeteve të furnizimit materialo-
teknik. 

12.30.1988 6 

633 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
dhënien e një sasie misri dhe cigare me filtër, për nevojat e tregut. 

08.25.1988 - 
11.19.1988 

8 

634 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
normalizimin e gjendjes në furnizimin e duhaneve për eksport si 
dhe probleme të industrisë së cigareve. 

05.22.1988 - 
06.21.1988 

15 

635 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, për 
problemin e ekonomisë së peshkut. 

04.23.1988 - 
04.28.1988 

5 

19 Tregtia e Brendshme.   

636 Telegram i Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, për marrjen e disa masave për sigurimin e fjetjes së 
sportelistëve. 

08.18.1988 1 

637 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
miratimin e aktiviteteve me jashtë shtetit, dërgim grupesh për 
marrje përvoje. 

05.02.1988 - 
11.08.1988 

24 
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638 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Përgjithshme të Albturizmit, 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Sarandës, 
për ardhjen e turistëve të huaj nga Korfuzi dhe porte të tjera të 
Greqisë në Sarandë me anije turistike, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

06.24.1988 - 
07.12.1988 

20 

639 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, mbi programin 
e masave për përmirësimin e furnizimit të popullit të qytetit të 
Tiranës, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për këtë 
problem. 

08.31.1988 - 
09.06.1988 

49 

640 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
furnizimin e qytetit të Tiranës me mallra industriale. 

07.29.1988 - 
08.12.1988 

5 

641 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
probleme të furnizimit me karburant, gazoil, dhënie pjesë 
ndërrimi për autogoma, rripash trapezoidalë dhe atrecaturë etj. 
qarkullim autoveturash etj. 

05.13.1988 - 
12.31.1988 

61 

642 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Albturizmit, për realizimin e të 
ardhurave në valutë, veprimtarinë e grupeve turistike, ndërtimin 
e disa objekteve të turizmit. 

06.14.1988 - 
12.30.1988 

16 

643 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
dhënie materiali nga importi dhe vendi si dhe pjesë ndërrimi. 

03.12.1988 - 
06.22.1988 

14 

20 Tregtia e Jashtme.   

644 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
pjesëmarrjen e vendit tonë në mbledhjet ndërkombëtare, gjatë 
vitit 1988. 

03.12.1988 - 
03.24.1988 

3 

645 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi dërgim 
grupi jashtë shtetit, për trajtimin në tregun e valutës së lirë të 
nikelit metalik dhe të oksidit të kobaltit. 

07.07.1988 - 
07.11.1988 

6 

646 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
trajtimin ekonomik të specialistëve të huaj, shpenzimet e 
qëndrimit në vendin tonë, për presidentin e firmës greke "Gakis 
SA". 

01.08.1988 - 
01.12.1988 

3 

647 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
trajtimin ekonomik të delegacioneve dhe specialistëve të huaj, si 
delegacioni grek i Korfuzit, të sirianit Ahmet Arnaut, libanezit 
Adnan Abuel Naser, i Dhomës së Tregtisë së Izmirit në Turqi si 
dhe të dy specialistëve egjiptianë. 

04.28.1988 - 
05.24.1988 

12 

648 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për lidhje protokolli midis vendit tonë dhe 
Greqisë, Egjiptit dhe me Republikën Algjeriane Demokratike e 
Popullore, për probleme tregtare. 

01.30.1988 - 
09.12.1988 

24 

649 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi 
gjykimet e zhvilluara për zbatimin e detyrave kontraktore për 
mallrat e importit si dhe trajtimin e shokut Shane Korbeci me 
sekretarin e Shtetit për Punët e Jashtme të Francës. 

02.25.1988 - 
09.11.1988 

24 

650 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi pritjen 
e një delegacioni të huaj të Republikës Federale të Gjermanisë në 
vendin tonë, mbi ardhjen në vendin tonë të specialistëve të 
shoqërisë ajrore "Lufthansa" të Republikës Federale të 
Gjermanisë, relacionet përkatëse. 

11.15.1988 - 
11.19.1988 

22 
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21 Punët e Jashtme.   

651 Njoftime, relacione për qëndrimin që do të mbahet nga 
delegacioni ynë në bisedimet me delegacionin e Republikës 
Federale të Gjermanisë, për marrëveshjen ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Federale të Gjermanisë dhe Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, për bashkëpunimin teknik. 

03.03.1988 48 

652 Njoftime të Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, Komisionit të Planit të Shtetit, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për bisedimet, për punimet e Sesionit të I-rë të 
komisionit të përbashkët për bashkëpunimin ekonomik, 
industrial dhe teknik ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë. 

12.21.1988 - 
12.23.1988 

43 

653 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Financave, mbi bashkëpunimin teknik dhe financiar 
me Republikën Federale të Gjermanisë, për caktimin e kryetarit të 
delegacionit për nënshkrimin e marrëveshjes për dhënien e të 
dhënave mbi të ardhurat kombëtare për frymë të popullsisë. 

06.29.1988 - 
12.30.1988 

31 

654 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për ofertën 
që i bën firma gjermane, për një impiant për prodhimin e gizës së 
hirtë dhe gizës sferoidale si dhe mënyrën e veprimit me disa 
firma të huaja, problem për "Portin e Lirë" të Hamburgut. 

09.29.1988 - 
12.05.1988 

13 

655 Korrespondencë, njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi 
bisedimet e zhvilluara me delegacionin qeveritar të Republikës 
Federale të Gjermanisë dhe mbi bashkëpunimin ekonomik me 
Republikën Federale të Gjermanisë. 

04.02.1988 - 
10.10.1988 

25 

656 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
veprimtarinë "Ditët e Shqipërisë në Munih". 

08.12.1988 - 
10.29.1988 

30 

657 Vendime të Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për bashkëpunimin ekonomik, 
industrial dhe teknik ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës Demokratike të 
Gjermanisë. 

09.15.1988 89 

658 Program pune për zbatimin e detyrave që dalin nga Sesioni i I-rë i 
komisionit të bashkëpunimit ekonomik me Republikën Federale 
të Gjermanisë, protokolli i bisedimeve që u zhvilluan në Tiranë 
për shqyrtimin e projektmarrëveshjes për zhvillimin ekonomik, 
industrial dhe teknik. 

12.29.1988 99 

659 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për mbledhjen e komisionit të përbashkët 
shqiptaro-grek për bashkëpunimin ekonomik, industrial dhe 
teknik, për takimin e komisionit të përbashkët shqiptaro-grek si 
dhe bashkëpunime me firma greke për naftën, për çmimin e ujit 
në fushën e ndërtimit të anijeve dhe të lundrimit, nxjerrjes së 
sfungjerit. 

05.28.1988 - 
12.24.1988 

18 

660 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
mbledhjen e Sesionit të I-rë të komisionit të përbashkët shqiptaro-
turk, për bashkëpunimin ekonomik, industrial dhe shkencor. 

07.14.1988 - 
11.25.1988 

15 

661 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
qëndrimin që duhet mbajtur ndaj firmës "INA" të Zagrebit, për 
fushën e kërkimit të naftës dhe të gazit. 

11.21.1988 - 
12.03.1988 

3 
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662 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për miratim 
protokolli ndërmjet Ministrisë së Tregtisë së Jashtme të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Ministrisë së 
Tregtisë së Republikës Popullore të Bangladeshit. 

06.27.1988 - 
07.11.1988 

11 

663 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave, për dërgim 
kandidature jashtë shtetit në Japoni dhe Austri, për specializim. 

09.09.1988 - 
11.05.1988 

7 

664 Telegram urimi i shokut Adil Çarçani, dërguar Kryeministrit të 
Republikës së Turqisë, me rastin e kryerjes me sukses të 
operacionit dhe falenderimi përzemërsisht për urimet e ngrohta. 

10.07.1988 3 

665 Korrespondencë me Komitetin e Shkencës dhe Teknikës, mbi 
financimin e fondit shtesë prej 60 mijë dollarësh nga Republika 
Federale e Gjermanisë, për projektin me PNUD-in të Kaskadës së 
Drinit. 

10.28.1988 - 
11.01.1988 

5 

22 Komisioni i Planit të Shtetit.   

666 Bilanci valutor i tremujorit të parë të vitit 1988, dërguar 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Financave, Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme, Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar si dhe eksport-importi i tremujorit të parë, 
dërguar ministrive dhe institucioneve qendrore. 

02.06.1988 87 

667 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, institucioneve 
të tjera qendrore, për zbërthimin dhe bashkërendimin e detyrave 
të eksport-importit, për tremujorin e parë të vitit 1989. 

10.18.1988 3 

668 Korrespondenca me ministritë, institucionet qendrore me 
Drejtorinë e Rezervave të Shtetit, për dhënie materialesh nga 
Drejtoria e Rezervave të Shtetit pa kusht kthimi. 

02.13.1988 - 
09.17.1988 

36 

669 Program pune për ndihmë dhe kontroll, lidhur me përgatitjet për 
zbërthimin dhe plotësimin e detyrave të projektplanit të vitit 
1989, problemet kryesore ku duhet të përqendrohet në mënyrë të 
veçantë puna, për fillimin e vitit 1989. 

12.03.1988 - 
12.06.1988 

13 

670 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi platformën e 
grupit të punës, për përcaktimin e problemeve që do të diskutojë 
mbledhja e ministrave të ekonomisë ose të tregtisë së jashtme të 
vendeve të Ballkanit, në Ankara. 

12.03.1988 - 
12.05.1988 

8 

671 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, institucioneve 
qendrore, për shpërndarjen e gurëve abrazivë me qarkullim të 
ngadalshëm dhe stoqe, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, 
për këtë problem, korrespondencë me ministritë për probleme të 
furnizimit materialo-teknik të importit si sodë të kalcinuar, rripa, 
kushineta, llamba automjetesh, makina metalprerëse. 

02.22.1988 - 
12.31.1988 

24 

23 Arsim-Kulturë (Drejtoria Social-Kulturore).   

672 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, për përmirësimin e 
kritereve të pranimit dhe të përkatësisë në shkollën e lartë. 

03.15.1988 - 
06.29.1988 

28 

673 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, për miratim marrëveshje 
të bashkëpunimit tekniko-shkencor me Republikën e Kubës, 
Republikën Socialiste të Vietnamit dhe Republikën Popullore 
Demokratike të Koresë, me Republikën Federale të Gjermanisë si 
dhe shfrytëzimin e disa bursave për kualifikime jashtë shtetit. 

03.12.1988 - 
11.03.1988 

35 
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674 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, për probleme të 
furnizimit materialo-teknik si dhënie freze, materiale ndërtimi, 
etj. 

01.07.1988 - 
12.17.1988 

20 

675 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Arsimit, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Tiranë, 
Berat, Shkodër, Skrapar, Fier, Lezhë, Durrës, për mirërritjen dhe 
edukimin e fëmijëve në shtëpitë e foshnjës dhe të fëmijës, njoftim 
i Hetuesisë së Përgjithshme për këtë problem. 

06.07.1988 - 
06.29.1988 

8 

676 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, Komitetin e Shkencës 
dhe të Teknikës, për miratim fushash për kualifikim jashtë shtetit 
për studime pasuniversitare. 

01.06.1988 - 
11.25.1988 

19 

677 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Arsimit, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
pranimet e reja të studentëve në shkollën e lartë të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme si dhe disa shkelje në dhënien e të drejtave 
të studimit për shkollat e mesme. 

04.14.1988 - 
10.12.1988 

26 

678 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për efektivitetin e specializimit pasuniversitar, 
korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, për lidhje marrëveshje 
dhe protokolli me jashtë shtetit, ardhje të huajsh në vendin tonë si 
dhe puna e bërë nga delegacioni ynë në Sesionin e 24-ët të 
Konferencës së Përgjithshme të UNESCO-s. 

01.08.1988 - 
06.06.1988 

44 

679 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit si kongrese, konferenca, seminare, 
vizita etj. për probleme të ndryshme. 

12.25.1987 - 
10.05.1988 

129 

680 Konkluzione nga raporti i grupit të punës së Këshillit të 
Ministrave, për metodën e punës që ndjek Ministria e Arsimit në 
drejtim të ndihmës dhe kontrollit në rrethe, për plotësimin e 
detyrave të caktuara. 

03.15.1988 - 
03.22.1988 

7 

681 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
miratimin e planit të veprimtarive kulturore, arsimore dhe 
shkencore me botën e jashtme për vitin 1988. 

01.03.1988 - 
03.12.1988 

41 

682 Korrespondencë me Agjencinë Telegrafike Shqiptare, për të 
marrë pjesë në Konferencën Euro-Arabe të Agjencisë së Shtypit, 
kërkesa për t'u bërë anëtare e Aleancës së Agjencive të Shtypit të 
Evropës si dhe lidhje marrëveshjeje dhe miratim veprimtarie me 
jashtë shtetit. 

10.15.1988 - 
12.17.1988 

37 

683 Korrespondenca me Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të 
Bashkimit të Federatës Sportive të Shqipërisë, për lidhje 
protokolli, miratim veprimtarie jashtë shtetit, shpërblime të 
punonjësve të institucioneve sportive si dhe probleme të 
furnizimit materialo-teknik. 

04.29.1988 - 
12.31.1988 

28 

684 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për miratim 
veprimtarie me Austrinë, për miratim plani bashkëpunimi në 
disa fusha si histori, gjuhësi, kulturë, kërkime biologjike, 
informacion, informatikë, hidrometeorologji, hidraulikë. 

09.12.1988 - 
12.17.1988 

19 

685 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, për probleme të historisë dhe 
arkeologjisë. 

02.15.1988 - 
12.17.1988 

87 

686 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, për të marrë pjesë në Kongresin e 
III-të Botëror të Gjeostatikës në kursin e hidrologjisë. 

04.21.1988 - 
07.13.1988 

55 
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687 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, për të marrë pjesë në Kongresin e 
Federatës Ndërkombëtare të Informacionit dhe të 
Dokumentacionit, zhvillimi i elektronikës kuantike, për të ftuar të 
huaj në vendin tonë në kuadrin e bashkëpunimit me 
I.N.A.T.O.M.I.N. si dhe prodhimi i radioizotopeve dhe i 
radioformaceutikantëve. 

06.30.1988 - 
12.24.1988 

48 

688 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për përfundimin e 
dokumentit të projektit të ciklit të katërt (1987-1991) me PNUD-
in. 

01.30.1988 - 
02.10.1988 

12 

689 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, pjesëmarrje në simpoziume dhe 
takime për probleme të folklorit, të etnomuzikologjisë dhe 
muzikës. 

02.04.1988 - 
09.21.1988 

54 

690 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, për probleme sizmologjike, 
pjesëmarrje në seminare për pakësimin e rreziqeve sizmike si dhe 
për një informim më të shpejtë në raste tërmetesh. 

11.10.1988 - 
12.28.1988 

95 

691 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, për kremtimin e 
500-vjetorit të ngulimeve arbëreshe, pjesëmarrje në simpoziume 
dhe konferenca për probleme albanologjike. 

04.21.1988 - 
07.26.1988 

42 

692 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, Ministrinë 
e Punëve të Jashtme, për miratim aktivitetesh me jashtë shtetit 
dërguar jashtë shtetit për specializim, marrje përvoje për të ftuar 
të huaj në vendin tonë, zgjatje afati të qëndrimeve jashtë shtetit. 

12.17.1988 - 
12.21.1988 

140 

693 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, për marrje 
pjesë në festivale, panaire filmash jashtë shtetit, dërgim 
kineastësh jashtë shtetit si dhe për të ftuar kineastë të huaj në 
vendin tonë. 

02.17.1988 - 
12.08.1988 

61 

694 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, për lidhje marrëveshje me Televizionin 
Algjerian, miratim grupi për të dalë jashtë shtetit në Austri dhe 
Gjermani, bisedime për zhvillimin e radiodifuzionit me satelit. 

04.02.1988 - 
11.19.1988 

31 

695 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit, komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
për përmirësimin e mëtejshëm të punës me dokumentet që 
pasqyrojnë veprimtarinë e këshillave popullore si dhe për 
ekspozitën arkeologjike "Thesare nga vendi i shqiptarëve". 

05.13.1988 - 
10.20.1988 

11 

696 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe të Arteve, 
Akademinë e Shkencave, për përdorim autoveture si dhe 
furnizime për objekte social-kulturore. 

03.23.1988 - 
05.28.1988 

8 

697 Informacion i Komitetit të Kulturës dhe Arteve, për marrje 
mendimi për vlerësimin e përmendoreve të shokut Enver Hoxha. 

12.09.1988 - 
12.24.1988 

7 

698 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, për 
shkeljen në atdhe të eshtrave të patriotit Ibrahim Themo. 

03.08.1988 - 
04.07.1988 

5 

699 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve për festat, 
për të ftuar miq të huaj në Festivalin e Gjirokastrës. 

07.01.1988 - 
09.26.1988 

19 
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700 Konkluzione të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi punën që 
bëhet për mbrojtjen, restaurimin dhe propagandimin e vlerave të 
monumenteve të kulturës, korrespondenca me Komitetin e 
Kulturës dhe Arteve, për riparimin, mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e 
monumenteve të kulturës si Ura e Goricës në Berat, restaurimi në 
Kalanë e Shkodrës, përmirësimi i gjendjes së muzeve. 

06.18.1988 - 
12.20.1988 

69 

24 Shëndetësia.   

701 Konkluzione, njoftime të Aparatit të Këshillit të Ministrave të 
ushtruara në rrethin e Krujës, për gjendjen higjienike dhe disa 
probleme të organizimit të shërbimit shëndetësor si dhe detyrat e 
lëna në këtë komitet. 

03.29.1988 - 
04.14.1988 

32 

702 Korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi 
konkluzionet e Komisionit të Shëndetësisë, komunales së 
Kuvendit Popullor, për riaftësimin fizik, psikik dhe profesional 
dhe sistemimin në punë të invalidëve. 

07.30.1988 - 
11.14.1988 

9 

703 Studim i Këshillit të Ministrave, mbajtur në rrethin e Shkodrës, 
për disa probleme të përmirësimit të mëtejshëm të mirërritjes së 
fëmijëve dhe të mbrojtjes së shëndetit të nënave. 

12.02.1988 - 
12.07.1988 

17 

704 Telegram i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Shëndetësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për disa shkelje të rregullave dhe të kritereve të 
vendosura për përdorimin e barnave me veprim të fuqishëm 
kundër dhimbjeve. 

03.15.1988 1 

705 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi strukturën 
organizative të Institutit të Studimeve Pediatrike. 

03.04.1988 - 
05.06.1988 

8 

706 Telegram i Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për marrjen e masave dhe 
parandalimin e shfaqjeve të huaja në sport. 

03.17.1988 2 

707 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, për probleme shëndetësore. 

11.26.1988 - 
12.03.1988 

154 

708 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Shëndetësisë, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
aksionin e higjienizimit dhe masat për çrrënjosjen e zgjebes si dhe 
njoftimi i Prokurorisë së Përgjithshme, për disa probleme të 
ndarjes së ambientit në rrethin e Rrëshenit. 

03.21.1988 - 
04.18.1988 

14 

709 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, për lidhje 
protokolli ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë 
së Republikës Greke, për kurimin e të sëmurëve gjatë vitit 1988-
1989. 

02.13.1988 - 
03.04.1988 

8 

710 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi disa ngjarje të 
jashtëzakonshme të vdekshmërisë së foshnjeve të vitit 1987 dhe 
1988. 

04.28.1988 - 
09.14.1988 

25 

711 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e 
sindromit të pamjaftueshmërisë imunitare të fituar (SIDA) në 
vendin tonë. 

12.20.1988 - 
01.03.1989 

13 
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712 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, për probleme të ruajtjes dhe të 
mbrojtjes së mjedisit nga ndotja si dhe program pune, dërguar 
ministrive mbi zbatimin e detyrave të caktuara nga Presidiumi i 
Kuvendit Popullor dhe nga Këshilli i Ministrave, për këtë 
problem. 

07.16.1988 - 
12.28.1988 

77 

25 Transporti.   

713 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Transporteve, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Shkodër, Tiranë, 
për zgjatje afati të grupit të punës për hartimin e projektit 
teknologjik dhe ndërtimor, për ngritjen e Uzinës së Prodhimit të 
Autobuzëve në Shkodër. 

01.28.1988 2 

714 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, për problemet e ngritura në Sesionin e III-të të 
Kuvendit Popullor për transportin, njoftimet e ministrive për këtë 
problem. 

08.04.1988 - 
11.05.1988 

114 

715 Kritere dërguar ministrive, mbi marrjen në punë të shoferëve që 
dërgohen për të punuar në Parkun e Transshqipit, relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për këtë problem. 

03.29.1988 - 
06.01.1988 

18 

716 Telegrame të Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi marrjen e 
masave për hapjen e rrugëve pyjore si dhe korrespondencë me 
Komitetin Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
zgjedhjen e variantit të ndërtimit të rrugës Elbasan-Gramsh. 

03.14.1988 - 
07.08.1988 

11 

717 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve, për miratimin e 
aktiviteteve me jashtë shtetit, miratim delegacionesh, organizim 
kursesh, dërgim specialistësh jashtë shtetit për specializim dhe 
marrje përvoje. 

02.27.1988 - 
12.31.1988 

73 

718 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve, për mbledhjen e 
ministrave të transportit të vendeve të Ballkanit. 

09.29.1988 - 
10.04.1988 

26 

719 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, institucioneve 
qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për transportin në ekonomi si dhe transportin e tullave. 

04.05.1988 - 
04.20.1988 

14 

720 Program pune, letra të Këshillit të Ministrave për zhvillimin e 
transportit tokësor, hekurudhor, ujor, marrjen e masave për 
forcimin e sigurimit teknik të lëvizjes së trenave në hekurudhë, 
mbështetjen e transportit hekurudhor për prodhimin e pjesëve të 
ndërrimit, për mjetet hekurudhore si dhe përdorimi i 
kontenierëve, probleme të tjera të transportit hekurudhor. 

02.26.1988 - 
12.30.1988 

59 

721 Letra të Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për transportimin 
e mallrave të shteteve të tjera nëpërmjet Portit Detar të Durrësit, 
për prodhimin e pjesëve të ndërrimit për anijet e peshkimit. 

04.18.1988 - 
05.30.1988 

40 

722 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve, për miratimin e 
fluturimit të avionit "Charter", mbi ndërlidhjen me teleks me 
Shoqërinë Ajrore Greke, për vendosjen e linjave ajrore ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës 
Federale Gjermane, Republikës Franceze dhe Republikës 
Austriake. 

12.21.1987 - 
12.19.1988 

68 
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723 Program pune për ndihmë dhe kontroll në transportin detar e 
ujor të brendshëm dhe të jashtëm. 

1988 6 

724 Telegram, njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi parandalimin e 
aksidenteve automobilistike, masat e marra dhe detyrat që dalin. 

05.23.1988 - 
07.01.1988 

8 

725 Korrespondenca me ministritë dhe institucionet qendrore për 
probleme të qarkullimit të autoveturave si dhe përdorimi i tyre. 

01.07.1988 - 
12.30.1988 

100 

726 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për dhënie dhe importim autovetura, 
motokarro, dhoma frigoriferike, dhënie lëndë plasëse. 

03.14.1988 - 
07.13.1988 

14 

727 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, për kursimin e karburantit, relacionet e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.01.1988 - 
06.30.1988 

62 

26 Drejtoria e Organeve Lokale të Administratës Shtetërore.   

728 Njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi disa verifikime bërë me kërkesën e banorëve të 
fshatit Darëzezë e Re në rrethin e Fierit. 

10.10.1988 - 
10.12.1988 

4 

729 Konkluzione, njoftime, program pune, korrespondencë me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës, për 
ndihmën dhe kontrollin e ushtruar në këtë komitet dhe në disa 
organe të pushtetit dhe të ekonomisë në bazë, për plotësimin e 
detyrave të planit në fushën e bujqësisë dhe të furnizimit të 
popullit me produkte bujqësore dhe blegtorale. 

03.28.1988 - 
05.31.1988 

51 

730 Program pune, konkluzione të Këshillit të Ministrave që dalin 
nga ndihma dhe kontrolli në Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Librazdit dhe në disa organe të pushtetit e 
të ekonomisë në bazë, për plotësimin e detyrave të planit në 
fushën e bujqësisë, të furnizimit të popullit dhe të eksportit. 

09.20.1988 - 
10.10.1988 

33 

731 Program pune, konkluzione, njoftime të Këshillit të Minisrtave, 
që dalin nga ndihma dhe kontrolli i ushtruar në rrethe, për punën 
e bërë për konsolidimin e prodhimit nga tufëzat dhe arëzat. 

02.15.1988 - 
06.03.1988 

100 

732 Njoftime të Këshillit të Ministrave, për disa probleme për 
plotësimin e detyrave të eksportit të mallrave në rrethet Tepelenë, 
Gjirokastër, Sarandë, Berat, Skrapar, Përmet, Vlorë, Shkodër, 
Pukë dhe Durrës. 

07.04.1988 - 
09.19.1988 

24 

733 Konkluzione të Drejtorisë së Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, për disa probleme për metodën e punës së Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit. 

03.13.1988 15 

734 Njoftime të Këshillit të Ministrave, për disa probleme të 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për zgjidhjen e problemeve për zbërthimin e planit të 
vitit 1988. 

07.13.1988 - 
12.28.1988 

105 

735 Program pune, konkluzione të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndihmën dhe kontrollin e ushtruar në rrethin e Mirditës, për 
përmirësimin e metodës së punës së organeve ekzekutive të 
pushtetit e të ekonomisë në rreth dhe në bazë, për plotësimin e 
detyrave të planit në tërësi. 

11.09.1988 - 
12.19.1988 

55 

736 Program pune, njoftime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën 
dhe kontrollin e ushtruar në rrethet për realizimin e detyrave në 
transport. 

04.14.1988 - 
06.02.1988 

59 
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737 Program pune, njoftime, informacione të Këshillit të Ministrave, 
mbi ndihmën dhe kontrollin e ushtruar në rrethe, mbi zbatimin e 
detyrave të dala nga vendimet e Plenumit të V-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për kulturën. 

05.05.1988 - 
05.14.1988 

35 

738 Program pune të Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion, 
njoftime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e mëtejshëm 
të kompetencave të këshillave popullore të fshatrave, për punën e 
bërë me dokumentet administrative në këshillat popullore të 
rretheve Skrapar dhe Berat. 

03.12.1988 - 
04.26.1988 

11 

739 Njoftime të Këshillit të Ministrave, për realizimin e investimeve, 
ecurinë e shkollave, probleme të fillimit të vitit të ri shkollor në 
rrethet Kukës, Mirditë, Skrapar, Tepelenë, Sarandë, Gjirokastër, 
Librazhd, Fier, Pukë. 

07.19.1988 - 
08.30.1988 

27 

740 Konkluzione, njoftime të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
përfundime që dalin për përmirësimin e mëtejshem të metodës së 
punës së dikastereve, për ndihmën në rrethe dhe në bazë për 
plotësimin frontalisht të detyrave të planit. 

01.20.1988 - 
07.26.1988 

179 

741 Raporte informative, njoftime, plane pune të Drejtorisë së 
Organeve Lokale të Administratës Shtetërore, detyrat kryesore të 
punës për vitin 1988. 

11.10.1988 - 
12.30.1988 

57 

742 Njoftime të grupit të punës së Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, për punën e bërë deri tani për 
diskutimin e projektstatutit të kooperativave bujqësore të 
rretheve Tiranë, Skrapar, Durrës, Tropojë, Krujë, Lushnje, 
Librazhd, Shkodër, Pukë, Vlorë, Përmet, Kolonjë, Mirditë. 

08.08.1988 - 
09.15.1988 

49 

743 Detyra të lëna ministrive, mbi problemet e dala nga komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, gjatë tremujorit të 
III-të të vitit 1988. 

1988 26 

744 Detyra të lëna ministrive, mbi problemet e dala nga komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, gjatë tremujorit të 
II-të të vitit 1988. 

1988 16 

745 Detyra të lëna ministrive, mbi problemet e dala nga komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, gjatë tremujorit të 
I-rë të vitit 1988. 

1988 23 

746 Njoftim i Ministrisë së Financave, të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për disa probleme që dalin nga 
shqyrtimi dhe miratimi i projektplanit të vitit 1989, nga komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

07.29.1988 - 
08.10.1988 

81 

747 Njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi punën e bërë dhe detyrat që 
dalin për realizimin e detyrave të kohës në bujqësi në rrethin e 
Elbasanit. 

04.29.1988 - 
06.20.1988 

18 

748 Raporte të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Elbasan, njoftime të Këshillit të Ministrave, për disa probleme 
dhe detyra që dalin për organet e pushtetit dhe të ekonomisë, për 
rrethin e Elbasanit për vitin 1988. 

01.18.1988 - 
01.19.1988 

67 

749 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Transporteve, për sistemimin në punë 
të arixhinjve, relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
njoftim i Drejtorisë së Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, për këtë problem. 

02.01.1988 - 
10.11.1988 

11 
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750 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa ndryshime në 
ndarjen administrative tokësore të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacioni i  Këshillit të Ministrave, 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, njoftimet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Berat, Dibër, 
Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Librazhd, Mirditë, Sarandë, 
Skrapar, Shkodër, Tepelenë për këtë problem. 

03.14.1988 - 
12.19.1988 

72 

751 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa ndryshime në 
ndarjen administrative tokësore të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacioni i  Këshillit të Ministrave, 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për rrethet Vlorë, 
Gramsh, Skrapar, Pukë, Fier, relacionet e komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve për këtë problem. 

06.29.1988 - 
09.19.1988 

78 

27 Kuadri.   

752 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
për veprimtarinë e kuadrove dhe specialistëve që shkuan 
vullnetarë në zonën verilindore për 2-3 vjet, mbi kohëqëndrimin 
në detyrë të kuadrove që merren drejtpërdrejt me kërkesat 
jetësore të punonjësve, për përmirësimin e kritereve të pranimit 
në shkollat e larta. 

05.06.1988 - 
07.09.1988 

8 

753 Njoftim, telegrame të Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për zhvillimin e 
kurseve me shkëputje nga puna, të organizuar nga Aparati i 
Këshillit të Ministrave. 

01.15.1988 - 
10.21.1988 

16 

754 Raport i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për disa probleme të zbatimit të 
politikës së Partisë, në punën me kuadrin, nga organet shtetërore 
dhe të ekonomisë, për vitin 1988 si dhe raport statistikor i 
kuadrit. 

01.24.1988 - 
01.28.1988 

120 

755 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për probleme të 
miratimit të kuadrit shifrant aktiv dhe rezervist si dhe kryerja e 
kursit. 

12.05.1987 - 
12.31.1988 

47 

756 Korrespondencë me ministritë, institucionet qendrore, mbi 
shpërndarjen e kuadrit të ri, emërimin e specialistëve me 
rezultate shumë të mira në kuadrin e 10%-it. 

10.13.1987 - 
10.05.1988 

96 

757 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
emërim kuadri. 

01.26.1988 - 
09.23.1988 

7 

758 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e 
Industrisë Ushqimore,  Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për emërim dhe lëvizje kuadri. 

10.15.1988 - 
12.19.1988 

51 

759 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Komitetin e Shkencës dhe Teknikës, Drejtorinë e 
Pritjes, Drejtorinë e Përgjithshme të Albturizmit, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, për emërim dhe lëvizje 
kuadri. 

09.29.1988 - 
10.10.1988 

44 

760 Korrespondencë me ministritë, për emërim dhe lëvizje kuadri në 
Aparatin e  
Këshillit të Ministrave. 

12.23.1987 - 
12.30.1988 

52 
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761 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Shqipërisë, 
korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor të 
Shqipërisë dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për emërime 
përfaqësuesish diplomatikë. 

01.08.1988 - 
09.19.1988 

60 

762 Vendim i Byrosë së Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për disa ndryshime në përbërjen e Këshillit të 
Ministrave, njoftim dërguar Agjencisë Telegrafike Shqiptare, për 
këtë problem. 

02.11.1988 - 
02.26.1988 

2 

763 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Shqipërisë, 
korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor të 
Shqipërisë, me ministritë dhe institucionet qendrore, për dhënie 
titujsh dhe dekorimesh ndërmarrjeve dhe punonjësve, letër e 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e titujve të nderit dhe të 
dekoratave si dhe për disa probleme të tjera të politikës së Partisë 
së Punës së Shqipërisë, në punën me kuadrin. 

12.10.1987 - 
12.26.1988 

187 

764 Korrespondenca me komitetet ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve Kukës, Krujë, Dibër, Berat për dhënie mase disiplinore 
për shkelje të disiplinës në punë dhe moskryerje të detyrës. 

01.05.1988 - 
11.03.1988 

20 

765 Korrespondenca me Komitetin Kombëtar të Veteranëve të Luftës 
së popullit shqiptar, mbi heqjen e titullit "Dëshmor i Luftës 
Nacionalçlirimtare" Rexhep Demit. 

02.02.1988 - 
06.01.1988 

16 

766 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për miratim delegacioni për jashtë shtetit, për 
zhvillim bisedimesh, nënshkrim protokollesh, për bashkëpunim 
ekonomik, tekniko-shkencor dhe kulturor etj. 

11.24.1988 - 
12.30.1988 

143 

767 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e 
Arsimit, Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit të 
Federatës së Sportistëve Shqiptarë, Akademinë e Shkencave, 
Komitetin e Shkencës dhe Teknikës, për miratimin e 
delegacioneve për jashtë shtetit. 

02.19.1988 - 
12.03.1988 

69 

768 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme, Komisionin e Planit të Shtetit, për 
miratimin e delegacioneve për jashtë shtetit. 

01.29.1988 - 
12.06.1988 

48 

769 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, Komitetin e 
Shkencës dhe Teknikës, për miratimin e delegacioneve për jashtë 
shtetit. 

01.29.1988 - 
12.27.1988 

32 

770 Korrespondenca me Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, për miratimin e delegacionit për jashtë 
shtetit. 

01.28.1988 - 
11.11.1988 

24 

771 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për dërgim jashtë shtetit për studime universitare dhe 
pasuniversitare, relacionet përkatëse. 

10.06.1987 - 
04.16.1988 

107 

772 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për dërgim specialistësh jashtë 
shtetit, për specializim dhe kualifikim, marrje përvoje jashtë 
shtetit. 

11.20.1987 - 
12.30.1988 

173 

773 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë Mekanike, për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për kualifikim, specializim dhe 
marrje përvoje. 

11.24.1988 - 
12.24.1988 

76 
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774 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për dërgim kuadri 
jashtë shtetit për kualifikim dhe marrje përvoje. 

01.07.1988 - 
11.24.1988 

107 

775 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave, për dërgim kuadri jashtë shtetit për 
specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

12.02.1987 - 
11.18.1988 

89 

776 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Bujqësisë, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, për dërgim kuadri 
jashtë shtetit për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

12.16.1987 - 
11.16.1988 

103 

777 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, për dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim, 
kualifikim dhe marrje përvoje. 

09.30.1987 - 
02.15.1988 

114 

778 Korrespondenca me Komisionin e Planit të Shtetit, me Këshillin e 
Ministrave, për dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim, 
kualifikim dhe marrje përvoje. 

01.06.1988 - 
12.12.1988 

47 

779 Korrespondenca me Ministrinë e Transporteve, për dërgim 
kuadri jashtë shtetit për  kualifikim, atestim dhe marrje përvoje. 

01.28.1988 - 
12.14.1988 

31 

780 Korrespondenca me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komitetin e Shkencës dhe Teknikës, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

02.25.1988 - 
12.31.1988 

42 

781 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, për dërgim 
kuadri jashtë shtetit për kualifikim, atestim dhe marrje përvoje. 

01.25.1988 - 
11.26.1988 

32 

782 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë, për dërgim kuadri 
jashtë shtetit për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

12.17.1987 - 
12.17.1988 

241 

783 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për miratim veprimtarie, për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit, relacionet e Akademisë së Shkencave, 
për këtë problem. 

12.25.1987 - 
12.17.1988 

200 

784 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, për miratim 
veprimtarie jashtë shtetit, për dërgim specialistësh jashtë shtetit 
për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

12.17.1988 225 

785 Korrespondenca me Këshillin e Ministrave, me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, Drejtorinë e Pritjes, Drejtorinë 
e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Komitetin e Shkencës dhe 
Teknikës, për dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim, 
kualifikim dhe marrje përvoje. 

01.27.1988 - 
11.26.1988 

104 

28 Byroja Juridike.   

786 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për "Dëshmorët e 
Atdheut", dërgimi i këtij dekreti, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

02.04.1988 - 
02.09.1988 

3 

787 Relacioni i Byrosë Juridike, për trajtimin juridik të kontrabandës 
si dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi 
gjyqin e zhvilluar në Paris midis Agroeksportit dhe shoqërive 
siguruese franceze. 

04.07.1988 - 
05.23.1988 

15 

788 Informacion i Gjykatës së Lartë, mbi disa të dhëna të statistikës 
gjyqësore, për vitin 1987 dhe përfundimet përkatëse. 

03.12.1988 31 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

789 Ligji dhe dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
miratimin e dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, ndryshime në 
Kodin Penal dhe Procedurën Penale të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë si dhe dekrete për disa ndryshime e shtesa 
në ligje dhe dekrete. 

06.25.1988 - 
12.20.1988 

17 

790 Relacione, njoftime, mendime të Gjykatës së Lartë, të Këshillit të 
Ministrave, mbi kontratën e lidhur ndërmjet Ndërmarrjes së 
Tregtisë së Jashtme Makina-Import (blerësi) dhe firmës gjermane 
"Salzgitter" (shitësi) për ndërtimin e uzinës së nikel-kobaltit. 

12.10.1987 - 
11.10.1988 

71 

791 Informacion i Hetuesisë së Përgjithshme, për një pafajësi të 
padrejtë për dëmtimin e bazamentit të furrnaltës nr.2 në Elbasan. 

02.29.1988 - 
03.04.1988 

5 

792 Fjala e shokut Ramiz Alia, mbi rritjet, përpjekjet për zbatimin më 
të mirë të organizimit të ri gjyqësor dhe të ligjit për prokurorinë. 

12.31.1988 13 

29 Trajtimi i Specialistëve të Huaj.   

793 Evidencë përmbledhëse për ministritë dhe institucionet qendrore, 
të specialistëve të huaj që kanë ardhur në vendin tonë gjatë vitit 
1988. 

1988 53 

794 Njoftime, evidenca, pasqyra mbi trajtimin e specialistëve të huaj 
në vendin tonë si në Kombinatin Metalurgjik, letra të dy 
specialistëve kanadezë, dërguar punëtorëve tanë. 

1988 18 

30 Administrata.   

795 Projektplani i shpenzimeve për vitin 1989, për Aparatin e 
Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Financave. 

08.29.1988 6 

796 Plani i importit për vitin 1988 i Këshillit të Ministrave, dërguar 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

03.14.1988 - 
12.14.1988 

24 

31 Drejtoria e Kontrollit të Mjeteve Matëse.   

797 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, institucioneve 
qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për përmirësimin e punës në organizimin e verifikimit 
të mjeteve matëse, relacionet e kësaj drejtorie për këtë problem. 

09.21.1988 - 
09.26.1988 

25 

32 Dega e Ankesave.   

798 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, për disa 
masa për zbatimin e ligjit, për zgjidhjen e kërkesave, të ankesave, 
të vërejtjeve dhe të propozimeve të shtetasve si dhe disa 
probleme të dala nga Komisioni Juridik i Kuvendit Popullor, për 
këtë problem. 

04.26.1988 - 
10.06.1988 

11 

 
 


