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23 Viti 1967.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1967, mbi projektplanin e çështjeve që do të shqyrtohen 
nga Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave 
gjatë vitit 1967 së bashku me planet e aprovuara. 

1967 22 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1967 mbi shqyrtimin e raportimeve verbale të bëra nga 
ministri i Industrisë dhe Minierave, ministri i Bujqësisë, 
ministri i Tregtisë dhe ministri i Arsimit dhe i Kulturës, mbi 
masat që do të marrin për zbatimin e vendimeve të Kongresit 
të 5-të të Partisë. 

1967 78 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 20-
21.02.1967 mbi shqyrtimin e raportit për rezultatet e arritura 
në zbatimin e vendimeve të Partisë dhe Qeverisë, mbi luftën 
kundër shfaqjeve dhe shtrembërimeve burokratike, për një 
metodë dhe stil revolucionar në punë dhe detyrat për të 
ngritur këtë luftë në shkallë më të lartë, së bashku me raportin 
përkatës dhe diskutimin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
Mehmet Shehu, për këtë çështje. 

1967 402 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967 së bashku me vendimin e Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
materialin përkatës, mbi disa probleme të organizimit socialist 
të punës dhe të pagave. 

1967 178 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Bujqësisë për kooperativat e reja bujqësore të zonave malore. 

1967 20 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit  të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi shqyrtimin e parashtresës për suprimimin e 
Arbitrazhit Shtetëror. 

1967 12 
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7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për 
grumbullimin e detyrueshëm të drithërave të bukës, mishit 
dhe leshit, të projekturdhëresës për mbrojtjen nga zjarri dhe të 
projekturdhëresës për armët, lëndët plasëse dhe helmet me 
efekt të fortë së bashku  me urdhëresat përkatëse. 

1967 102 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi shqyrtimin e projektvendimit për pajisjen e 
punonjësve me libreza pune si dhe plotësimin e tyre, të 
projektvendimit për caktimin e punëve të vështira në të cilat 
gratë marrin leje për barrë dhe lindje dhe të projektvendimit 
për shfuqizimin e disa vendimeve së bashku me vendimet dhe 
relacionet përkatëse. 

1967 49 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi shqyrtimin e materialeve mbi shtetëzimin e 
lokaleve pronë private që shërbejnë për ushtrimin e tregtisë e 
shërbimeve të dhëna me qira, për shtetëzimin e ndërtesave të 
banimit dhe të trojeve të braktisura në fshat, për disa 
ndryshime në dekretin Nr.2490 datë 22.07.1957, mbi markat e 
prodhimit dhe të tregtisë, mbi shërbimin statistikor, 
projektdekretin për shfuqizimin e dekretit Nr.2414, mbi armët 
së bashku me dekretet përkatëse të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

1967 46 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.04.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për zbatimin e detyrave të Kongresit 
të V-të të Partisë nga industria e mallrave të konsumit të gjerë 
dhe artizanati. 

1967 89 

11 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 20.04.1967, mbi shqyrtimin e parashtresës së 
Komisionit të Planit të Shtetit për kriteret kryesore të 
pjesëmarrjes së fshatarësisë në veprat e kullimit dhe të ujitjes, 
së bashku dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
raportin e Këshillit të Ministrave drejtuar Byrosë Politike për 
këtë çështje. 

1967 70 
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12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.04.1967, mbi shqyrtimin e relacionit të Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale për disa rregullime në qiratë e 
ndërtesave të banimit. 

1967 32 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë për vënien në jetë  të Kodit Agroteknik dhe të raportit 
të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për zbatimin e 
detyrës së Kongresit të V-të Partisë, për sigurimin e furnizimit 
të bujqësisë  me vegla bujqësore, pjesë këmbimi dhe makineri 
e pajisje. 

1967 106 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967, mbi shqyrtimin e informacionit të Ministrisë së 
Financave për plotësimin e rezultatit ekonomik dhe të kostos 
së ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike për vitin 1966. 

1967 27 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967, mbi shqyrtimin e relacionit të Aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe të Komisionit të Planit të Shtetit, për disa 
ndryshime në planin e ndërtimeve të pesëvjeçarit të katërt së 
bashku me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave. 

1967 29 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967, mbi shqyrtimin e projektdekretit të Ministrisë së 
Brendshme, për ndalimin e hyrjes dhe të daljes në Republikën 
Popullore të Shqipërisë të sendeve dhe vlerave monetare që 
dërgojnë të arratisurit ose që u dërgohen atyre si dhe 
projekturdhëresës së Ministrisë së Financave për një ndryshim 
në urdhëresën mbi ambalazhet së bashku me materialin 
përkatës. 

1967 12 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Shëndetësisë, për zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë për përmirësimin rrënjësor të shërbimit shëndetësor. 

1967 45 
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18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Bujqësisë, Ministrisë së Ndërtimit për zbatimin e detyrave të 
Kongresit të V-të të Partisë për zgjerimin e sipërfaqeve nën ujë 
në zonat kodrinore e malore. 

1967 37 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1967, mbi shqyrtimin e projektdekreteve për tatimin e të 
ardhurave të popullatës dhe ekonomive bujqësore, për 
peshkimin, për një ndryshim në dekretin Nr.2476, mbi 
krijimin e Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe të 
projektvendimit për shfuqizimin e disa vendimeve dhe 
udhëzimeve të Qeverisë për arsimin së bashku me dekretet e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materialet përkatëse. 

1967 37 

20 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.07.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Financave, për plotësimin e planit 
dhe të buxhetit të shtetit për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1967. 

1967 150 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Tregtisë, 
për zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të Partisë në lidhje 
me eksportin dhe importin. 

1967 83 

22 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967, mbi shqyrtimin e informacionit të Ministrisë së 
Financave, për disa çështje të realizimit të fondit të pagës për 
gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1967. 

1967 30 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Financës, 
për paaftësinë e përkohshme në punë. 

1967 31 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967, mbi shqyrtimin e njoftimit të Komisionit të Planit 
të Shtetit, për vazhdimin e ndërtimit të hekurudhave në vitin 
1969-1970. 

1967 12 
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25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.11.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Financave për plotësimin e planit të 
vitit 1967 dhe aprovimin e projektplanit dhe projektbuxhetit të 
shtetit për vitin 1968, ligji i planit dhe ai i buxhetit, planet e 
detajuara dhe materialet e shqyrtuara. 

1967 657 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.11.1967, mbi shqyrtimin e raportit për procesin hetimor 
kundër grupit të kulakëve në rrethet Vlorë, Fier, Lushnje dhe 
të raportit mbi luftën kundër kriminalitetit në dëm të pasurisë 
socialiste së bashku me raportet e paraqitura nga Prokuroria e 
Përgjithshme dhe Ministria e Punëve të Brendshme mbi këto 
çështje. 

1967 112 

27 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.12.1967, mbi shqyrtimin e raporit të Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës 
dhe përsosjen e mëtejshme të sistemit të arsimit. 

1967 97 

28 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 25.12.1967 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për elektrifikimin e gjithë fshatrave të vendit deri 
më 08.11. 1971 si dhe dekreti dhe projektdekreti mbi 
shpronësimet dhe rekuizimet. 

1967 44 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit  të Ministrave datë 
25.12.1967, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Komunikacionit, për zbatimin e detyrave të Kongresit  të V-të 
të Partisë në lëmin e transportit e ndërlidhjes. 

1967 30 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

30 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.01.1967. 

1967 40 

31 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin me 
perime e qumësht të rretheve Elbasan, Berat, Krujë, Burrel dhe 
Qyteti Stalin. 

1967 4 

32 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi riorganizimin e disa 
ndërmarrjeve ekonomike së bashku me vendimin përkatës. 

1967 4 
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33 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Gramsh, mbi mbulimin e humbjeve të NBSH të Gramshit për 
vitin 1965. 

1967 2 

34 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi krijimin e një Drejtorie 
dhe shkrirjen e grupit të rilevimeve topografike në Ministrinë 
e Bujqësisë së bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

35 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Bujqësore Shtetërore në Hoxharë, Fier. 

1967 2 

36 Relacion i Ministrisë së Financave mbi fondin e veçantë të 
ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe institucioneve vartëse. 

1967 4 

37 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi akordim fondesh për rindërtimin dhe 
sistemimin e varrezave të dëshmorëve të Luftës 
Nacionalçlirimtare. 

1967 14 

38 Relacion mbi çmimin me shumicë dhe me pakicë të disa 
artikujve të rinj së bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

39 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi transferimin e 
Qendrës së Ndërmarrjes Transport-Automobilistik nga Vlora 
në Fier së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

40 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e Ndërmarrjes së Shpërndarjes së Plehrave Kimike, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1967 11 

41 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.03.1967. 

1967 46 

42 Raport i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë, mbi krijimin e aktiviteteve të reja prodhuese në qytetin 
e Tiranës, rezultatet e arritura dhe perspektiva për zhvillimin 
e tyre të mëtejshëm. 

1967 13 

43 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi gjendjen dhe 
masat lidhur me zbatimin e detyrave të planit të pesëvjeçarit 
të katërt për elektrifikimin e fshatit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 17 
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44 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Bujqësisë, mbi 
leverdinë e bonifikimit të tokave të ulta të Vrinës e Bufit dhe 
tharjes së liqenit të Rëzës. 

1967 5 

45 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Bujqësisë, mbi 
mbrojtjen e qytetit të Përmetit  nga përroi i Bardhë së bashku 
me vendimin përkatës. 

1967 8 

46 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Bujqësisë, mbi 
tharjen e kënetës së Kakariqit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 7 

47 Relacion i Ministrisë  së Bujqësisë mbi disa të drejta të 
punëtorëve të NBSH-ve që punojnë e banojnë në territorin e 
tyre. 

1967 7 

48 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Shkodër, mbi sektorin Aliaj të NBSH "Perlat Rexhepi" 
Shkodër, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

49 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi lirimin nga detyrimi i 
NBSH-ve. 

1967 3 

50 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
bashkëpunimin kultural me vendet për vitet 1967-1968. 

1967 16 

51 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
delegacioneve dhe personave të veçantë që do të dërgohen 
jashtë shtetit për vitin 1967. 

1967 9 

52 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
organizimin e Spartakiadës së II-të Kombëtare. 

1967 13 

53 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi një shtesë 
në organikën e Radio Tiranës, për të forcuar propagandën për 
botën e jashtme së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

54 Relacioni i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Adil 
Çarçani, mbi ndryshime dhe caktime çmimesh grumbullimi të 
bimëve medicinale së bashku me vendimin përkatës. 

1967 14 

55 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi kalimin në vartësi të 
kooperativave të konsumit  të agjencive të grumbullimit në 
Skrapar e Mirditë, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 4 
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56 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi faljen e kredisë 
kooperativës bujqësore Kryekuq në Lushnje, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 

57 Relacion mbi shpërndarjen e drithit në kooperativat bujqësore, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.04.1967. 

1967 29 

59 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi caktimin e detyrave të industrisë së naftës mbi 
planin e pesëvjeçarit të katërt. 

1967 9 

60 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi masat për 
popullimin e rezervuarëve ujitës me të vegjël peshku. 

1967 7 

61 Relacion i Minisrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e Ndërmarrjes Shtetërore të Prodhimit të Naftës në Gorisht, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

62 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi kalim aktivitetesh 
prodhimi nga sektori i kooperativave të konsumit në 
ndërmarrjet e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

63 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
projektidenë e gazësjellësit Divjakë-Fier, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 

64 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e projektimit 
dhe të ndërtimit të Hidrocentralit të Vaut-Dejës si dhe 
vendimin mbi krijimin e Ndërmarjes Shtetërore të Furnizimit 
në Vaun e Dejës. 

1967 5 

65 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi mundësinë 
e administrimit në një hozrashot të përbashkët të objekteve 
sportive të Kryeqytetit, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

66 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi lejet e 
punonjësve që ndjekin shkollat e mbrëmjes ose me 
korrespondencë së bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 
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67 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e Drejtorisë së 
Kontrollit, të Mjeteve të Peshimit dhe Matjes. 

1967 5 

68 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Adil 
Çarçani, mbi çështjet që dalin për problemin e çmimeve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 11 

69 Raport i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit Shqiptar për vitin 1966, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 20 

70 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa çështje të kostos, 
të çmimit dhe të shpërndarjes së patates në qytet dhe në fshat. 

1967 12 

71 Kërkesa të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tropojës, mbi shtesa në buxhet së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 5 

72 Relacion dhe vendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Lezhë, mbi disa masa favorizonjëse për 
kooperativën bujqësore Manat, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 9 

73 Relacion mbi çmimet me shumicë dhe me pakicë të tubave, 
brylave dhe degëzimeve gres. 

1967 9 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.05.1967. 

1967 29 

75 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi rritjen e 
planit të prodhimit të energjisë elektrike për vitin 1967 së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 11 

76 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
aprovimin e projektidesë së zgjeruar të Fabrikës së Pasurimit 
të Qymyrgurit në Memaliaj, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

77 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
mbylljen e Minierës së Bakrit në Rubik së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 

78 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shpërnguljen e Fabrikës së Tullave Nr.3 të NISH Tullës në 
Tiranë dhe në Fier. 

1967 4 
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79 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi riorganizimin e 
shërbimit pyjor. 

1967 4 

80 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi shkrirjen e Ndërmarrjes 
së Furnizimit të Anijeve në Durrës dhe një ndryshim në 
strukturën e organikës së Ministrisë së Tregtisë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 5 

81 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e agjencive të 
grumbullimit në vartësi të kooperativave të konsumit së 
bashku me relacionet përkatëse. 

1967 8 

82 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektvendimin për pushimin plotësues. 

1967 14 

83 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektvendimin mbi disa rregulla për punëtorët dhe 
nëpunësit e stinës ose të përkohshëm së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 8 

84 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi realizimin e planit të arkës për periudhën janar-
prill 1967. 

1967 4 

85 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi premiot për 
valutat e huaja dhe çmimin e blerjes së arit e argjendit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 9 

86 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi shpërblimin e 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave dhe 
kontigjentin e personelit të organikave për aparatin e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 14 

87 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
përmirësimin e përmbajtjes dhe metodës së hartimit të 
teksteve shkollore, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

88 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Adil 
Çarçani, mbi caktimin e çmimeve të blerjes së disa 
prodhimeve bujqësore-blegtorale të përpunuara nga 
kooperativat bujqësore-blegtorale, së bashku me vendimet 
përkatëse. 

1967 6 
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89 Propozim i Komisionit të Planit të Shtetit, për ndryshime në 
strukturën e Komisionit të Planit të Shtetit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 8 

90 Marrëveshje tregtare midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 21 

91 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e Drejtorisë së 
Kontrollit të Mjeteve të Peshimit dhe Matjes, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 8 

92 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Industrisë e Minierave dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi 
ndryshimin në planin e prodhimit dhe furnizimit të vajgurit, 
benzinës e gazoilit së bashku me vendimin përkatës. 

1967 11 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.06.1967. 

1967 29 

94 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prokurorisë së 
Përgjithshme e Gjykatës së Lartë, mbi marrjen e masave 
kundër personave që kryejnë krime me përsëritje. 

1967 10 

95 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi nevojën e 
ndryshimit të udhëzimit të Kryeministrisë Nr.293 datë 
15.10.1958, mbi trajtimin e emigrantëve politik të strehuar në 
Republikën Popullore të Shqipërisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 14 

96 Projektvendim i Ministrisë së Jashtme, mbi aprovimin e 
protokollit të mbledhjes së VI të zakonshme të Komisionit 
Shqiptaro-Jugosllav për ekonominë ujore, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 16 

97 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi pazaret fshatare. 1967 8 

98 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi pranimin e 
studentëve të rinj në shkollat e larta për vitin 1967-1968 së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

99 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
kontigjentit të kuadrove të larta dhe të mesme që mbarojnë 
studimet në vitin 1967. 

1967 14 
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100 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës, mbi thithjen e Ndërmarrjes Industriale 
Shtetërore të Shtypshkrimeve "1Maj" në Tiranë nga 
Ndërmarrja Industriale Shtetërore ''Mihal Duri'' në Tiranë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 4 

101 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen dhe 
masat për zgjerimin e arsimit për të rritur. 

1967 10 

102 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa shtesa 
në organikën e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës së bashku 
me vendimin përkatës. 

1967 4 

103 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave mbi kalimin e Drejtorisë së Punës dhe Pagave nga 
Ministria e Financave, pranë Komisionit të Planit të Shtetit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

104 Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një ndryshim në 
strukturën e Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 4 

105 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një shtesë në kufirin 
e importit të këtij dikasteri për importim barnash. 

1967 6 

106 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
projektvendimin mbi disa shtesa dhe ndryshime në vendimin 
e Këshillit të Ministrave Nr.33 datë 24.01.1964 së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 

107 Plani i çështjeve që do të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë tremujorit të III-të 1967. 

1967 5 

108 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tiranë, mbi 
projektidenë e varrezave të dëshmorëve të Tiranës. 

1967 15 

109 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë, mbi faljen e detyrimeve të prapambetura të disa 
kooperativave bujqësore të rrethit të Tiranës. 

1967 4 

110 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen dhe disa masa të 
ngutshme për përmirësimin e cilësisë së duhanit. 

1967 12 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.07.1967. 

1967 18 
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112 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi vërejtjet e 
bëra në mbledhjen e Byrosë Politike nga ana e Aparatit të 
Komitetit Qendror të Partisë për heqjen e disa stimujve 
materialë. 

1967 10 

113 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ndarjen 
e Drejtorisë së Industrisë së Lehtë në Ministrinë e Industrisë 
dhe Minierave dhe të Drejtorisë së Prodhimit e të Shërbimit të 
Artizanatit, në dy drejtori të veçanta secila. 

1967 6 

114 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi realizimin e disa 
treguesve ekonomikë nga kooperativat bujqësore dhe mbi 
mundësitë e shlyerjes së kredive për vitin 1967 nga 
kooperativat e reja. 

1967 18 

115 Relacion i Ministrisë Financave, mbi shtimin e aftësisë së 
kopshteve dhe çerdheve, mbi parashikimet e pesëvjeçarit si 
dhe mbi disa masa të tjera lehtësuese për prindërit që çojnë 
fëmijët në çerdhe. 

1967 15 

116 Propozim i Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi ngritjen e një azili 
pleqsh në Tiranë së bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

117 Njoftim i Drejtorisë së Furnizimit të Komunikacionit për 
mallrat që kërkon Republika Demokratike e Vietnamit në 
formë ndihme për vitin 1968 së bashku me vendimin përkatës. 

1968 18 

118 Informacion i Degës së Kuadrit pranë Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e qarkullimit të kuadrove në 
aparatet qendrore të pushtetit. 

1967 2 

119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.09.1967. 

1967 19 

120 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat për shfrytëzimin 
më racional të tokave të Dumresë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 19 

121 Raport i Ministrisë  së Industrisë dhe Minierave, mbi gjendjen 
e cilësisë dhe plotësimin e kërkesave në rritje në industrinë e 
tullave e tjegullave, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 20 

122 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi fondin e veçantë të 
ndërmarrjes së bashku me vendimin  përkatës. 

1967 11 
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123 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi caktimin e tarifave të 
tatimit mbi të ardhurat e popullsisë dhe të ekonomive 
bujqësore. 

1967 7 

124 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi shfuqizimin e 
urdhëresave të Qeverisë Nr.12 datë 19.03.1951 dhe Nr.12 bis 
datë 20.10.1951 për aparatet radiomarrëse dhe vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.214 datë 18.06.1959 për 
altoparlantët, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

125 Projektplani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim dhe për të 
cilat do të informohet Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të IV të 1967. 

1967 3 

126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.11.1967. 

1967 14 

127 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi caktimin e detyrave të 
industrisë së naftës mbi planin e pesëvjeçarit të katërt, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 15 

128 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa probleme 
të sigurimit, shpërndarjes dhe botimit të literaturës tekniko-
shkencore dhe mbi organizimin e një informacioni tekniko-
shkencor, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 22 

129 Njoftim i Ministrisë së Komunikacionit mbi ndërtimin e 
kabllos interurbane Tiranë- Vlorë me degëzim Lushnje-Berat, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1967 15 

130 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi projektvendimin për 
shtrirjen e dispozitave të ligjit Nr.4171 datë 13.11.1966 të 
Sigurimeve Shoqërore Shtetërore në disa kuadro dhe punonjës 
në kooperativat bujqësore, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 9 

131 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.12.1967. 

1967 4 

132 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi projektvendimin për shpërblimin e kuadrove, 
specialistëve dhe punonjësve që dërgohen në kooperativat 
bujqësore. 

1967 15 
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133 Relacion i Komitetit Ekzekutiv, mbi disa masa për 
përmirësimin e pjesshëm të gjendjes së strehimit. 

1967 4 

134 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e disa 
drejtorive të ujrave së bashku me vendimin përkatës. 

1967 7 

135 Studim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mundësinë e 
shkrirjes së disa ndërmarrjeve dhe reparteve ekonomike. 

1967 10 

136 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Haki 
Toska, mbi disa masa për shkurtimin e alokacioneve dhe 
dietave që u jepen punonjësve me shërbim jashtë shtetit dhe 
për forcimin e kontrollit doganor. 

1967 8 

3 Vendimet Qarkulluese.   

137 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
suprimimin e ndërmarrjeve të prodhimeve të ndryshme dhe 
të oksigjenit në Durrës, krijimin e NISH Ushqimores, NISH 
Elektro-Radio-Punim Druri dhe të NISH Kimikes në Durrës, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1967 11 

138 Relacion i Komitetit Ekzekutiv, Komitetit Partisë së Rrethit 
Tepelenë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e kooperativave bujqësore Odrie e Përparimi të 
rrethit të Gjirokastrës dhe thithjen e tyre nga NBSH e repartit 
ushtarak Nr.8555, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

139 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shkrirjen e 
kooperativave bujqësore të Kakrutës në rrethin e Skraparit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

140 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi çmimet 
e pllakave të fibrës së bashku me vendimin përkatës. 

1967 7 

141 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi bashkimin e aktivitetit të 
grumbullimit, industrializimit dhe eksportit të duhanit në një 
drejtori qendrore të vetme pranë Ministrisë së Tregtisë së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

142 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Beratit dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi bashkimin e 
kooperativës bujqësore Drobnik me NBSH Berat, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1967 11 
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143 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Skrapar e Kolonjë, 
mbi dhënie pensioni për merita së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 26 

144 Propozim i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi shkarkim dhe vënie në dispozicion kuadri, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 11 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkim dhe emërim 
në Inspektimin e Shtetit, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 4 

146 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Gjirokastër, mbi 
dëmet e shkaktuara nga lëkundjet sizmike në rrethin e 
Gjirokastrës, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

147 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Qytetit të Tiranës, mbi 
nevojën e bashkimit administrativ të qytetit dhe të rrethit të 
Tiranës, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 15 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në tarifën e 
qirave të ndërtesave të banimit. 

1967 2 

149 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
banimin e shtetasve në qytete, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 17 

150 Propozim i Ministrisë së Tregtisë, mbi emërim e shkarkim 
kuadri, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 7 

151 Propozim i  Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi emërim e 
shkarkim kuadri, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

152 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi uljen e 
çmimit të shitjeve të veprave të klasikëve të marksizëm-
leninizmit, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

153 Protokoll mbi shkëmbimin e mallrave për vitin 1967 midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe RSF të Jugosllavisë. 

1967 15 

154 Protokoll mbi aprovimin e protokollit të Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro- Jugosllav të rindërtimit dhe riparimit të 
piramidave kufitare, piramidave ndëmjetëse dhe shenjave të 
tjera kufitare, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 35 
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155 Letra dhe telegrame dërguar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, nga kolektiva 
punonjësish së bashku me vendimin përkatës, mbi iniciativën 
revolucionare të shumë punonjësve për të hequr dorë 
vullnetarisht nga shpërblimet plotësuese që marrin mbi pagën 
bazë të tyre. 

1967 11 

156 Marrëveshje midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Republikës Demokratike Popullore Algjeriane, mbi 
bashkpunimin shkencor dhe teknik. 

1967 13 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kuotën e ushqimit të 
vullnetarëve të rinisë që marrin pjesë në aksione. 

1967 2 

158 Propozim i Komitetit të Partisë së Rrethit Fier së bashku me 
vendimin përkatës, mbi emërim kuadri në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Naftës Patos. 

1967 5 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
lejeve për anëtarët e Qeverisë dhe kryetarët e komiteteve 
ekzekutive për vitin 1967. 

1967 5 

160 Propozim i Ministrisë së Tregtisë, mbi zbritjen e çmimeve të 
shitjes me pakicë për mallrat e konsumit të gjerë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1967 20 

161 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Fier për dhënie 
pensioni, Nuredin Aliut. 

1967 6 

162 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Qytetit të Tiranës, mbi 
emërim kuadri në Inspektimin e Shtetit së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 3 

163 Propozime të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Dibër dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Korçë, për dhënie pensioni për 
merita shërbimi, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 21 

164 Propozim i Ministrisë së Jashtme, mbi shtesë pensioni Kristaq 
Mishës, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 3 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkim kuadri me 
propozimin përkatës. 

1967 7 
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166 Propozime të komiteteve ekzekutive të rretheve Elbasan, 
Kukës dhe Korçë, mbi dhënie pensioni për merita shërbimi, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 17 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërim dhe shkarkim 
kuadri së bashku me propozimet përkatëse. 

1967 5 

168 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Librazhd, mbi 
mungesën e mjeteve të xhiros NISH Verës në Librazhd dhe 
vendimi mbi disa shtesa në buxhetin e komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për financimin e mungesës 
së mjeteve të xhiros të ndërmarrjeve ekonomike. 

1967 5 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1967 4 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese 
për fshatarësinë kooperativiste. 

1967 4 

171 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e mëtejshëm të përpjestimeve 
midis pagave të larta dhe pagës mesatare të punonjësve. 

1967 14 

172 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi ndryshimet në pagat e forcave të armatosura 
së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

173 Kërkesë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi nevojat me 
materiale kryesore për punime operative së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 9 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
shëndetësisë. 

1967 52 

175 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, mbi sistemin e pagave në Sektorin e 
Ekonomisë Komunale, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

176 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Bujqësisë 
së bashku me vendimin përkatës, mbi dhënien falas të lëndës 
së drurit për ndërtim kooperativave bujqësore të reja malore. 

1967 4 
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177 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi uljen e qirave të 
banesave dhe tarifave të kopshteve e çerdheve në ndërmarrjet 
e reja bujqësore të krijuara prej 01.01.1967 së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 

178 Relacion i Ministrisë së Ndëtimit dhe Ministrisë së Financave, 
mbi sistemin e pagave në ndërtim së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 21 

179 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit dhe Ministrisë së 
Financave, mbi pagat e punonjësve të komunikacionit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 33 

180 Udhëzim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një 
ndihme plotësuese në të holla kuadrove drejtuese dhe 
specialistëve që dërgohen me punë të përkohshme në 
kooperativat e reja bujqësore të zonave malore. 

1967 8 

181 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kompensimin dhënë 
punonjësve për efekt të heqjes së triskave të artikujve 
industrialë, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 15 

182 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi pagat e punonjësve të tregtisë shtetërore, kooperativiste 
dhe grumbullimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 38 

183 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë Bujqësisë, 
mbi pagat e punonjësve të bujqësisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 29 

184 Relacion i Ministrisë së Financave mbi disa rregullime në 
pagat e punonjësve administrativë në institucione qendrore 
dhe lokale së bashku me vendimet  përkatëse. 

1967 44 

185 Relacion i Ministrisë së Financave për pagat e njëjta dhe për 
zbatimin e sistemit të pagave, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 7 

186 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi pagat e punonjësve në 
industri-miniera, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 63 
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187 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës, mbi pagat e punonjësve në Sektorin e Arsimit dhe 
Kulturës, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 50 

188 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Industrisë 
e Komunikacionit, mbi pagat e punonjësve të artizanatit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 15 

189 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi fondin e veçantë të 
ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe institucioneve vartëse së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

190 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa probleme të 
sistemit të pagave si dhe njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi 
stimujt materialë që propozohen të mbeten ose të hiqen së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 63 

191 Protokoll i Ministrisë së Jashtme, mbi mbledhjen e 
shtatëmbëdhjetë të zakonshme të Komisionit Kryesor të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav të Incidentëve, përfunduar në 
Beograd më 02.06.1967, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 16 

192 Propozim i Ministrisë së Jashtme mbi një shtesë në 
kontigjentin e organikës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 3 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
rregulloren tip mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në 
kooperativat bujqësore. 

1967 34 

194 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi kriteret për 
zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredive bankare për 
kooperativat malore, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 10 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me vaj 
vegjetal dhe oriz të zhveshur fshatarësinë kooperativiste që 
prodhon dhe dorëzon luledielli dhe oriz çeltik nga tokat që 
formohen nga zvogëlimi i oborreve kooperativiste. 

1967 5 
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196 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Korçë, mbi 
shpërndarjen e sektorit të kooperativës bujqësore të Panaritit 
dhe propozim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi thithtjen e 14 
familjeve fshatare në NBSHU Korçë. 

1967 8 

197 Informacione dhe orientime të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi zbatimin e detyrave që shtroi deklarata e datës 
29 prill lidhur me zvogëlimin e oborreve kooperativiste si dhe 
informacione të komiteteve ekzekutive të rretheve Kolonjë, 
Skrapar, B.Curri, Gramsh, Librazhd, Fier, Pogradec, Korçë, 
Rrëshen, Kukës, Lezhë, Krujë, Burrel, Sarandë, Pukë, Vlorë, 
Përmet, Elbasan, Kolonjë, Ersekë, Peshkopi, mbi zbatimin e 
deklaratës së Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave datë 29.04.1967, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 136 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri. 1967 3 

199 Propozime të Ministrisë së Tregtisë, mbi dërgim 
delegacionesh tregtare jashtë shtetit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 32 

200 Propozim i Presidiumit të Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi dërgim delegacioni për 
eksperiencë së bashku me vendimin përkatës. 

1967 7 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore. 

1967 2 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në pronësi të 
shtetit të disa ndërtesave. 

1967 2 

203 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi shfuqizimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.121 datë 04.05.1954 
''Regullore mbi shfrytëzimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e 
automjeteve'', së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

204 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shpërndarjen e NMSH të Fosforiteve në Bularat dhe krijimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore Gjeologjike në Gjirokastër së bashku 
me vendimin përkatës. 

1967 8 
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205 Marrëveshje fitosanitare ndërmjet Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Italiane së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 15 

206 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi riorganizimin e 
shërbimit pyjor, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 12 

207 Relacon i Ministrisë së Financave, mbi heqjen e tatimeve mbi 
xhiro për ushqimin social së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

208 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi thjeshtimin e 
rabateve të tregtisë me pakicë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 19 

209 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi çmimin e disa llojeve 
farërash, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

210 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e Ndërmarrjes Industriale Shtetërore të Çimentos në Elbasan, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1967 4 

211 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Kolonjë për t'i 
kaluar 180 ha tokë të zonës së Arëzit NBSH-së së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 8 

212 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi kalimin e 
Komisionit të Lëshimit të Patentave prej Ministrisë së 
Komunikacioneve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

213 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një ndryshim në 
strukturën e Ministrisë së Shëndetësisë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 9 

214 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi një shtesë 
organike në Komisionin e Planit të Shtetit, për Drejtorinë e 
Rezervave, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

215 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi detyrat dhe të 
drejtat e Inspektoriatit Shtetëror të pajisjeve nën presion, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 13 

216 Njoftim i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi nevojën e 
krijimit të NMSH të Qymyrgurit Manzë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 
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217 Relacione të Këshillit të Ministrave, mbi shfuqizimin e disa 
urdhëresave, dekreteve dhe vendimeve të Këshillit të 
Ministrave, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 18 

218 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi aprovimin e 
projektidesë së zgjeruar të Fabrikës së Mineralit të Bakrit në 
Spaç, Reps së bashku me vendimin përkatës. 

1967 5 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ambalazhimin e 
superfosfatit të granuluar në thasë letre. 

1967 2 

220 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi çmimin e rrushit për 
industrializim, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 11 

221 Këkesë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Elbasan, mbi kalimin 
në pronësi të NBSH Dumre të disa tokave në Gjyrale dhe 
Xibrakë të rrethit të Elbasanit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 12 

222 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të pagave, 
lidhur me zbatimin e Kodit të Punës. 

1967 3 

223 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi taksat dhe 
pagesat e anijeve të huaja që prekin portet detare tregtare të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 9 

224 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shkarkim, emërim 
kuadri dhe shtesë në kontigjentin e personelit të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës. 

1967 5 

225 Propozime të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi çështje pensionesh për merita shërbimi së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 99 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e një pensioni 
familjes së Shkurte Pal Vatës. 

1967 2 

227 Propozime të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave së bashku me vendimet përkatëse, mbi disa 
ndryshime në strukturën dhe kontigjentin e personelit të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

1967 25 
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228 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimin e grumbullimit 
dhe të shitjes me pakicë të vezëve së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 5 

229 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes Minerale të Mermerëve me qendër në Peshkopi, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

230 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi thithjen e NBSH të 
Vorës nga NBSH ''Gjergj Dimitrov'', së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 5 

231 Relacion i Ministrisë së Jashtme, mbi dërgim delegacioni të 
bashkëpunimit tekniko- shkencor në Republikën Popullore të 
Kinës, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 2 

232 Propozime të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi emërime dhe lëvizje kuadrosh 
ushtarake, së bashku me vendimet përkatëse. 

1967 27 

233 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen marrë 
për të ndihmuar popullsinë e rrethit të Durrësit dhe të rrethit 
të Librazhdit për zhdukjen e pasojave të shkaktuara nga 
tërmeti i 30 nëntorit 1967. 

1967 9 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi elektrifikimin e të gjithë 
fshatrave të lokalitetit të Dukagjinit dhe të lokalitetit të 
Kelmendit të rrethit të Shkodrës, brenda vitit 1968. 

1967 4 

235 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi Inspektoriatin 
Shtetëror të Sigurimit Teknik për instalimet dhe pajisjet 
elektrike si dhe për shfuqizim dekreti së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 13 

236 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë për një ndihmë materiale Partisë Popullore të 
Laosit si dhe vendim i Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë mbi këtë çështje. 

1967 3 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planet e kreditit dhe të 
arkës për vitin 1968. 

1967 6 
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238 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.265 datë 
04.08.1965, mbi çeljen e Shkollës së Ulët Profesionale 1-vjeçare 
të Tekstilit në Berat, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 6 

239 Parashtresë e Ministrisë së Industri-Minierave, mbi aprovimin 
e projektdetyrës së zgjeruar të TEC-it në Korçë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 9 

240 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbritjen e 
tarifave të transportit hekurudhor për tulla silikate, tjegulla 
marseljeze, së bashku me vendimin përkatës. 

1967 9 

241 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Minierave, mbi 
vlerësimin e prodhimit të ullirit për sezonin 1967-1968  së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 8 

242 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shkurtimin e afatit të 
përfundimit të ndërtimit të Hidrocentralit të Vaut-Dejës së 
bashku me vendimin përkatës. 

1967 17 

4 Detyrat dhe Bisedimet e Shokut Kryeministër.   

243 Mbi disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu me bazën dhe shtruar prej tij 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje si dhe 
informacionet e Aparatit mbi zgjidhjen e tyre. 

1967 80 

244 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave, Mehmet Shehu me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Popullore të 
Kinës në Shqipëri. 

1967 17 

245 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me delegacionin tregtar 
qeveritar kinez. 

1967 17 

246 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me delegacionin e Gardistëve të 
Kuq Kinez që mori pjesë në Kongresin e V-të të BRPSH. 

1967 16 
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247 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me delegacionin kultural të 
Republikës Popullore të Kinës, delegacionin e Federatës 
Pakineze të Bashkimeve Profesionale dhe delegacionit të 
fotoreporterëve kinezë. 

1967 17 

248 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me delegacionin e Bashkimit të 
Grave Kineze që mori pjesë në Kongresin e VI-të të Bashkimit 
të Grave Shqiptare. 

1967 9 

249 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, me delegacionin e 
Komitetit të Kulturës Fizike dhe Sporteve të Republikës 
Popullore të Kinës. 

1967 10 

250 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me ambasadorin e Republikës 
Demokratike të Vietnamit. 

1967 17 

251 Proçesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me ambasadorin e 
jashtzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Franceze. 

1967 25 

252 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Haki Toska me të dërguarin e 
jashtzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Sudanit. 

1967 6 

253 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me ambasadorin e 
jashtzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Turqisë. 

1967 12 

254 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu me miq Turq, Baha Vilmazok 
dhe Betyl Vilmazok. 

1967 9 

255 Procesverbal i bisedimeve të zhvilluara nga Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Mehmet Shehu, me ambasadorin e 
jashtzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Islamike të 
Pakistanit. 

1967 12 

5 Sekretaria e Përgjithshme.   
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256 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1967, mbi projektplanet e çështjeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave për 
vitin 1967. 

1967 54 

257 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1967, mbi shqyrtimin e raportimeve verbale të bëra nga 
ministri i Industrisë dhe Minierave, ministri i Bujqësisë, 
ministri i Tregtisë dhe ministri i Arsimit dhe Kulturës, mbi 
masat që do të marrin për zbatimin e vendimeve të Kongresit 
të V-të të Partisë. 

1967 78 

258 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 20-
21.02.1967 me materialin përkatës mbi rezultatet e arritura në 
zbatimin e vendimeve të Partisë dhe Qeverisë, mbi luftën 
kundër shtrembërimeve burokratike, për një metodë dhe stil 
revolucionar në punë. 

1967 471 

259 Raporte të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi luftën kundër shtrembërimeve burokratike, për 
një stil dhe metodë revolucionare në punë. 

1967 592 

260 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967 dhe informacion i Ministrisë së Financave, mbi 
plotësimin e rezultatit ekonomik dhe të kostos, të 
ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike për vitin 1966 si 
dhe njoftim i Drejtorisë së Statistikës mbi plotësimin e 
normativave të materialeve për vitin 1966. 

1967 56 

261 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.07.1967 diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
shokut Mehmet Shehu, mbi realizimin e planit dhe të buxhetit 
të shtetit në gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1967, relacione, 
raporte dhe letra të institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi masat e 
marra për realizimin e planit të shtetit dhe forcimin e regjimit 
të kursimit. 

1967 422 
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261/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.07.1967, diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
sh.Mehmet Shehu, mbi realizimin e planit dhe të buxhetit të 
shtetit në gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1967, relacione, raporte 
dhe letra të institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi masat e 
marra për realizimin e planit të shtetit dhe forcimin e regjimit 
të kursimit. 

1967 271 

262 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.11.1967, udhëzim dhe raport i Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e raportit për plotësimin e planit të 1967 dhe 
aprovimin e projektplanit, projektbuxhetit të shtetit për vitin 
1968 si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
ndryshimet që i bëhen projektplanit të vitit 1968 mbështetur 
në vërejtjet e bëra nga Byroja Politike. 

1967 215 

262/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.11.1967, udhëzim dhe raport i Këshillit  të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e raportit për plotësimin e planit të vitit 1967 dhe 
aprovimin  e projektplanit dhe projektbuxhetit të shtetit për 
vitin 1968 si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
ndryshimet që i bëhen projektplanit të vitit 1968 mbështetur 
në vërejtjet e bëra nga Byroja Politike. 

1967 155 

263 Relacion mbi masat që duhen marrë për sigurimin e realizimit 
me sukses të planit të IV  pesëvjeçar si dhe plani përmbledhës 
i zhvillimit ekonomik e kultural i Republikës Popullore të 
Shqipërisë, për pesëvjeçarin e katërt. 

1967 390 

264 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
janar-dhjetor të 1967. 

1967 224 

265 Protokoll i mbajtur në mbledhjen e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave datë 03.07.1967, së bashku me relacionin e 
Ministrisë Punëve të Brendshme, mbi detyrat e mbrojtjes civile 
të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1967 38 

266 Protokoll i mbajtur në mbledhjen e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe të Inspektimit të Shtetit datë 23.03.1967. 

1967 26 
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267 Protokoll mbi mbledhjen e Komisionit Qeveritar për 
kremtimin e 500-Vjetorit të Skënderbeut datë 24.11.1967,  
relacion, raporte mbi këtë përvjetor. 

1967 71 

268 Porosi të Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
dhe relacione mbi zbatimin e detyrave nga Aparati i Këshillit 
të Ministrave dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1967 256 

269 Deklaratë e Komitetit Qendror të Partisë dhe e Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin, thellimin e mëtejshëm të lëvizjeve 
revolucionare dhe të iniciativave krijuese të masave 
punonjëse, udhëzime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, mbi iniciativat revolucionare në fushën e 
prodhimit, ndërtimit dhe shërbimit si dhe telegrame e letra 
solidariteti të institucioneve të ndryshme. 

1967 206 

270 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, raporte dhe 
relacione të institucioneve dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rrehteve, mbi zhvillimin e detyrave të 
Plenumit të III-të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë për emancipimin e plotë të gruas. 

1967 320 

271 Protokolle, diskutime dhe relacione të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi organizimin e 
seminareve për ngritjen teknike profesionale të aparateve 
lokale. 

1967 288 

272 Plane dhe tematika problemesh, relacione dhe 
korrespondencë, mbi ndjekjen në bazë të çështjeve dhe 
problemeve të ndryshme, së bashku me konkluzionet 
përkatëse. 

1967 150 

273 Plane pune të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve me korrespondencën përkatëse. 

1967 134 

274 Udhëzime, rregullore dhe materiale të tjera dokumentare mbi 
Sekretarinë, arkivat dhe klasifikimin e materialeve 
dokumentare në grupe, grumbullimin e materialeve të 
komiteteve fetare, krijimin e fototekave në ndërmarrjet, 
institucionet qendrore, kooperativat bujqësore, etj. 

1967 112 
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275 Vjetori statistikor me të dhëna të ndryshme për sektorët e 
ekonomisë, kulturës dhe demografisë për vitin 1967. 

1967 178 

276 Projektplane, plane dhe materiale të tjera, mbi çështjet që 
shqyrtohen në Këshillin e Ministrave dhe në Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave për vitin 1968. 

1967 65 

277 Letra ngushëllimi të sh.Adil Çarçani dërguar familjes së 
Muhamet Shehut dhe  Myrteza Kepit. 

1967 3 

278 Vendim i Këshillit të Ministrave, akordim shtesë plani në 
mallra dhe në ndërtime për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

1967 2 

279 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi ftesat për përfaqësuesit e Partisë dhe 
grupeve marksiste-leniniste dhe mbi miqtë e huaj që do të 
ftohen nga BP, BRPSH, BGSH dhe nga Komiteti për 
Marrëdhënie Kulturore e Miqësore me Botën e Jashtme. 

1967 8 

280 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi ardhjen në Shqipëri të studentëve 
indonezian. 

1967 6 

281 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, mbi vënien në dispozicion të ndërtesës ish-vila e 
Partisë Nr.5 bashkë me aneksin e saj, Drejtorisë së Shërbimit 
pranë Kryeministrisë. 

1967 6 

282 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, mbi dërgimin e një delegacioni qeveritar të 
Republikës Popullore të Shqipërisë në  Republikën 
Demokratike Algjeriane, telegrame të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe Këshillit të Ministrave drejtuar shokut Mao Ce 
Dun, Lin Biao dhe sh.Çu En Lai me rastin e përvjetorit të 
Republikës Popullore të Kinës si dhe Këshillit të Shtetit të 
Republikës Demokratike Gjermane, me rastin e përvjetorit të 
saj. 

1967 5 

283 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në konferenca dhe organizata ndërkombëtare. 

1967 4 

284 Deklaratë e Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë, 
mbi agresionin izraelit kundër vendeve arabe. 

1967 4 
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285 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryqin e Kuq 
Shqiptar, Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi dhënie ndihme falas R.A. të Bashkuar 
dhe Jugosllavisë. 

1967 4 

6 Sektori Industri-Miniera.   

286 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 20.04.1967 dhe 
diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, 
mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të Partisë nga 
industria e mallrave të konsumit të gjërë dhe artizanati. 

1967 137 

287 Raport mbi aktivitetin e ndërmarrjeve të gjeologjisë, Minierës 
Gjegjan, Uzinës Metalurgjike Rexhepaj dhe detyrat për të 
ardhmen. 

1967 31 

288 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror, mbi gjendjen 
në industrinë e naftës dhe masat që duhen marrë për 
plotësimin dhe tejkalimin e detyrave të Kongresit  të V-të me 
relacionin e Ministrisë së Industrisë e Minierave për këtë 
problem, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
detyrave të industrisë së naftës mbi planin e pesëvjeçarit të 
katërt së bashku me relacionin përkatës, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e Ndërmarrjes së Prodhimit të Naftës 
në Gorisht si dhe relacioni dhe korrespondencë mbi industrinë 
e naftës. 

1967 95 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Qymyrgurit në Manze, mbi aprovimin e 
projektidesë së Fabrikës së Pasurimit të Qymyrgurit në 
Memaliaj, me relacionet përkatëse si dhe korrespondencën, 
informacioni mbi transportimin e qymyrgurit. 

1967 46 

290 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gazifikimin e qymyrgurit dhe mbi masat e marrjes së gazit të 
lëngët nga gazërat shoqërues të naftës. 

1967 21 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektin e idesë të 
gazësjellësit Divjakë, Fier së bashku me relacionin dhe skicat 
përkatëse. 

1967 19 
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292 Studim mbi shfrytëzimin e mineraleve, relacione dhe 
korrespondencë mbi shfrytëzimin, përpunimin dhe tregtimin 
e hekur-nikelit. 

1967 91 

293 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi rritjen e 
detyrave të planit të IV pesëvjeçar për kromin si dhe relacione, 
korrespondencë mbi shfrytëzimin dhe përpunimin e kromit. 

1967 44 

294 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
së zgjeruar të Fabrikës së Pasurimit të Mineralit të Bakrit në 
Spaç dhe mbylljen e Minierës së Rubikut, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1967 32 

295 Vendim i Këshillit të Ministrisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Minerare Shtetërore të Mermereve me qendër në Peshkopi, 
relacione dhe korrespondencë mbi shfrytëzimin dhe 
përpunimin e mermereve. 

1967 31 

296 Studim mbi leverdinë ekonomike të investimeve kapitale në 
vendburimet e naftës në gëlqerorë, relacione të Ministrisë së 
Industrisë e Minierave, korrespondencë për hapjen dhe 
shfrytëzimin e puseve të naftës. 

1967 105 

297 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë e 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kërkimet 
gjeologjike, avancimin e këtyre kërkimeve për minerale të 
ndryshme (harta teknologjike). 

1967 113 

298 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi rezultatet 
e arritura në studimin e shkrifërimeve bregdetare dhe 
vlerësimin tekniko-ekonomik të tyre si dhe orientimet e 
Këshillit të Ministrave mbi këtë çështje. 

1967 29 

299 Relacione, raporte dhe korrespondencë e Këshilit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë e Minierave, mbi punën 
e kryer nga delegacioniet shqiptare jashtë shtetit për marrje 
eksperience në drejtim të naftës dhe fosforiteve. 

1967 84 

300 Relacione, njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
si dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi shpimet e puseve për nevojë uji të pishëm. 

1967 30 
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301 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Këshillin e Ministrave, mbi eksportin e 
mineraleve të ndryshme si dhe importimin e pajisjeve të 
industrisë dhe gjeologjisë. 

1967 69 

302 Relacion mbi punimet gjeologjike në vend burimin e asbestit 
në kodrën e Buçes në Pukë. 

1967 8 

303 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë e Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kërkesë për shtesë 
fondesh për ndërtime mbi kufi në sektorin e gjeologjisë dhe 
minierave. 

1967 38 

304 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e planit të 
prodhimit të energjisë elektrike, studim, relacion, 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi shtimin, 
përdorimin dhe kursimin e energjisë elektrike. 

1967 94 

305 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi disa 
çështje të rëndësishme për plotësimin e nevojave me pjesë 
ndërrimi për traktorë e automjete, relacione dhe 
korrespondencë mbi zhvillimin e industrisë mekanike. 

1967 27 

306 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
leverdishmërinë e prodhimit të radiove në vend si dhe 
prodhimin e pilave të thata. 

1967 10 

307 Relacione dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi prodhimin e superfosfatit dhe lëndës së parë. 

1967 29 

308 Relacione, njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi prodhimin dhe përpunimin e lëndës së drurit. 

1967 14 

309 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, informacione 
mbi gjendjen e cilësisë dhe plotësimin e kërkesave në rritje, në 
industrinë e tullave dhe tjegullave. 

1967 13 

310 Relacione e raport të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi prodhimin e stofrave, tekstileve si dhe përqëndrimin dhe 
specializimin e kofeksioneve. 

1967 36 
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311 Relacione të Ministrisë Indutrisë dhe Minierave, mbi 
grumbullimin dhe përpunimin e patates si dhe mbi 
prodhimin e bukës në rrethin e Shkodrës dhe Lezhës. 

1967 6 

312 Njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, relacione dhe 
korrespondencë mbi prodhimin, përpunimin dhe 
gadishmërinë e fabrikave të vajit të ullirit. 

1967 40 

313 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
projektdekretin mbi peshkimin, relacione dhe korrespondencë 
mbi zhvillimin, përhapjen dhe popullimin e peshkut. 

1967 31 

314 Njoftime të Aparatiti të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 
së Industrisë e Minierave mbi konsumimin e karburatëve për 
gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1967 dhe kërkesat. 

1967 24 

315 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
planit nëntëmujor nga ndërmarrjet e Ministrisë së Industrisë e 
Minierave dhe mbi rezultatet financiare të këtyre 
ndërmarrjeve për nëntëmujorin e vitit 1967. 

1967 24 

316 Relacion i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi vërejtjet dhe propozimet e bëra në diskutimin e shokëve 
në mbledhjen e Plenumit të III-të të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë si dhe pjesë nga diskutimet e 
pjesëmarrësve në këtë plenum. 

1967 45 

317 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe raporte, relacione të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi rezultatet e lëvizjeve 
të shpikjeve, racionalizimeve dhe kursimeve, etj. 

1967 383 

318 Relacione me projektvendime, vendime të aprovuara nga 
Këshilli i Ministrave si dhe vërejtje, korrespondencë të 
institucioneve qendrore dhe të komiteteve ekzekutive të 
rretheve mbi krijimin, suprimimin e kalim veprimtarie të 
ndërmarrjeve të degëve të ndryshme për vitin 1967. 

1967 83 

319 Relacione së bashku me projektvendimet dhe vendimet 
përkatëse si dhe korrespondencë e ministrive drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi Inspektoriatin Shtetëror dhe 
sigurimin teknik, investimet e pajisjet në ndërmarrjet 
ekonomike. 

1967 27 
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320 Relacione me projektvendime të Ministrisë së Industrisë e 
Minierave si dhe njoftime të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin e artizanatit në fshat pranë 
kooperativave bujqësore dhe tërheqjen e prodhimeve 
bujqësore-blektorale sipas vendimit të Plenumit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë të qershorit të 1963 
dhe të Kongresit V-të të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1967 25 

321 Raporte dhe njoftime të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
të Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi rezultatet dhe 
zhvillimin e mëtejshëm të artizanatit. 

1967 30 

322 Studim dhe informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i 
Ministrisë Industrisë e Minierave, mbi rritjen e fuqisë 
punëtore në artizanat përmbi detyrat që parashikon plani i IV 
pesëvjeçar 1966-1970. 

1967 12 

323 Raport me projektvendim të Ministrisë së Industri-Minierave 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e dy vendimeve 
të Qeverisë Nr.513 datë 06.12.1958 dhe Nr.311 datë 19.11.1961, 
mbi grumbullimin e hekurishteve jashtë përdorimit. 

1967 5 

324 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komitetit 
Ekzekutiv të  
Rrethit Kukës, mbi përgatitjen dhe kualifikimin e mëtejshëm 
të kuadrove për rrethet Mirditë dhe Berat së bashku me 
vendimin përkatës. 

1967 6 

325 Relacion mbi propozimin për heqjen e urdhrit të punës Jusuf 
Kostratit. 

1967 7 

326 Telegrame nga kolektivat punonjëse të vendit tonë drejtuar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, 
mbi plotësimin e detyrave të vitit 1966, vitit të parë të 
pesëvjeçarit të IV. 

1967 23 

327 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
mjetet e normuara. 

1967 3 

328 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
Kongresin Ndërkombëtar Gjeologjik. 

1967 3 
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7 Sektori i Bujqësisë.   

329 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
18.03.1967, mbi shqyrtimin e relacionit për kooperativat e reja 
bujqësore të zonave malore, propozime të Aparatit të 
Komitetit Qendror të PPSH, lidhur me ndihmën që mund t'u 
jepet kooperativave të reja bujqësore, relacione të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së 
Financave, Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Durrës si dhe 
vendimet përkatëse, mbi këtë çështje. 

1967 77 

330 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.04.1967, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim, 
relacione dhe korrespondencë, mbi ndërtimin dhe 
administrimin e veprave të kullimit dhe ujitjes. 

1967 56 

331 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 23.06.1967, mbi zbatimin e 
detyrave të Kongresit të V-të për zgjerimin e sipërfaqeve nën 
ujë në zonat kodrinore dhe malore. 

1967 42 

332 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967, raporte të Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e 
detyrave të Kongresit të V-të të Partisë për vënien në jetë të 
kodit agroteknik dhe mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të 
V-të  të Partisë, për sigurimin e furnizimit të bujqësisë me 
vegla bujqësore, pjesë këmbimi dhe makineri. 

1967 158 

333 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
strukturën dhe kontigjentin e personelit të Ministrisë 
Bujqësisë, mbi krijimin e Drejtorisë së Rilevimeve Bujqësore 
mbi shpërndarjen e plehrave kimike dhe mbi krijimin e disa 
drejtorive të ujrave, së bashku me relacionet përkatëse. 

1967 37 

334 Pasqyra përmbledhëse për disa tregues kryesor të zhvillimit të 
bujqësisë. 

1967 133 

335 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi plotësimin e rezultatit 
ekonomik për vitin 1966. 

1967 9 
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336 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
thirrjen e Kongresit të V-të të Kooperativave Bujqësore, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe programi i punës së këtij 
kongresi. 

1967 26 

337 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e rregullores tip, së bashku me 
materialet përkatëse. 

1967 31 

338 Mbi shlyerje dhe falje kredish për disa koooperativa bujqësore 
së bashku me vendimin përkatës të B.P. të Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1967 22 

339 Vendim i Këshiillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese 
për fshatarësinë dhe mbi disa masa favorizuese për 
kooperativën bujqësore të Manatit së bashku me relacionet 
përkatëse. 

1967 15 

340 Letra e Këshillit të Ministrave, mbi përhapjen e iniciativave të 
NBSH ''Gjergj Dimitrov'' dhe kooperativës bujqësore të 
Sharrëzës si dhe relacion mbi lëvizjen sipas së cilës 
kooperativat bujqësore të fushës ndihmojnë ato të malësisë. 

1967 18 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
drithërave të bukës në kooperativat bujqësore së bashku me 
relacionin përkatës. 

1967 14 

342 Raport mbi gjendjen ekonomiko-organizative të 
kooperativave bujqësore dhe masat që duhen marrë për 
zhvillimin e mëtejshëm të tyre. 

1967 25 

343 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa të dhëna mbi 
gjendjen dhe veprimtarinë e kooperativave bujqësore për vitin 
1967. 

1967 36 

344 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave, mbi hapjen dhe plotësimin e tokave të reja. 

1967 53 

345 Parashtresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ndërtimit, mbi 
tharjen e kënetës së Kakariqit dhe leverdinë e bonifikimit të 
tokave të ulta të Vrinës e Bufit dhe tharjen e liqenit të Rezës, së 
bashku me skicat përkatëse. 

1967 14 
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346 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi rritjen e rendimentit në kulturat 
bujqësore dhe mbi përdorimin e kripërave të naftës në bujqësi. 

1967 19 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e prodhimit 
dhe fondit të grumbullimit të ullinjve si dhe njoftime, 
relacione, mbi prodhimin dhe përpunimin e ullirit. 

1967 21 

348 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e bllokut me 
agrume dhe ullinj në zonën e Jonufrës në rrethin e Vlorës, 
informacion dhe korrespondencë, mbi problemin e agrumeve 
dhe vreshtarisë. 

1967 44 

349 Relacione, urdhëresa, udhëzime dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
institucione të tjera, mbi grumbullimin e bagëtive nga oborret 
personale të NBSH, kalimin e tokave të oborreve personale 
nën administrim të NBSH në mbështetje të deklaratës së 29 
prillit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave. 

1967 43 

350 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e NBSH së 
Belshit, thithjen e NBSH të Hoxharës në Fier, NBSH e Matit 
mbi thithjen e NBSH së Vorës nga NBSH "Gjergj Dimitrov'' si 
dhe mbi shkrirje  kooperativash. 

1967 73 

351 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të rretheve, mbi NBSHU-
të. 

1967 46 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e çmimit të 
blerjes së farës së grurit dhe të misrit si dhe relacione, 
korrespondencë mbi sigurimin e farës për kulturat bujqësore. 

1967 37 

353 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive, mbi masat që duhen marrë për korrjen dhe 
grumbullimin pa firo të misrit dhe silazhimin e degës së tij. 

1967 3 

354 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacione të komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi cilësinë e duhanit. 

1967 21 
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355 Studim, mbi zhvillimin e lopëve si bazë për shtimin e shpejtë 
të produkteve blegtorale dhe intensifikimin e bujqësisë, me 
materialin përkatës. 

1967 61 

356 Raporte dhe relacione të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
përfundimet dhe regjistrimet e bagëtisë. 

1967 30 

357 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat e marra për 
sigurimin e bazës ushqimore dhe të strehimit për gjënë e gjallë 
të kooperativave malore dhe njoftime, mbi sëmundjet në 
kafshë. 

1967 9 

358 Telegram i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi projekturdhëresën, ndalimin, afatet dhe kriteret 
e therjes së bagëtive, viçave dhe kotorave meshkuj e qeve dhe 
buajve. 

1967 15 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
pyjore së bashku me relacionin dhe korrespondencën 
përkatëse. 

1967 19 

360 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen aktuale të 
grurit dhe mbi dimërimin e blegtorisë. 

1967 4 

361 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në 
strukturën organike të Ministrisë së Bujqësisë si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive, mbi nevojat për kuadër 
dhe fuqi punëtore për bujqësinë. 

1967 14 

362 Projektkonventa veterinare me Jugosllavinë si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
marrëveshjen fitosanitare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Italiane. 

1967 22 

8 Sektori Tregtisë.   

363 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967 së bashku me raportin përkatës, mbi zbatimin e 
detyrave të Kongresit të V-të të Partisë në lidhje me eksportin 
dhe importin. 

1967 211 
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364 Raporte, relacione dhe korrespondenca e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, mbi plotësimin e planit të 
importit dhe eksportit. 

1967 91 

365 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me relacionet 
përkatëse, mbi krijimin e ndërmarrjeve tregtare dhe 
ndryshime në strukturën organizative të Ministrisë së 
Tregtisë. 

1967 45 

366 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë  me 
Komisionin e Planit të Shtetit,   mbi furnizimin më mirë të 
popullatës, thithjen e fuqisë blerëse dhe pakësimi i gjendjes së 
monedhës në qarkullim. 

1967 6 

367 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi zgjerimin e rrjetit të 
tregtisë e punishteve në fshat dhe mbi furnizimin e zonës 
malore me konfeksione (tuta, patallona) për zëvendësimin e 
veshjeve të rënda dhe antihigjienike. 

1967 25 

368 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi pazaret fshatare. 1967 8 

369 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e 
popullsisë për periudhën janar- gusht 1967 dhe informacion i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e rezervave 
dimërore për furnizimin e popullit me artikuj ushqimorë. 

1967 11 

370 Propozim i Këshillit të Ministrave, mbi thirrjen e Kongresit të 
V-të të Kooperativave të Konsumit dhe Kongresit të V-të të 
Kooperativave të Artizanatit. 

1967 2 

371 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit, mbi 
disa çështje financiare në kooperativën e konsumit. 

1967 11 

372 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Dhomën e Tregtisë, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet ndërkombëtare. 

1967 43 

373 Relacion mbi prodhimin dhe tregtimin e lupolos (maja birre). 1967 6 

374 Vendim i Këshilit të Ministrave, mbi dërgim delegacionesh 
tregtare  jashtë shtetit. 

1967 6 

375 Relacion i Kontrollit të Shtetit, mbi mallra importi stok në 
depot e Durrësit. 

1967 3 
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376 Raport i Drejtorisë së Turizmit, mbi aktivitetin e saj gjatë vitit 
1966-1967 si dhe listat e objekteve që janë të lejueshme për t'u 
vizituar nga turistët dhe dhënie vizash personave të huaj që 
vijnë në Shqipëri për lidhje marrëdhëniesh tregtare. 

1967 22 

377 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen e mallrave të 
tregut të brendshëm dhe mallrave nga importi, me rastin e 
mbylljes së Kanalit Suezit. 

1967 9 

378 Protokoll dhe aktmarrëveshje ndërmjet Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës. 

1967 69 

379 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihme 
Republikës Demokratike të Vietnamit dhe Partisë Popullore të 
Laosit si dhe marrëveshje, mbi shkëmbimin e mallrave me 
Republikën Demokratike të Vietnamit. 

1967 28 

380 Protokollmarrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së R.D.P. të Koresë, mbi 
shkëmbimet reciproke të mallrave dhe pajisjeve për vitin 1967. 

1967 8 

381 Protokollmarrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së R.S. të Çekoskllovakisë, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 1967-1970 dhe 
për vitin 1967. 

1967 29 

382 Protokollmarrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Demokratike 
Gjermane, mbi shkëmbim mallrash dhe pagesat për vitin 1967. 

1967 13 

383 Protokollmarrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Hungarisë, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 1967-1968. 

1967 22 

384 Protokollmarrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të 
Polonisë, mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 
1967. 

1967 14 

385 Protokollmarrëveshje midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Bullgarisë, mbi 
shkëmbim mallrash dhe pagesat për vitin 1967. 

1967 7 
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386 Letërkëmbimi midis zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave të R.S. të 
Rumanisë, mbi zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike midis 
dy vendeve dhe protokollmarrëveshje midis Qeverisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së R.S. të 
Rumanisë, mbi shkëmbim mallrash dhe pagesat për vitin 
1967. 

1967 26 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
midis Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së R.S.F. të Jugosllavisë, mbi shkëmbimin e mallrave 
për vitin 1967 së bashku me protokollin përkatës. 

1967 6 

388 Notë e Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë 
drejtuar Ambasadës së Republikës Italiane, mbi statutin e 
Dhomës Tregtare Shqiptare në Milano si dhe protokoll midis 
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Republikës Italiane, mbi shkëmbim mallrash dhe pagesat 
për vitin 1967. 

1967 21 

389 Protokollmarrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Franceze, mbi 
shkëmbim mallrash dhe pagesat për vitin 1967. 

1967 8 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
midis Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Turke, për shkëmbim mallrash dhe 
pagesat për vitin 1967 si dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë 
mbi zhvillimin ekonomik të Republikës Turke. 

1967 15 

391 Protokoll midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kubës, mbi 
shkëmbimin e mallrave për vitin 1967. 

1967 6 

392 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Tregtisë, mbi ratifikimin e 
marrëveshjes tregtare dhe pagesash, midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Mbretërisë së Kamboxhias. 

1967 12 
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393 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi tregtinë me vendet 
kapitaliste dhe vendet në zhvillim e sipër. 

1967 6 

9 Sektori Tregti-Grumbullim.   

394 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, për grumbullimin e detyrueshëm të drithërave të 
bukës, mishit, leshit, për mbrojtjen nga zjarri, për armët, 
lëndët plasëse dhe helmet me efekt të fortë, me materialin 
përkatës. 

1967 46 

395 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ç'embrionizimin e misrit. 1967 6 

396 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi grumbullimin dhe 
eksportimin e bimëve mjekësore, aromatike dhe tanifere. 

1967 11 

397 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi plotësimin e fushatës 
për grumbullimin e të lashtave dhe mbi masat për fushatën e 
të vonave si dhe evidencë, mbi grumbullimin e ullinjve. 

1967 9 

398 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi kalimin e disa baxhove 
nën administrim të kooperativave bujqësore. 

1967 7 

10 Sektori i Financës.   

399 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi disa probleme të organizimit socialist të 
punës, me materialin përkatës. 

1967 64 

400 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
22.09.1967, mbi shqyrtimin e raportit për paaftësinë e 
përkohëshme në punë dhe informacione të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë 
mbi mbrojtjen në punë. 

1967 96 

401 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967, mbi disa çështje të realizimit të fondit të pagave 
për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1967, me materialin përkatës. 

1967 27 

402 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përsosjen e 
mëtejshme të organizimit socialist të punës dhe të pagave, 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime të 
stimujve materialë së bashku me tabelat dhe materialin 
përkatës. 

1967 127 
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403 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të përpjestimeve midis pagave të larta dhe pagave 
mesatare të punonjësve. 

1967 15 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në pagat e 
ushtarakëve. 

1967 8 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregullime në pagat 
e punonjësve në institucionet qendrore dhe lokale. 

1967 57 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
komunikacionit, ndërtimit, bujqësisë, tregtisë shtetërore 
kooperativiste, artizanatit dhe grumbullimit. 

1967 107 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
arsimit e kulturës dhe shëndetësisë. 

1967 60 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave dhe 
ndryshimin e kontigjentit të organikave të komiteteve 
ekzekutive të rretheve së bashku me materialin përkatës. 

1967 22 

409 Relacion e korrespondencë të Ministrisë së Financave, 
komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi shtim, pakësim 
kontigjenti organik të institucioneve. 

1967 24 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kompensimin e 
punonjësve për efekt të heqjes së triskave të artikujve 
industrialë si dhe relacion për iniciativat revolucionare të 
punonjësve për të hequr dorë vullnetarisht nga shpërblimet 
plotësuese. 

1967 10 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Drejtorisë së 
Punës dhe Pagave nga Ministria e Financave pranë Komisionit 
të Planit të Shtetit, me materialin përkatës. 

1967 8 

412 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa probleme 
të përsosjes së marrëdhënieve socialiste në prodhim në fushën 
e shpërndarjes e rishpërndarjes së të ardhurave kombëtare 
dhe  masat që duhet të merren në këtë drejtim, së bashku me 
shënimet dhe vërejtjet përkatëse. 

1967 72 
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413 Relacion i Ministrisë së Financave si dhe projektdekreti mbi të 
ardhurat e popullsisë, njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi disa çështje të fuqisë blerëse të popullatës së bashku me 
pasqyrat përkatëse. 

1967 19 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e buxhetit për 
vitin 1968, vendim mbi planet e kreditit dhe të arkës për vitin 
1968 si dhe raportet përkatëse. 

1967 84 

415 Njoftim i Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të arkës dhe gjendja e qarkullimit monetar 
për tremujorin e I-rë dhe III-të për vitin 1967. 

1967 18 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e bilancit të 
Bankës së Shtetit, për ushtrimin e vitit 1966 si dhe relacion mbi 
zgjerimin e shërbimit bankar. 

1967 31 

417 Bilanci i pagesave në valutë, raporte të Ministrisë së 
Financave, mbi shpenzimet valutore, mbi nevojën e kufizimit 
gradual të financimit të eksport-importit të mallrave në valutë 
të lirë nga burimet tregtare dhe mbi aktivitetin e shoqërisë 
"Komisionaria". 

1967 111 

418 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi projektrregulloren mbi 
qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave monetare e 
materiale. 

1967 90 

419 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Financave, mbi 
faljen e oblikacioneve të huasë shtetërore dhe gjendjen e 
depozitimeve të kursimeve, së bashku me dekretin përkatës. 

1967 40 

420 Raport i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e kontroll-
revizionit financiar në aparatet qendrore, rrethet, ndërmarrjet 
dhe kooperativat bujqësore. 

1967 20 

421 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Financave, mbi 
thjeshtimin e llogarisë. 

1967 110 
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422 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e tarifave të 
tatimit mbi të ardhurat e popullsisë dhe të ekonomive 
bujqësore, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave dhe komiteteve ekzekutive të rretheve mbi këtë 
çështje si dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
heqjen e tatimit mbi të ardhurat nga oborret kooperativiste 
dhe për kooperativat e reja malore. 

1967 16 

423 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë në ministri, 
institucione, në komitetet ekzekutive dhe ndërmarrje. 

1967 23 

424 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e kuadrove, 
specialistëve dhe punonjësve që dërgohen në kooperativa 
bujqësore si dhe mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në 
kooperativa bujqësore, së bashku me materialin përkatës. 

1967 23 

425 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si dhe relacion i 
Bankës së Shtetit, mbi fondin e pandashëm, fondin kalimtar si 
dhe mbi masat për fondin e zgjerimit të kursimit në 
kooperativa bujqësore. 

1967 11 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shlyerjen e kredisë 
bankare nga kooperativa bujqësore e Kryekuqit të rrethit të 
Lushnjes, njoftim i Ministrisë së Financave mbi realizimin e 
disa treguesve ekonomik nga kooperativat bujqësore dhe mbi 
mundësinë e shlyerjes së kredisë për vitin 1967 nga 
kooperativat e reja si dhe korrespondencë e komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi kredinë për meremetim banesash 
në qytet. 

1967 19 

427 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi depozitat në valutë që 
kanë persona të ndryshëm në Bankë. 

1967 4 

428 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dietat e 
deputetëve të Kuvendit Popullor, me udhëzimin përkatës. 

1967 4 

429 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
disa masa për shkurtimin e alokacioneve dhe dietave që u 
jepen punonjësve në shërbim jashtë shtetit dhe për forcimin e 
kontrollit doganor. 

1967 8 
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430 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi premion për valutat e 
huaja dhe çmimet e blerjes së arit dhe argjendit, së bashku me 
relacionin përkatës të Ministrisë së Financave. 

1967 6 

431 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Jashtme, mbi shpenzime për Përfaqësinë e Vietnamit të Jugut 
në vendin tonë. 

1967 8 

432 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e tarifave 
për fëmijët që pranohen në kopshte dhe çerdhe si dhe mbi 
uljen e qirave të banesave dhe tarifat e kopshteve dhe 
çerdheve në ndërmarrjet bujqësore, së bashku me materialin 
përkatës. 

1967 11 

11 Sektori i Çmimeve.   

433 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi funksionin e byrove të 
çmimeve për çështje organizative të çmimeve. 

1967 17 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me tabelat 
përkatëse, mbi çmimet me shumicë të pesëvjeçarit të IV. 

1967 209 

435 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministri të 
ndryshme, mbi caktimin e çmimeve me pakicë dhe shumicë 
për mallrat e eksportit dhe importit. 

1967 133 

436 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Adil 
Çarçani, mbi thjeshtësimin dhe sistemimin e çmimeve. 

1967 7 

437 Relacion mbi çmimet me shumicë të disa artikujve të rinj si 
dhe relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet qendrore. 

1967 142 

438 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë dhe institucionet qendrore, mbi çmimet e shitjes së 
artikujve industrialë për konsum të brendshëm. 

1967 99 

439 Pasqyrë e Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimet e konfeksioneve. 1967 100 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e grumbullimit 
të bimëve medicinale, të vezëve, e blerjes së disa prodhimeve 
bujqësore e blegtorale të përpunuara nga kooperativat 
bujqësore. 

1967 61 

441 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi çmimin e konjakut ''Skënderbe''. 

1967 4 
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442 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
prodhimeve jashtë standardit dhe kushteve teknike. 

1967 4 

443 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
ndërtimin e çmimeve të artikujve të ndryshëm dhe me 
nomenklaturën e caktimit të tyre si dhe korrespondencë mbi 
uljen e çmimit të blerjes e shitjes. 

1967 62 

444 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
rabatet e tregtisë me pakicë. 

1967 6 

445 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi standardet e prodhimit të 
naftës. 

1967 22 

12 Sektori i Ndërtimit.   

446 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
25.05.1967 dhe vendimi përkatës, mbi disa ndryshime në 
planin e ndërtimeve të pesëvjeçarit të katërt si dhe relacionet, 
njoftimet përkatëse të institucioneve qendrore. 

1967 85 

447 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.09.1967, mbi ndërtimin e hekurudhave si dhe mbi 
ndërtimin e hekurudhës Rrogozhinë-Fier, me materialin 
përkatës. 

1967 48 

448 Njoftim mbi zbatimin e porosive të Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave Mehmet Shehu, mbi ndërtimet. 

1967 12 

449 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Vlorë, mbi 
planimetrinë e truallit që propozohet për vendosjen e Fabrikës 
së Llampave Elektrike si dhe raport i Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi gjendjen e veprave industriale që ndërtohen me ndihmën 
e Republikës Popullore të Kinës. 

1967 37 

450 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e 
planit rregullues të qytetit të Shkodrës së bashku me vendimin 
përkatës. 

1967 4 
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451 Raporte, relacione dhe njoftime të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Drejtorisë së Ndërmarrjes së Ndërtimit të Hidrocentralit të 
Vaut Dejës, mbi shkurtimin e afateve të ndërtimit, dërgimin e 
specialistëve mbi zgjidhjen e problemeve teknike të ndërtimit 
të kësaj vepre. 

1967 41 

452 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi variantet e propozuara 
për ndërtimin e Fabrikës së Shtyllave të Centrifuguara 
Betonarme me aftësi 100 km/vit. 

1967 4 

453 Studim, parashtresë, vërejtje dhe relacione të Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Peshkopisë, 
mbi elektrifikimin e luginës së Vjosës mbi rikonstruksionin e 
kryer në grykën e Miçanit, lumi Osum, mbi ndërtimin e 
Hidrocentralit të Bogovës dhe mbi linjën e tensionit të lartë 
Bulqizë-Peshkopi. 

1967 106 

454 Parashtresë dhe relacione mbi bonifikimin e Rrushkullit, mbi 
kriporen e Skrofotinës në Vlorë, leverdinë e bonifikimit të 
tokave të ulta të Vrinës e Bufit dhe tharjen e liqenit të Rezes, 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektidenë e tharjes të 
kënetës së Kakariqit së bashku me skicat përkatëse. 

1967 35 

455 Porosi të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e disa veprave 
ujitëse dhe kullimi në rrethin e Sarandës së bashku me 
relacionet dhe studimet përkatëse të Ministrisë së Ndërtimit. 

1967 52 

456 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbrojtjen e qytetit të 
Përmetit nga vërshimet e përroit të Bardhë si dhe studim mbi 
mbrojtjen e fushës së Qeparoit, mbi sistemimin e përroit të 
Zaranikës si dhe të lumenjve dhe përrenjëve të tjerë. 

1967 38 

457 Parashtresë e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi pjesëmarrjen 
e fshatarësisë në veprat e kullimit dhe të ujitjes. 

1967 35 

458 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet ekzekutive të rretheve, 
mbi ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe urave. 

1967 29 

459 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa masa për 
përmirësimin e pjesshëm të gjendjes së strehimit si dhe 
relacion e korrespondencë mbi ndërtimin e banesave të 
banimit. 

1967 16 
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460 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi dëmet e shkaktuara 
nga tërmeti në rrethin e Beratit. 

1967 4 

461 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi rregullimin e 
sistemit të ngrohjes së selisë së tij dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi pajisjen e Pallatit të Sportit ''Partizani''. 

1967 7 

462 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi përdorimin e tullave 
silikate dhe prodhimin e çimentos së bardhë. 

1967 13 

463 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shfrytëzimin e 
makinerive të ndërtimit. 

1967 4 

464 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shfrytëzimin e 
rezervave të brendshme në ndërtim dhe relacion i NSHN në 
Gjirokastër, mbi masat e shtimit të ndërtimeve. 

1967 21 

465 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi lëvizjen e shpikje-
racionalizimeve dhe iniciativat e reja në ndërtim. 

1967 16 

466 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
pjesëmarrjen e rinisë në aksione nacionale e lokale si dhe  mbi 
kuotën e ushqimit të vullnetarëve të hekurudhës. 

1967 9 

467 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në Kongresin e IX-
të Ndërkombëtar të Ndërtimit të Digave të Larta. 

1967 6 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të mbledhjes së VI-të të Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për 
ekonominë ujore, së bashku me relacionin përkatës. 

1967 37 

13 Sektori i Komunikacionit.   

469 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.12.1967, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë për transportin dhe ndërlidhjen. 

1967 40 

470 Informacion drejtuar udhëheqjes mbi çështje të transportit. 1967 4 

471 Njoftim i Ministrisë së Komunikacionit, mbi kontraktimin e 
mallrave për tremujorin e I-rë të vitit 1967. 

1967 4 

472 Relacion mbi importimin e tipeve të ndryshme të automjeteve 
të transportit dhe përdorimin e pjesëve të këmbimit të 
prodhuara në vend. 

1967 36 
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473 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi transferimin e qendrës, Ndërmarrjes së 
Transportit Automobilistik nga Vlora në Fier. 

1967 4 

474 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi ndërtimin e Ofiçinës së Veturave 
në Tiranë dhe NSHRAK-ut në Durrës. 

1967 16 

475 Informacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi disa 
mendime për meremetimin e përgjithshëm të automobilave. 

1967 5 

476 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit dhe komitetet ekzekutive të rretheve, mbi 
heqjen dhe ndalimin e përdorimit të veturave për nevoja 
personale. 

1967 45 

477 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi qarkullimin dhe aksidentet në 
transportin automobilistik. 

1967 9 

478 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi taksat dhe pagesat e 
anijeve të huaja që prekin portet detare tregtare të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1967 3 

479 Informacion mbi furnizimin e anijeve shqiptare me solar-
mazut. 

1967 5 

480 Relacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi dekorimin e anijes '' 
Vlora'' dhe vaporit "Internacional". 

1967 3 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi Komisionin e Lëshimit të 
Patentave për Shofera. 

1967 4 

482 Informacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi thellimin e 
kanalit të hyrjes në Portin e Durrësit. 

1967 3 

483 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi shfuqizimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
shoferëve nga kursimet e arritura në shpenzimet e riparimit. 

1967 4 
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484 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi regjimin dhe 
taksat për aparatet radiomarrëse si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shfuqizimin e urdhëresës së Qeverisë mbi 
denoncimin e aparateve radiomarrëse, pagimin e pajtimit dhe 
vendimin mbi tarifën e pajtimit në radiofikim. 

1967 5 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi zhvillimin e ndërlidhjes telegrafike si 
dhe studime dhe relacione për këto çështje. 

1967 91 

486 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion dhe 
korrespondencë mbi ratifikimin e Kushtetutës së Bashkimit 
Postar të Përbotshëm, aprovuar në Kongresin e X V-të  të këtij 
bashkimi. 

1967 11 

487 Marrëveshje për transportin tokësor midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Federale të 
Jugosllavisë si dhe informacion mbi punën e sinofraktit të 
Republikës Popullore të Kinës. 

1967 32 

488 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi shfuqizimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave për rigjenerimin e vajrave 
lubrifikante. 

1967 6 

14 Sektori i Komunales.   

489 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.04.1967, mbi qiratë e banesave së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1967 41 

490 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.12.1967, mbi zbatimin e vendimit të Plenumit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për elektrifikimin e 
krejt fshatrave të vendit deri në nëntor të vitit 1971 si dhe mbi 
shpronësimet dhe rekuizimet, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1967 115 

491 Raporti Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi zbatimin e 
detyrave të Kongresit të V-të të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
në lëmin e shërbimeve komunale në qytet dhe në fshat si dhe 
mbi aktivitetin e Drejtorisë Komunale për vitin 1967. 

1967 29 
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492 Relacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
furnizimin e popullsisë me lëndë djegëse dhe zëvendësimin e 
druve të zjarrit me qymyrguri së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

1967 26 

493 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
furnizimin e fshatrave me ujë të pijshëm si dhe relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Kukës, mbi ujin e pijshëm për 
qytetin e ri të Kukësit. 

1967 12 

494 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale dhe komitetet ekzekutive, mbi krijimin, 
fuzionimin e suprimimin e ndërmarrjeve komunale. 

1967 36 

495 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi ndërtimin 
e rrugëve të reja  automobilistike për lidhjen e qendrave të 
lokaliteteve. 

1967 6 

496 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi rregullimin 
e varrezave të dëshmorëve në Tiranë dhe rretheve të tjera të 
vendit. 

1967 15 

497 Udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë mbi 
rregullimin dhe transferimin e varrezave publike jashtë 
qytetit. 

1967 8 

498 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e ndarjes së 
shtëpive të banimit si dhe relacion mbi barakat e banimit në 
varrezat e Sharrës në Tiranë. 

1967 2 

499 Telegram i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave, vendim, raporte, relacione, 
njoftime, informacione, pasqyra dhe materiale të tjera mbi 
marrjen e masave për zhdukjen e pasojave të tërmetit të datës 
30 nëntor në rrethin e Dibrës dhe Librazhdit. 

1967 233 

500 Propozime e lista mbi dekorime të qendrave të punës, 
rretheve, kolektivave dhe të personave me rastin e zhdukjes së 
dëmtimeve të tërmetit të 30 nëntorit 1967 në rrethin e Dibrës 
dhe të Librazhdit. 

1967 202 

501 Letra e telegrame të qendrave të punës, ndërmarrjeve e 
kolektivave punonjëse, mbi ndihmat që do t'i jepen rretheve të 
dëmtuara nga tërmeti. 

1967 118 
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502 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për t'i ardhur në 
ndihmë popullsisë së dëmtuar nga tërmeti në rrethet 
Gjirokastër dhe Sarandë si dhe korrespondencë me rrethet 
mbi dëmet e shkaktuara nga tërmeti dhe tufanet. 

1967 12 

15 Sektori i Arsimit.   

503 Procesverbal i mbledhjes së Këshilit të Ministrave datë 
25.12.1967, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për revolucionarizimin e 
mëtejshëm të shkollës dhe përsosjen e mëtejshme të sistemit të 
arsimit, me materialin përkatës. 

1967 148 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e numrit të 
studentëve të rinj që do të ndjekin studimet e larta në vitin 
shkollor 1967-1968 si dhe raporte e relacione mbi numrin e 
studentëve dhe nxënësve të shkollave. 

1967 22 

505 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi fillimin 
e vitit të ri shkollor 1967-1968 si dhe evidencë operative mbi 
regjistrimin e nxënësve të rinj në arsimin e përgjithshëm dhe 
pasqyra mbi përfundimet vjetore në arsimin e përgjithshëm 
dimëror dhe veror për vitin 1966-1967. 

1967 23 

506 Informacion mbi disa probleme në punën e arsimit dhe 
kulturës që dolën nga kontrolli në bazë dhe nga mbledhja e 
gjerë në qendër me kuadrot. 

1967 8 

507 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lejet e punonjësve që 
ndjekin shkollat e mbrëmjes dhe me korrespondencë, relacion 
mbi shtrirjen e rrjetit të arsimit të mbrëmjes dhe 
korrespondencë si dhe letër e punonjësve të Azotikut Fier 
drejtuar shokut Enver, mbi çeljen e filialit të Universitetit 
Shtetëror të Tiranës. 

1967 14 

508 Vendim e relacion mbi disa të dhëna për shpërndarjen e 
kuadrove të reja të arsimit për vitin shkollor 1967-1968 si dhe 
mbi disa shtesa për bursa. 

1967 8 

509 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi ngarkesën e rinisë shkollore në 
aktivitetet jashtë shkollore si dhe studimi mbi iniciativat 
revolucionare të rinisë shkollore. 

1967 20 
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16 Sektori i Kulturës.   

510 Relacion mbi punën ideologjike dhe kulturore në fshat. 1967 9 

511 Marrëveshje, projektmarrëveshje, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhënie kulturore me botën e jashtme. 

1967 43 

512 Informacion i Ministrisë së Arsimit, mbi ngritjen e Qendrës 
Llogaritëse në vendin tonë. 

1967 3 

513 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zhvillimin e 
Spartiakiadës II-të Kombëtare. 

1967 4 

514 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Tiranës, mbi 
ngritjen e Muzeumit të ri të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1967 5 

515 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi shkurtimin 
e numrit të monumenteve fetare. 

1967 11 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës, mbi uljen e çmimeve të shitjes së veprave 
të Marksizëm-Leninizmit. 

1967 4 

517 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e detyrave të caktuara nga Byroja Politike për shtypin dhe 
radion mbi organizimin e Radio Tiranës dhe telegram i 
Këshillit të Ministrave për këto çështje. 

1967 18 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi krijimin e Shtëpisë Botuese të Librit 
Shkollor. 

1967 8 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës, mbi thithjen e NISH Shtypshkrimeve ''1 
Maj'' nga NISH ''Mihal Duri'' Tiranë. 

1967 13 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës, mbi administrimin e objekteve sportive të 
Kryeqytetit nga Komiteti Ekzekutiv i Rrethit Tiranë. 

1967 4 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
kalimin në pronësi të shtetit të disa ndërtesave që përdoreshin 
për shtëpi pushimi. 

1967 6 
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17 Byroja e Shkencave.   

522 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë, komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe ndërmarrjeve të sistemit të 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi rezultatet e punës shkencore dhe 
përhapja e eksperiencës së përparuar në bujqësi. 

1967 300 

523 Relacione të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe Drejtorisë 
së Studimeve, Punës dhe Pagave, mbi përsosjen e mëtejshme 
të ndërtimit të strukturës së Aparatit tonë Shtetëror. 

1967 15 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
lidhjen e ngushtë të punës shkencore me prodhimin me jetën 
dhe shtrirjen më të gjerë në veprimtarinë praktike- shoqërore. 

1967 59 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport dhe relacione mbi 
sigurimin, botimin dhe organizimin e shfuqizimit masiv të 
literaturës tekniko-shkencore. 

1967 66 

526 Informacion i Byrosë Shkencore, mbi disa çështje të punës së 
Byrosë së Shkencave. 

1967 3 

527 Protokoll i mbledhjes së XI-të të Komisionit të Përbashkët të 
Bashkëpunimit Tekniko- Shkencor, relacione, raporte, 
protokoll dhe vendimet përkatëse, mbi marrëveshjet e 
nënshkruara me Republikën Popullore të Kinës, Koresë, 
Kamboxhias, Algjerisë dhe Rumanisë në kuadrin e 
bashkpunimit tekniko-shkencor. 

1967 92 

528 Promemoria e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e sotëm të bashkëpunimit tekniko-shkencor dhe 
propozimet për të ardhmen. 

1967 5 

18 Sektori i Shëndetësisë.   

529 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1967, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për përmirësimin rrënjësor të 
shërbimit shëndetësor, me materialin përkatës. 

1967 61 

530 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi vdekjen e fëmijëve nën 1vjeç. 

1967 12 
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531 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe korrespondencë, mbi 
thjeshtësimin e Legjislacionit mbi luftën kundër sëmundjes 
ngjitëse dhe uljen e vdekjeve tek fëmijët. 

1967 24 

532 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi pajisjen e 
spitaleve me aparate shëndetësore, gjendjen e banesave dhe 
ndërtim spitali. 

1967 7 

533 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi ndryshimet në strukturën e Ministrisë së Shëndetësisë. 

1967 8 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e një azili në 
Tiranë. 

1967 2 

535 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi ndërrimin e specialiteteve 
mjekëve si dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
mjekët pensionistë. 

1967 4 

536 Letër e Këshillit të Ministrave dhe informacion i Kryqit të Kuq 
mbi dhurimin e gjakut. 

1967 3 

537 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi shërbimin 
shëndetësor dhe gjendjen higjieno-sanitare në aksionin e rinisë 
të hekurudhës Rrogozhinë-Fier. 

1967 3 

538 Raport i Shoqatës së Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi aktivitetin e 
saj mbajtur në Kongresin e VI-të. 

1967 32 

19 Sektori Juridik.   

539 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967 si dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
caktimin e punëve të vështira kur gratë marrin leje për barrë 
dhe lindje prej 14 javësh, pajisjen e punonjësve me libreza 
pune dhe plotësimin e tyre, shfuqizimin e disa vendimeve të 
Qeverisë dhe të projektvendimit për shfuqizimin e vendimit  
Nr.154 datë 21.04.1963. 

1967 24 

540 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi shtetëzimin e lokaleve pronë private që 
shërbejnë për shërbim tregtie e shërbimi të dhëna me qira  për 
shtetëzimin e ndërtesave të banimit dhe të trojeve të 
braktisura në fshat, mbi markat e prodhimit dhe të tregtisë për 
shërbimin statistikor dhe mbi armët, me materialin përkatës. 

1967 73 
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541 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.03.1967, mbi veprimtarinë dhe suprimimin e Arbitrazhit 
Shtetëror, me materialin përkatës. 

1967 68 

542 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1967, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
ndalimin e sendeve dhe vlerave monetare të dërguar nga të 
arratisurit jashtë shtetit si dhe mbi ambalazhet, me materialin 
përkatës. 

1967 19 

543 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.06.1967, mbi tatimin e të ardhurave të popullatës dhe 
ekonomive bujqësore, mbi peshkimin mbi një ndryshim në 
dekretin Nr.2476 datë 03.06.1967, mbi krijimin e Universitetit 
Shtetëror të Tiranës dhe të projektvendimit për shfuqizimin e 
disa vendimeve dhe udhëzimeve të Qeverisë për arsimin. 

1967 40 

544 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.11.1967, mbi shqyrtimin e raportit për procesin hetimor 
kundër grupit të kulakëve në rrethet Vlorë, Fier dhe Lushnje 
dhe mbi luftën kundër kriminalitetit në dëm të pasurisë 
socialiste, me materialin përkatës. 

1967 341 

545 Dekret i Pesidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndarjen 
administrative të Republikës Popullore të Shqipërisë, projekti 
dhe vërejtjet e bëra nga Këshilli i Ministrave për këtë çështje. 

1967 161 

546 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zgjedhjet e 
deputetëve, këshillave popullore dhe gjykatave popullore. 

1967 29 

547 Raporte statistikore, mbi aktivitetin e gjykatave popullore për 
vitin 1967. 

1967 46 

548 Vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi caktimin e 
numrit të gjyqtarëve si dhe raporte e relacione mbi 
organizimin gjyqsor. 

1967 23 

549 Vendime dhe dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
mbi ndryshime në Kodin e Proçedurës Civile dhe Penale si 
dhe relacione mbi kodifikimin. 

1967 22 

550 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi rolin dhe 
kompetencat e Prokurorisë në administratën shtetërore. 

1967 23 
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551 Raport i Gjykatës së Lartë, mbi punën e zyrave të 
përmbarimit, pengesat dhe masat për përmirësimin e 
veprimtarisë në këtë sektor. 

1967 6 

552 Vendim i Byrosë Politike dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi suprimimin e avokatisë dhe krijimin e zyrave të 
ndihmës juridike, së bashku me materialin përkatës. 

1967 27 

553 Relacion i Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme 
si dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e Kodit 
të Punës. 

1967 27 

554 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi punën me orar të 
reduktuar për sektorët e ndryshëm të ekonomisë. 

1967 13 

555 Relacion i Gjykatës së Lartë dhe korrespondencë mbi gjykimin 
e kërkesave për njohje të vjetërsisë në punë. 

1967 17 

556 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi projektdekretin 
mbi punonjësit e mjekësisë dhe për autopsitë. 

1967 22 

557 Udhëzim i Këshilllit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë, mbi rregullimin e banimit të shtetasve në 
qytete dhe qendra industriale. 

1967 33 

558 Instruksion i Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen e qytetarëve 
me letërnjoftimi si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi pasaportat e personave që dalin jashtë shtetit. 

1967 7 

559 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi trajtimin e emigrantëve politikë. 

1967 10 

560 Pasqyrë dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive të 
rretheve, mbi numrin dhe vendet e arixhinjëve. 

1967 5 

561 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi procedurën e 
dhënies së emrave, qendrave të banuara, institucioneve, 
ndërmarrjeve, etj. 

1967 5 

562 Relacion i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi tendencat kapitaliste të disa punonjësve të sektorëve 
ekonomikë. 

1967 17 

563 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi 
disa probleme të punës dhe të jetës së punonjësve. 

1967 8 
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564 Dekret, projektdekret, relacione dhe korrespondencë mbi 
shfuqizimin e dekreteve dhe vendimeve të Këshillit të 
Ministrave. 

1967 95 

565 Relacion dhe projektdekret mbi Arbitrazhin e Tregtisë së 
Jashtme pranë Dhomës së Tregtisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1967 5 

566 Raport dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi vjedhësit 
përsëritës dhe shitës. 

1967 11 

567 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi faljen e 
dënimeve. 

1967 3 

568 Relacion i Gjykatës së Lartë, mbi disa çështje në lidhje me 
zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja në Shqipëri. 

1967 3 

569 Ligje të Kuvendit Popullor mbi aprovimin e dekreteve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1967 4 

570 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi zakonet 
prapanike që janë përdorur në zgjidhjen e konflikteve që 
lindin midis qytetarëve. 

1967 3 

571 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi përcaktimin dhe regjimin e kufijve të 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1967 18 

572 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ratifikimin e 
konventës konsullore, midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Demokratike Popullore të Koresë si 
dhe projektraktati mbi lundrimin me Italinë. 

1967 22 

573 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
protokollit të mbledhjes së 17-të zakonshme të Komisionit 
Shqiptaro-Jugosllav të Incidentëve dhe të rindërtimit, 
riparimit të piramidave kufitare, piramidave ndërmjetëse dhe 
shenjave kufitare. 

1967 9 

20 Sektori i Kuadrit.   

574 Raport i Këshillit të Ministrave drejtuar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, raporte të institucioneve 
qendrore mbi punën me kuadrin. 

1967 46 
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575 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërim, lëvizje dhe 
shkarkim kuadri. 

1967 12 

576 Raporte të komiteteve ekzekutive të rretheve drejtuar Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi punën e kuadrit. 

1967 302 

577 Relacione të Ministrisë dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, 
mbi qarkullimin e kuadrit. 

1967 15 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
projektvendimin mbi disa rregulla për punëtorët dhe 
nëpunësit e stinës ose të përkohshëm. 

1967 4 

579 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim dhe lëvizje 
kuadri. 

1967 86 

580 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi 
emërim dhe shkarkim ambasadorësh. 

1967 18 

581 Vendim i Këshillit të Ministrave, pasqyra, relacion dhe 
korrespondencë mbi shpërndarjen e kuadrove që mbarojnë 
shkollat e larta e të mesme. 

1967 217 

582 Raporte të komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi edukimin 
profesional të kuadrove si dhe plani i seminareve dhe kurseve 
të shkurtra për edukimin e kuadrit. 

1967 21 

583 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të rretheve, 
për dërgim personash jashtë shtetit. 

1967 95 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një 
delegacioni të kooperativave të konsumit në Republikën 
Popullore të Kinës dhe plani i shpenzimeve për delegacione 
për vitin 1967. 

1967 26 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacionesh në kongrese 
dhe konferenca ndërkombëtare. 

1967 9 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

586 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Komisionin e Planit 
Shtetit, mbi kolegjiumet. 

1967 7 

587 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, relacion dhe korrespondencë mbi 
dhënien e titujve dhe dekoratave. 

1967 18 

588 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pushimin javor dhe të 
festave zyrtare nga ana e shoferëve si dhe relacion i 
Bashkimeve Profesionale, mbi pushimet plotësuese të 
punonjësve. 

1967 19 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
pajisjen e punonjësve me libreza kursimi. 

1967 19 

590 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi dhënie pensionesh për 
merita të veçanta. 

1967 120 

591 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të ministrive, 
komiteteve të rretheve, mbi punën drejtëpërdrejtë në prodhim 
të kuadrove. 

1967 63 

21 Inspektimi i Shtetit.   

592 Plani i punës mujore për realizimin e detyrave të Inspektimit 
të Shtetit. 

1967 12 

593 Relacion mbi konstatimet e Inspektimit të Shtetit në rrethet e 
ndryshme të vendit. 

1967 38 

594 Informacin i Kontrollit të Shtetit, mbi shfuqizimin e tokave 
nga disa ekonomi private në Tiranë si dhe mbi procedurën e 
ndjekur në Lushnje për lirimin e shtëpive të shitura nga shteti. 

1967 7 

595 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave 
të dala nga mbledhja e Qeverisë të datës 20.07.1967. 

1967 8 

596 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi konstatimet nëpër 
rrethe të ndryshme të vendit si dhe probleme të 
marrëdhënieve të komiteteve ekzekutive të rretheve me 
dikasteret qendrore. 

1967 32 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

597 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi fundin e pagës, 
fuqinë punëtore si dhe mbi luftën kundër burokracisë. 

1967 44 

598 Letër e Këshillit të Ministrave dhe informacione, mbi 
iniciativat revolucionare për ngushtimin e oborreve personale 
të kooperativave bujqësore. 

1967 11 

599 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kompetencat e Sektorit të Inspektimit dhe Ankesave si dhe 
informacion mbi zgjidhjen e ankesave. 

1967 71 

600 Informacion i Këshillit të Ministrave drejtuar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Sihqipërisë, mbi punën e 
Inspektimit të Shtetit. 

1967 6 

601 Protokolle të mbledhjeve të Inspektimit të Shtetit. 1967 30 

602 Materiale mbi trajtimin, mbrojtjen në punë e sigurimin teknik 
të punëtorëve e mjeteve. 

1967 57 

22 Sektori Peshë-Matje.   

603 Udhëzim, qarkore dhe informacione, mbi punën e peshë-
matjes në rrethe. 

1967 80 

604 Mbi njësitë ligjore të peshë-matjes. 1967 19 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi krijimin e Drejtorisë së Kontrollit të Matjeve dhe 
të Peshimit. 

1967 10 

606 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Uzinën "Partizani", mbi prodhimin dhe riparimin e peshave. 

1967 4 

23 Sektori i Administratës.   

607 Projektplani financiar për vitin 1968. 1967 4 

608 Konsumtivet për tremujorin e I-rë, të II-të, të III-të të vitit 1967. 1967 10 

24 Fetare.   

609 Mbi çështje kuadri në organikat e komiteteve fetare. 1967 5 

610 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
projektbuxheti i komiteteve fetare, mbi gjendjen ekonomiko-
finaniciare të komiteteve, kufizimin e subvencionimit dhe 
aprovimin e tyre. 

1967 28 
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611 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektdekretin mbi lirinë e ndërgjegjes dhe të besimit të 
shtetasve. 

1967 4 

612 Letra të komiteteve fetare dhe besimtarëve drejtuar Këshillit të 
Ministrave për çështje klerikale. 

1967 11 

25 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letër e një personi nga Gjirokastra drejtuar kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku ankohet se e keqtrajtojnë. 

06.28.1967 - 
01.16.1968 

7 

2/L Letër e një grup pensionistësh në Korçë drejtuar kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku kërkojnë ndërhyrje për botimin e dy 
librave të dërguar. 

06.27.1967 2 

3/L Letër e një personi nga Korça dërguar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave ku bën propozim në lidhje me shërbimin e policisë 
nëpër lagje. 

01.19.1967 - 
05.12.1967 

4 

4/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku ankohen se i kanë futur pa dëshirë në 
kooperativë, kërkojnë të marrin prodhimin e ullirit si dhe 
tokën që kanë futur në kooperativë. 

04.28.1967 - 
04.01.1969 

9 

5/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj. ku kërkojnë t'u falet koha e internimit. 

11.06.1967 - 
10.09.1969 

14 

6/L Informacion mbi shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave për 
vitin 1967. 

05.07.1968 11 

7/L Letra e Sinan Llanaj nga Tirana drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku ankohet për çështje pune. 

10.01.1967 12 

8/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave 
ku kërkon t'i bëhet leja e banimit në qytetin e Sarandës. 

04.18.1967 - 
09.19.1967 

12 

9/L Material mbi shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1967. 

04.10.1968 4 

26 Shtesa 1.   

613 Letër falenderimi e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar 
Qeverisë së RP të Kinës me rastin e kthimit të delegacionit 
tonë ushtarak. 

03.02.1967 4 
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614 Ftesa e Qeverisë së RD Gjermane për të marrë pjesë në 
panairin e Laipsigut dhe nota e përgjigjes e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme të RP të Shqipërisë. 

02.21.1967 - 
03.08.1967 

7 

615 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Austriake për kthimin Shqipërisë të 
armëve të Heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. 

12.04.1967 - 
12.30.1967 

6 

616 Letër udhëzuese drejtuar gjithë rretheve për mënyrën e 
grumbullimit dhe të inventarizimit të dokumenteve dhe 
veprave që gjenden në institucionet fetare. 

03.23.1967 1 

617 Letër e kolektivit të gazetës "Bashkimi" drejtuar shokëve 
Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu, me anën e së cilës njoftojnë 
se në përkrahje të masave revolucionare kanë vendosur të 
heqin dorë nga honoraret për shkrimet e tyre. 

02.14.1967 1 

618 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
miratimin e përbërjes së ekipeve sportive për aktivitete 
ndërkombëtare. 

02.28.1967 - 
12.13.1967 

32 

619 Këkesa të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Dibër dhe të 
Klinikës së Fëmijëve në Tiranë për zgjerimin e shërbimit 
klinik. 

06.23.1967 - 
09.08.1967 

13 

620 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë për gjendjen 
shëndetësore të disa banorëve të fshatit Janjar të Rrethit të 
Sarandës. 

06.26.1967 2 

621 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar të gjithë 
rretheve për sistemimin me strehim të kuadrove të 
transferuara nga Tirana dhe me punë të familjeve të tyre si 
dhe lista e këtyre kuadrove. 

08.12.1967 48 

 
 


