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24 Viti 1968.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968 me raportin e Ministrisë së Financave, mbi gjendjen 
e kontroll-revizionit financiar në aparatet qendrore, rrethe, 
ndërmarrje dhe kooperativa bujqësore. 

1968 50 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968 me relacionin dhe vendimin nr.9 datë 20.01.1968, 
mbi thjeshtimin e standardeve, kushteve teknike dhe kriteret e 
ndërtimit të tyre. 

1968 27 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.01.1968 së bashku me relacionin mbi thjeshtimin dhe 
sistemimin e çmimeve. 

1968 10 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968 së bashku me relacionin si dhe dekreti i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor nr.4379 datë 13.04.1968 mbi 
kundërvajtjet. 

1968 27 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968 së bashku me planet, mbi problemet e parashikuara 
për shqyrtim në Këshillin e Ministrave dhe Kryesinë e tij për 
vitin 1968. 

1968 27 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.02.1968, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi masat për realizimin e rendimenteve të larta në 
drithërat e bukës dhe të raportit të Ministrisë së Financave 
mbi disa probleme që dalin nga bilancet financiare të vitit 
1967. 

1968 87 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.03.1968 së bashku me studimin e Komisionit të Planit të 
Shtetit, të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit, mbi 
përsosjen e marrëdhënieve socialiste në prodhim, në fushën e 
shpërndarjes dhe rishpërndarjes së të ardhurave kombëtare 
sidomos në fshat dhe masat që duhet të merren në këtë 
drejtim. 

1968 87 
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8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.03.1968 së bashku me raportin e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi gjendjen e ekonomive bujqësore ushtarake dhe 
masat që duhen marrë për zhvillimin e tyre. 

1968 40 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.03.1968, relacion, projektdekret, ligji i Kuvendit Popullor, 
mbi të drejtën e autorit dhe të projektrregullores mbi zbatimin 
e tij së bashku me vendimin përkatës. 

1968 88 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.04.1968 së bashku me raportin e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi aktivitetin e këtij institucioni. 

1968 38 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.04.1968 së bashku me raportin e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të 5-të të 
Partisë së Punës së Shqipërisë në lëmin e shërbimeve 
komunale në qytet dhe në fshat. 

1968 57 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.04.1968 së bashku me relacionet, vendimet e Këshillit të 
Ministrave, urdhëresën e qeverisë dhe dekretin e Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, mbi lejimin e ditës së punës së zgjatur 
në disa punë stinore, përdorimin e fitimit me ndërmarrjet 
shtetërore, Inspektoratin Sanitar dhe mbi shfuqizimin e disa 
vendimeve dhe urdhëresave të qeverisë. 

1968 59 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.04.1968 së bashku me informacionin e Degës së Kuadrit, 
mbi qarkullimin dhe lëvizjen e kuadrove të dikastereve dhe 
institucioneve qendrore për vitin 1967. 

1968 8 
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14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1968 së bashku me raportin mbi inkurajimin, përhapjen 
dhe thellimin e lëvizjes revolucionare dhe iniciativave krijuese 
në fushën e zhvillimit të forcave prodhuese, të marrëdhënieve 
në prodhim, të kulturës dhe mbi zbatimin e detyrave të 
deklaratës të 29 prillit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë si dhe raporti i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi gjendjen e njëthundrakëve dhe masat që duhen marrë për 
shtimin e tyre si dhe për organizimin e zhvillimit të transportit 
të thjeshtë. 

1968 152 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1968 së bashku me relacionin e Ministrisë së Bujqësisë, 
vendimin e Këshillit të Ministrave, ligjin dhe dekretin për 
shfrytëzimin e materialit drusor dhe prodhimeve të tjera 
pyjore për tarifën e shpërblimit të dëmeve të shkaktuara në 
pyje dhe atë të çmimeve për shfrytëzimin e materialit drusor 
si dhe mbi gjuetinë. 

1968 50 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1968 së bashku me relacionin, vendimin e Këshillit të 
Ministrave dhe urdhëresën e qeverisë, mbi administrimin e 
kullotave dhe varësinë e zyrave të gjendjes civile. 

1968 17 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.06.1968 me studimin e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Tregtisë, Financave dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e 
prodhimit të mallrave të përdorimit të gjerë, për mbulimin e 
fuqisë blerëse me mallra dhe për qarkullimin e monedhës së 
bashku me protokollin e Byrosë Politike të Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi këtë çështje. 

1968 142 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.06.1968 së bashku me njoftimin e Ministrisë së Financave, 
mbi disa shkelje të disiplinës në lëmin e përdorimit  të fondit 
të akumulimit për investime. 

1968 59 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.06.1968 së bashku me raportin e Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi gjendjen e prodhimit të farërave dhe masat për 
përmirësimin e tyre. 

1968 50 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.06.1968 me relacionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi edukimin dhe 
shpërblimin e punës së të dënuarve me heqje të lirisë së 
bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1968 21 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.06.1968 së bashku me parashtresën e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa propozime rreth funksioneve të Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave. 

1968 10 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.06.1968, mbi masat dhe detyrat që dalin nga fjala e shokut 
Enver, mbi kontrollin e klasës punëtore. 

1968 21 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.07.1968 së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e planit 
dhe buxhetit të shtetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 1968. 

1968 128 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.07.1968 së bashku me relacionin e Ministrisë së Financave, 
Tregtisë dhe Presidiumit të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, mbi disa masa për përmirësimin e ushqimit të 
punonjësve në mensat e qendrave të punës në qytet. 

1968 11 

25 Vendim i Byrosë Politike nr.95 datë 03.09.1968, vendim i 
Plenumit të V-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, nr.678 datë 14.09.1968, procesverbal i  mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 05.09.1968, vendim i Këshillit të 
Ministrave nr.118 datë 05.09.1968 si dhe ligji i Kuvendit 
Popullor nr.4425 datë 13.09.1968, mbi denoncimin nga 
Republika Popullore e Shqipërisë të Traktatit të Varshavës. 

1968 56 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1968 së bashku me raportet e Ministrisë së Tregtisë, 
Industrisë dhe Minierave, Shëndetësisë dhe Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, mbi masat që janë marrë në sektorët e 
industrisë dhe minierave, tregtisë, shëndetësisë dhe 
ekonomisë komunale, për zbatimin e detyrave që shtroi 
Plenumi 12-të i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për emancipimin e plotë të gruas. 

1968 119 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1968 së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
strehimit në qytete dhe qendra pune dhe masat që duhen 
marrë për përmirësimin e saj. 

1968 34 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1968 me informacionin e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi zbatimin e detyrave për mbrojtjen e 
ekonomisë socialiste vendosur në mbledhjen e Këshillit të 
Ministrave të datës 09.08.1967. 

1968 19 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1968 me relacionin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
vendimi i Këshillit të Ministrave nr.131 datë 17.09.1968, mbi 
disa ndryshime dhe ndreqje në nomenklaturën e treguesve të 
planit të zhvillimit ekonomik dhe kulturor që aprovon Këshilli 
i Ministrave dhe të projektvendimit mbi disa rregulla në 
punën e Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së tij, së 
bashku me vendimin. 

1968 25 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1968, ligje dhe dekrete të Kuvendit Popullor, vendimi i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë me materialin përkatës, mbi krijimin e gjykatave të 
fshatrave, të qyteteve dhe të lagjeve, mbi disa ndryshime në 
kushtetutën e RPSH, për organizimin gjyqësor të RPSH për 
krijimin e gjykatave dhe caktimin e Kolegjit Ushtarak, mbi 
mbrojtjen e bujqësisë dhe mbi shtetëzimin e disa ndërtesave. 

1968 62 
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31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1968 mbi aprovimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtohen nga Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3-
mujorit të IV-të të vitit 1968. 

1968 7 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.10.1968 së bashku me raportin e Ministrisë së Tregtisë, mbi 
zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, lidhur me fshatin nga organet e tregtisë dhe 
grumbullimit së bashku me protokollin përkatës. 

1968 111 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.10.1968 së bashku me raportin e Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të Plenumit të III-të të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
përqendrimin dhe specializimin e industrisë mekanike si dhe 
mbi plotësimin e detyrës në vend të pjesëve të këmbimit 
(kryesisht për automjete dhe traktorë në masën 70%). 

1968 39 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1968, raport i Ministrisë së Shëndetësisë si dhe raport i 
Këshillit të Ministrave drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi gjendjen higjieno-sanitare të 
popullatës dhe masat që duhen marrë veçanërisht për 
profilaksinë dhe higjienën në fshat. 

1968 73 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.11.1968 së bashku me studimin e Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi kalimin e kooperativave të artizanatit në 
ndërmarrje shtetërore. 

1968 28 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.11.1968 së bashku me raportin e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi gjendjen e NBSH-ve e 
NBU-ve dhe masat që janë marrë e që duhet të merren, për 
realizimin e një hopi të dukshëm e të qëndrushëm në rritjen e 
rendimenteve të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. 

1968 49 
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37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.11.1968, relacioni i Ministrisë së Financave, mbi 
shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve si dhe 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndryshimin e vendimit 
nr.49 datë 26.05.1967 mbi disa rregulla për punëtorët dhe 
nëpunësit e stinës ose të përkohshëm së bashku me dekretin, 
vendimet dhe urdhëresat përkatëse. 

1968 37 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.11.1968 së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e planit të 
vitit 1968 dhe detyrat e projektplanit të zhvillimit ekonomik 
dhe kulturor të RPSH për vitin 1969, mbi plotësimin e 
pritshëm të buxhetit të shtetit për vitin 1968 dhe 
projektbuxhetin për vitin 1969 si dhe plani përmbledhës i të 
ardhurave dhe i shpenzimeve të projektbuxhetit të shtetit për 
vitin 1969 raport i Këshillit të Ministrave drejtuar Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
ligji mbi planin dhe buxhetin e shtetit si dhe plani i detajuar. 

1968 343 

38/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.11.1968 së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e planit të 
vitit 1968 dhe detyrat e projektplanit të zhvillimit ekonomik 
dhe kulturor të RPSH për vitin 1969, mbi plotësimin e 
pritshëm të buxhetit të shtetit për vitin 1968 dhe 
projektbuxhetin për vitin 1969 si dhe plani përmbledhës i të 
ardhurave dhe i shpenzimeve të projektbuxhetit të shtetit për 
vitin 1969, raporti i Këshillit të Ministrave drejtuar Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
ligji mbi planin dhe buxhetin e shtetit si dhe plani i detajuar. 

1968 255 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.11.1968 së bashku me relacionin e Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi riorganizimin e ndërtimeve në vendin tonë si dhe dekreti 
i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndryshimin e ligjit 
mbi shërbimin ushtarak të shtetasve së bashku me projektin 
dhe relacionin përkatës. 

1968 46 
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40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.12.1968 me parashtresën e Komisionit të Planit të Shtetit, 
Ministrisë së Tregtisë, Financave, mbi uljen e çmimeve të 
shitjes me pakicë të disa mallrave të përdorimit të gjerë dhe 
ndryshimin e çmimeve të grumbullimit të disa prodhimeve 
bujqësore dhe blegtorale. 

1968 39 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.12.1968 me studimin e Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa probleme të zhvillimit 
perspektiv të bujqësisë (1971-1980) si dhe relacioni i Këshillit 
të Ministrave paraqitur Byrosë Politike të Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe protokolli i Byrosë 
Politike. 

1968 263 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.12.1968, mbi studimin e Ministrisë së Bujqësisë mbi 
vlerësimin e gjendjes reale të pasurisë pyjore dhe masat që 
duhen marrë për shfrytëzimin e plotë të aftësive prodhuese të 
krejt pyjeve të vendit, me qëllim që të shtohet lënda e drurit e 
nevojshme për ndërtim, së bashku me raportin përkatës të 
Këshillit të Ministrave mbi këtë çështje drejtuar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1968 127 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.12.1968 me relacionin e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, 
mbi ndreqjen e ndërtesave private që bëhen të papërdorshme, 
shitjen e shtëpive të vogla në qytet dhe fshat dhe mbi shitjen e 
trojeve shtetërore për ndërtim si dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi suprimimin e Arbitrazhit Shtetëror 
me relacionin dhe projektdekretin mbi këtë çështje. 

1968 30 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

44 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.01.1968. 

1968 9 

45 Relacion dhe projektvendim, mbi uljen e çmimeve të shitjes 
me pakicë të sallameve. 

1968 3 

46 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, mbi përfundimin e 
protokollmarrëveshjeve për vitin 1968. 

1968 5 
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47 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
kuadrove të lartë bujqësorë. 

1968 3 

48 Relacion mbi ndryshime në strukturën organizative të 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe krijimin e 
ndërmarrjeve elektrike komunale në disa rrethe, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 5 

49 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen 
dhe detyrat për zhvillimin e mëtejshëm të kinematografisë. 

1968 6 

50 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi mundësinë e tatimit të 
ish-tregtarëve etj. që kanë të ardhura në valutë. 

1968 7 

51 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi disa ndryshime në 
dekretin mbi autopsinë. 

1968 2 

52 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.03.1968. 

1968 15 

53 Relacion mbi nevojën dhe leverdinë e ndërtimit të disa 
veprave për të cilat është biseduar në Kinë, midis delegacionit 
qeveritar me në krye Mehmet Shehun dhe Qeverisë së 
Republikës Popullore të Kinës. 

1968 19 

54 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi masat që duhet të 
merren për studimet dhe projektimet e Hidrocentralit të 
Fierzës. 

1968 5 

55 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përballimin nga ana e shtetit të shpenzimeve për punimet 
hidrogjeologjike që kryhen për fshatin, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 6 

56 Relacion mbi disa çështje të trajtimit të elementëve kulakë dhe 
familjeve të tyre. 

1968 7 

57 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen e furnizimit dhe 
të shërbimit në qendrat e punës. 

1968 10 

58 Parashtresë mbi përmirësimin dhe ndërtimin e qendrës 
televizive, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 8 

59 Raport i Ministrisë së Financave, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit Shqiptar për vitin 1967, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 16 
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60 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.04.1968. 

1968 3 

61 Parashtresë e Ministrisë së Komunikacionit, mbi studimin e 
bërë për lidhjen me telefon të krejt fshatrave deri më 29 nëntor 
1974, në festën jubilare të 30-vjetorit të Çlirimit së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 10 

62 Relacion mbi çmimet e shisheve dhe të kavanozëve. 1968 3 

63 Relacion mbi zbritjen e çmimeve me pakicë për pandoflat 
plastike, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 5 

64 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
ndryshimin në strukturën e kësaj ministrie së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 6 

65 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi oraret e 
reduktuara dhe lejet krijuese të shkrimtarëve dhe artistëve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1968 10 

66 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1968. 

1968 16 

67 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Ministrisë së 
Tregtisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi plotësimin e detyrës 
së Plenumit të III-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, për zhvillimin e mëtejshëm të kooperimit në 
kooperativat bujqësore, nëpërmjet zhvillimit të artizanatit dhe 
punishteve industriale për përpunimin e prodhimeve 
bujqësore dhe blegtorale nga ata vetë. 

1968 18 

68 Njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përfundimin e grumbullimit dhe përpunimit të ullirit për 
stinën 1967-1968. 

1968 8 

69 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi masat për 
sigurimin e farës së patates për vitin 1969. 

1968 8 

70 Shkresë e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi një shtesë në 
planin e importit të vitit 1968, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 4 
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71 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mbylljen e 
bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë për vitin 
1967 dhe ndryshimet që bëhen në bilancin e vitit 1968, të 
aprovuar nga Këshilli i Ministrave së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 24 

72 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi paraprojektin 
për volumin e eksportit dhe kufijtë e importit për vitin 1969. 

1968 5 

73 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi mundësinë e tatimit të 
ish-tregtarëve e të tjerë që kanë të ardhura në valutë në bankë. 

1968 6 

74 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi numrin e 
studentëve të rinj që do të pranohen për të ndjekur studimet e 
larta në vitin akademik 1968-1969. 

1968 7 

75 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zgjerimin e 
prodhimit të filmave dhe të rrjetit kinematografik së bashku 
me vendimin përkatës. 

1968 17 

76 Relacion mbi disa aksidente të rënda në Hidrocentralin e Vaut 
të Dejës. 

1968 2 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.06.1968. 

1968 32 

78 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e punimeve në 
veprat e bonifikimit dhe të ujitjes dhe veçanërisht në veprat 
ujitëse të zonave kodrinore dhe malore. 

1968 11 

79 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen dhe 
përgatitjen e kuadrove të larta dhe të mesme. 

1968 25 

80 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
kuadrove që mbarojnë shkollat e larta dhe të mesme që 
mbarojnë studimet në vitin 1968, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 19 

81 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi krijimin e Institutit 
të Higjienës dhe Epidemiologjisë së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 7 
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82 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përqendrimin e makinave metalprerëse nga ofiçinat e 
ndërmarrjeve dhe ngritjen e uzinave të reja, së bashku me 
udhëzimin përkatës. 

1968 14 

83 Parashtresë e Byrosë Politike të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa propozime mbi funksionet e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave. 

1968 3 

84 Propozim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi njohjen e 
vjetërsisë në punë të grave të diplomatëve për kohën e 
qëndrimit të tyre jashtë shtetit. 

1968 2 

85 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen dhe masat për 
përfundimin dhe vënien në shfrytëzim të veprave industriale 
si dhe masat për sigurimin dhe stabilizimin e fuqisë punëtore 
dhe specialistë në ndërtim. 

1968 12 

86 Plani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë 3-mujorit të III-të 1968. 

1968 14 

87 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësinë e 
depozitimit të drithërave të bukës që do të grumbullohen nga 
prodhimi i vitit 1968 dhe 1969, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 20 

88 Njoftim i Degës së Kuadrit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, lidhur me zotimin që ka marrë Komiteti i Partisë 
së Shkodrës për të pakësuar 200 vetë në organikat e 
ndërmarrjeve. 

1968 21 

89 Urdhëresë mbi heqjen e lejes së qarkullimit të automjeteve në 
pronësi private si dhe urdhëresë, mbi disa shkelje të 
rregullave për shitjen, përdorimin dhe riparimin e 
automjeteve në pronësi të shtetasve. 

1968 11 

90 Parashtresë e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi importimin e 
një pajisje tip "Vibro Bllok", për prodhimin e blloqeve për 
ndërtimin e banesave, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 3 

91 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, për pyllëzimin e 53,5 
ha. në Prozhmet e Tenës Rrëshen së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 4 
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92 Projektvendim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
shtesë në organikën e kësaj ministrie për nevoja të gazetës 
"Mësuesi" dhe Drejtorinë e Studimeve Pedagogjike, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1968 5 

93 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Sarandës, mbi shtesa në organikën e këtij komiteti. 

1968 2 

94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.07.1968. 

1968 11 

95 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave, mbi një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.14 datë 17-
21.02.1966, për blerjen e mallrave dhe materialeve në tregun jo 
socialist, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 5 

96 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Bujqësisë, mbi 
projektidenë e tharjes së zonës së Rushkullit me hidrovor, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1968 10 

97 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
transferimin e qendrës së NSHFP nga Elbasani në Librazhd. 

1968 3 

98 Informacion mbi vazhdimin e mësimeve në Fakultetin e 
Mjekësisë nga punonjës të shëndetësisë pa shkëputje nga 
puna, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 5 

99 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, Ndërtimit, mbi përmirësimin e kushteve të studimit 
në Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe Institutin e Lartë 
Bujqësor, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 9 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.09.1968. 

1968 8 

101 Parashtresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi projektidenë e katër veprave ujitëse dhe 
kulluese në rrethin e Sarandës. 

1968 21 

102 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi thithjen e NBSH 
Durrës nga NBSH Sukth, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 4 
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103 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave dhe Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi 
projektin teknik të Hidrocentralit të Smokthinës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 13 

104 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi sigurimin e 
fjetoreve, mensave të kantiereve të ndërtimit me pajisjet e 
nevojshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 4 

105 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe i 
Drejtorisë Komunale, mbi zëvendësimin e druve të zjarrit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1968 18 

106 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi sistemimin e 
investimeve të kryera jashtë planit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 7 

107 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, Financës dhe Arsimit e 
Kulturës, mbi rritjen e kapacitetit të çerdheve dhe kopshteve 
për fëmijë, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 6 

108 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e punimeve në 
hekurudhën Rrogozhinë-Fier dhe për fillimin e punimeve në 
hekurudhën Elbasan-Pishkash, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 12 

109 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi trajtimin dhe 
planifikimin e nxënësve në ekonomi. 

1968 3 

110 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi regjistrimin e 
përgjithshëm të popullsisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 10 

111 Parashtresë mbi projektvendimin për emërtimin e Uzinës 
Elektro-Mekanike Tiranë. 

1968 2 

112 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e 
debitorëve privatë. 

1968 10 

113 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi cilësinë e duhanit. 1968 9 

114 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërndarjen e 
kooperativës bujqësore Çerkez-Morinë. 

1968 6 
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115 Projektletër i Komitetit të Veteranëve të luftës së popullit 
shqiptar, drejtuar Kuvendit Federativ të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, së bashku me letrën e dëshmorëve 
shqiptarë të rënë në tokat e Jugosllavisë. 

1968 24 

116 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.10.1968. 

1968 16 

117 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen dhe 
masat për zgjerimin e botimeve dhe shpërndarjen më të mirë 
të tyre. 

1968 22 

118 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi projekturdhëresën mbi 
shpërblimet e udhëtimit dhe dietës të punëtorëve dhe 
nëpunësve. 

1968 18 

119 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndihmën ekonomike 
personave të paaftë për punë që nuk kanë të ardhura dhe që 
janë pa ndihmës, së bashku me udhëzimin përkatës. 

1968 15 

120 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi pajisjen e disa 
punonjësve të komunikacionit me uniformë falas, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1968 14 

121 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.11.1968. 

1968 6 

122 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi nevojën e një 
riorganizimi të ndërtimeve në vendin tonë. 

1968 57 

123 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi krijimin e 
N.T.A.SH-it Kukës, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 6 

124 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në strukturën e organikës së Ministrisë së Tregtisë, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1968 7 

125 Propozim, mbi ndryshimin e orarit zyrtar. 1968 12 

126 Studim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Shkodër, mbi tharjen e 
kënetave buzë lumit Bunë (Pentar Reç-Velipojë) si dhe mbi 
mbrojtjen e tokave nga erozioni në zonën e mbi-Shkodrës. 

1968 7 

127 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.12.1968. 

1968 21 
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128 Relacion i Drejtorisë së Studimeve, mbi organikën e Institutit 
të Studimeve Ekonomike dhe Shoqërore, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 13 

129 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
caktimin e vendeve të ndërtimit të veprave që do të ndërtohen 
me ndihmën e Republikës Popullore të Kinës në bazë të 
marrëveshjes së 20.11.1968, së bashku me vendimin përkatës 
të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

1968 16 

130 Projektvendim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
ndarjen e NISH Letër Përpunim Drurit Shkodër, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 5 

131 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi prodhimin, 
shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike dhe 
termike, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 28 

132 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi caktimin e 
tarifave të qirave për godinat që nuk përdoren për banesë, së 
bashku me projektvendimin përkatës. 

1968 2 

133 Projektidea e Ministrisë së Bujqësisë, mbi ujitjen e fushës së 
mbi-Shkodrës, së bashku me vendimin përkatës. 

1968 8 

134 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi përhapjen e 
skarlatinës në vendin tonë. 

1968 3 

135 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi dhënien 
e shpërblimit për vështirësi në punë, punëtorëve dhe repartit 
të arsenikut, mbeturinave të piritit transportit të koksit dhe 
polerimit, së bashku me projektvendimin përkatës. 

1968 4 

3 Vendime Qarkulluese.   

136 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
mbi shkëmbimet tregtare me Jugosllavinë për vitin 1968. 

1968 2 
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137 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi përkrahjen e iniciativës së disa 
kooperativave bujqësore dhe NBSH-ve për t'u dhënë falas 
bagëti kooperativave të zonave malore, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi këtë 
çështje. 

1968 47 

138 Relacion i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Haki 
Toska, informacion i Drejtorisë së Punës dhe Pagave, mbi një 
ndryshim në pagat e shoferëve së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 10 

139 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi emërim kuadri së 
bashku me vendimin përkatës. 

1968 3 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërime dhe shkarkime 
kuadrosh ushtarake. 

1968 3 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh për 
merita të veçanta së bashku me materialin përkatës. 

1968 34 

142 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
projektrregulloren për administrimin, shfrytëzimin, 
mirëmbajtjen dhe mbrojtjen shëndetësore të ujësjellësve të 
qyteteve së bashku me vërejtjet dhe vendimin përkatës. 

1968 21 

143 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësinë e 
shkrirjes së disa ndërmarrjeve dhe reparteve së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 25 

144 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare për vitin 1968 së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 5 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një numri 
personash për specializim në Republikën Popullore të Kinës. 

1968 2 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore së bashku me listën 
emërore. 

1968 4 
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147 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi aprovimin e projektidesë së 
linjës së tensionit të lartë 110 kv Durrës-Fier së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 16 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërim kuadri. 1968 2 

149 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tepelenë, mbi çështje 
pensioni së bashku me vendimin përkatës. 

1968 5 

150 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e Ndërmarrjes Shtetërore Gjeologjike Shkodër së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 6 

151 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
ndryshime në strukturën dhe shtesë në kontigjentin e 
organikës së Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 8 

152 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi hapjen e një kursi për 
përgatitjen e teknikëve të mesëm ndërtimi dhe topografë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1968 6 

153 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi sigurimin e një 
rezerve letër shtypi së bashku me vendimin përkatës. 

1968 6 

154 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi disa ndryshime në 
strukturën e disa komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1968 5 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh për 
merita të veçanta së bashku me materialin përkatës. 

1968 63 

156 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi një shtesë në planin 
e importit për importimin e sondave të shpimit për 
Hidrocentralin e Vaut të Dejës së bashku me vendimin 
përkatës. 

1968 5 

157 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi sjelljen e makinerive 
dhe pajisjeve nga Italia për Fabrikën e Shtyllave të 
Centrifuguara në Tiranë me aftësi prodhimi 100 km. në vit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1968 5 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen nga fondi pyjor të 
një sipërfaqe prej 55 ha. 

1968 2 
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159 Propozim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi shkarkim 
kuadri ushtarak së bashku me vendimin përkatës. 

1968 4 

160 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi aprovimin e projektstatutit tip të 
kooperativave bujqësore së bashku me relacionin dhe 
vendimin përkatës. 

1968 26 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin nr.56 datë 26.05.1967 të Këshillit të Ministrave. 

1968 6 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh për 
merita të veçanta së bashku me materialin përkatës. 

1968 9 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e një 
monumenti në ish-kampin nazist Mat-Hauzen në Austri, së 
bashku me propozimin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1968 6 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë organike në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1968 2 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
përfundimtar të komisionit të përbashkët shqiptaro-jugosllav 
për rindërtimin dhe riparimin e piramidave kufitare, 
piramidave ndërmjetëse dhe shenjave të tjera kufitare datë 7 
dhjetor 1967. 

1968 18 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi prishjen e vendimit të Arbitrazhit Shtetëror. 

1968 7 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në vendimin e 
Këshillit të Ministrave nr.102 datë 24.06.1967 dhe nr.126 datë 
23.09.1967, mbi përdorimin e fondeve të veçanta. 

1968 2 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin në Republikën 
Popullore të Kinës të një grupi specialistësh. 

1968 4 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore të Përpunimit të Naftës në Fier. 

1968 5 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Minerare Shtetërore të Qymyrgurit 
Mëzes. 

1968 6 
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171 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, 
mbi një ndyshim në vendimin nr.8 datë 20.01.1968 mbi 
riorganizimin e disa ndërmarrjeve. 

1968 5 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës, mbi aprovimin e projektidesë së zgjeruar 
të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në Bulqizë. 

1968 9 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi aprovimin e projektidesë për 
tharjen e plotë të Tërbufit me stacion pompash. 

1968 15 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Transportit 
Automobilistik Shtetëror në Vlorë. 

1968 6 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionet e 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi pushimin plotësues. 

1968 52 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi pushimin vjetor dhe plotësues të 
oficerëve dhe nënoficerëve. 

1968 11 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensioni për 
merita të veçanta së bashku me relacionet e komiteteve 
ekzekutive të rretheve Durrës, Fier dhe Skrapar. 

1968 21 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi sigurimin e 
rrjetave të platinit për Uzinën e Plehrave Azotike Fier. 

1968 11 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh për 
merita të veçanta së bashku me materialin përkatës. 

1968 11 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi dërgimin e një 
grupi specialistësh për eksperiencë në Algjeri. 

1968 5 
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181 Njoftim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi emërimin e Frrok Pjetër Gegës zëvendësministër në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi një shtesë në kontigjentin e organikës së 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1968 3 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe vërejtjet e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në strukturën e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe mbi krijimin e degëve të 
kontrollit të shfrytëzimit të automjeteve. 

1968 14 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkarkim kuadri. 1968 4 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në planin e 
importit. 

1968 3 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi shtesë në planin e 
importit dhe të eksportit për Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave. 

1968 13 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e përbërjes së 
Kolegjiumit të Ministrisë së Punëve të Brendshme së bashku 
me propozimin e M.P. 

1968 3 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, mbi kalimin e NSHK 
Ujësjellësit nën drejtimin e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Tiranë. 

1968 6 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Tregtisë dhe 
vërejtjet e dikastereve, mbi zbritjen e çmimit të blerjes dhe të 
shitjes me pakicë të vezëve. 

1968 10 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi emërim kuadri 
ushtarak. 

1968 3 
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190 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përballimin e 
shpenzimeve të transportimit të bagëtive që u falin 
kooperativat bujqësore dhe ndërmarrjet bujqësore shtetërore, 
kooperativave bujqësore të zonave të thella malore. 

1968 2 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi dërgimin e tre 
specialistëve në Republikën Popullore të Kinës. 

1968 4 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Furnizimit të Punëtorëve (NSHFP) me qendër në 
Poliçan, rrethi i Beratit. 

1968 3 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh për 
merita të veçanta. 

1968 2 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi emërim dhe 
shkarkim kuadri ushtarak. 

1968 7 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi akordim pensionesh për merita të veçanta. 

1968 13 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi akordim pensionesh për merita të veçanta. 

1968 12 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi një shtesë në fondin 
e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1968 4 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi emërim dhe shkarkim 
kuadri ushtarak. 

1968 3 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin e Uzinës 
"Dajti" në Tiranë. 

1968 6 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Financave, mbi një shtesë në organikën e Bankës 
së Shtetit. 

1968 4 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e pesë 
personave në Republikën Popullore të Kinës. 

1968 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

202 Informacioni i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së 
Punës së Shqipërisë, Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Tregtisë dhe Shëndetësisë, mbi kuotën e ushqimit të 
vullnetarëve të rinisë që marrin pjesë në aksione së bashku me 
vendimin përkatës. 

1968 15 

203 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me shtetin e Kuvajtit. 

1968 3 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kongos. 

1968 3 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e disa 
nevojave për përmirësimin e kushteve në azilet e pleqve. 

1968 3 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi një shtesë në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.91 datë 24.06.1967, mbi 
një ndryshim në tarifën maksimale të pagesës së druve të 
zjarrit. 

1968 4 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi akordim pensionesh për merita të veçanta. 

1968 20 

208 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
zgjerimin e mëtejshëm të rrjetit të shkollave teknike. 

1968 6 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin dhe 
projektvendimin e Ministrisë së Financave, Tregtisë, Bujqësisë 
dhe Kryesisë së P. të Shoqatës së Gjuetarëve dhe 
Peshkatarëve, mbi kalimin e klubeve të Shoqatës së 
Gjuetarëve dhe Peshkatarëve Sportivë, organizatave tregtare. 

1968 9 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ndërtimit, mbi shtesë fondesh 
në investimet e vitit 1968. 

1968 13 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi ndryshimin në organikat 
e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1968 6 
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212 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi disa shtesa në 
planin e prodhimit të lëndës së drurit për vitin 1968. 

1968 22 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Tregtisë dhe të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi një shtesë në organikën e Ministrisë së Tregtisë. 

1968 6 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi pagat e punëtorëve të disa uzinave ushtarake. 

1968 5 

215 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e shpërndarjes së kooperativës 
bujqësore të Librazhd Qendër në rrethin e Librazhdit. 

1968 15 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Komunikacioneve, mbi një shtesë në kontigjentin 
e organikave të kësaj ministrie. 

1968 10 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të mbledhjes së tetëmbëdhjetë të zakonshme të komisionit 
kryesor të përbashkët shqiptaro-jugosllav të incidenteve. 

1968 20 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Shëndetësisë mbi unifikimin e tarifave të 
pagesave për mjekime në stacionet e ujërave termale dhe 
minerale dhe për mjekimin e gojës. 

1968 8 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërim kuadri. 

1968 3 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në organikën e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Beratit. 

1968 3 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi emërim kuadri. 

1968 3 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Tregtisë dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi zbritjen e çmimeve me pakicë të shisheve dhe kavanozave 
prej qelqi. 

1968 11 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi akordim pensionesh për merita të veçanta. 

1968 64 
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224 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacioni në 
Republikën Popullore të Kinës për nënshkrimin e planit të 
bashkëpunimit me Akademinë e Shkencave për vitin 1968-
1969. 

1968 3 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe Gjykatës së Lartë, mbi pagat 
e punonjësve të gjykatave dhe prokurorive. 

1968 8 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Fier, mbi 
një ndryshim në vendimin nr.89 datë 24.06.1967 mbi pagat e 
punonjësve të institucioneve lokale. 

1968 6 

227 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ndryshimin e 
emrit të Ndërmarrjes Industriale Shtetërore të Riparimit të 
Pajisjeve Elektrike në Tiranë. 

1968 4 

228 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi lëvizje kuadri. 

1968 3 

229 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me kërkesën e 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalimin e një kullote në 
administrim të kooperativës bujqësore të Greshicës. 

1968 3 

230 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Tregtisë, mbi dërgim delegacionesh tregtare 
jashtë shtetit. 

1968 11 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Tregtisë dhe të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë. 

1968 11 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e komisionit 
shqiptaro-jugosllav për çështjet e piramidave kufitare. 

1968 3 

233 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me kërkesën e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi një shtesë në buxhetin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për vitin 1968. 

1968 4 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi emërim kuadri. 

1968 3 
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235 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi lëvizje kuadri. 

1968 9 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi importimin e një sasie çimento për 
Hidrocentralin e Vaut të Dejës. 

1968 6 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lëvizje kuadri. 1968 2 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me kërkesën e 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesë fondi për disa vepra 
nënkufi. 

1968 4 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore 
mekanike të ushqimit social. 

1968 8 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion e njoftim i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin e disa 
ndërmarrjeve shtetërore gjeologjike dhe minerare në rrethet e 
Tropojës, Korçës dhe Matit. 

1968 10 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Ndërtimeve Nr.10 në Tiranë. 

1968 3 

242 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në kufijtë e 
financimit për ndërtim banesash në Tiranë. 

1968 6 

243 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi plotësimin e nevojave 
për kuadro të qendrës televizive të Tiranës, Teatrit të Operas 
dhe Baletit dhe të Kinostudios. 

1968 7 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e konventës 
veterinare midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste Federale të 
Jugosllavisë. 

1968 22 

245 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e konventës 
veterinare midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë. 

1968 21 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh për 
merita të veçanta së bashku me materialin përkatës. 

1968 41 
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247 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Shëndetësisë, mbi dërgim kuadrosh në seminarin 
e Organizatës Ndërkombëtare të Shëndetësisë. 

1968 3 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
kontigjentin e organikave të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1968 2 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi shtimin e një vendi në 
organikën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1968 3 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi emërim kuadri. 

1968 3 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
për rindërtimin e piramidave dhe shenjave kufitare me 
Jugosllavinë. 

1968 19 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planet e arkës dhe 
kreditit për vitin 1969. 

1968 6 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kontrollit 
midis Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, 
mbi shkëmbimin e mallrave për vitin 1969. 

1968 9 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimin e 
Ministrisë Punëve të Brendshme, mbi lëvizje kuadri. 

1968 4 

255 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadri. 1968 2 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadri. 1968 2 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.157 datë 20.11.1968. 

1968 3 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondesh 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

1968 2 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Komunikacionit, mbi shtesë fondi 
në hekurudhën Rrogozhinë-Fier. 

1968 5 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie pensioni për 
merita të veçanta së bashku me materialin përkatës. 

1968 102 
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261 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe të Komisionit të Planit, mbi 
importim makinerie për nevojat e bujqësisë. 

1968 6 

262 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe i Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi vënien Hidrocentralit të Vaut të Dejës emrin 
Hidrocentrali "Mao Ce Dun". 

1968 3 

263 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa kritere lidhur me zbatimin e neneve 45 dhe 48 të ligjit 
nr.4171 datë 13.11.1966, mbi sigurimet shoqërore shtetërore. 

1968 22 

264 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje të parimeve 
të luftës së klasave lidhur me kreditë dhe bursat. 

1968 4 

265 Urdhër i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi sigurimin e krahut të punës 
për hekurudhën Rrogozhinë-Fier. 

1968 3 

266 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e shtetasve 
që i nënshtrohen shërbimit ushtarak në rezervë në përgatitjen 
politiko-luftarake në punimet operative mbrojtëse dhe në 
punën bujqësore të ekonomive bujqësore, ushtarake. 

1968 3 

267 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e dekreteve 
mbi shtetëzimet. 

1968 4 

268 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zhdukjen e të metave 
lidhur me zgjidhjen e ankesave të popullit. 

1968 5 

269 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen dhe 
sistemimin e fuqisë punëtore. 

1968 3 

270 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e informacionit 
për Kryesinë e Këshillit të Ministrave. 

1968 4 

271 Qarkore e Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi kontrollin e klasës 
punëtore. 

1968 15 

272 Informacione dhe njoftime, mbi disa çështje të dala nga 
kontakti i kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me bazën dhe shtruar prej tij Aparatit të Kryeministrisë për 
zgjidhje. 

1968 220 
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4 Bisedime.   

273 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu të ngarkuarit me punë A.I. të 
Republikës Popullore të Kinës, Li Tin Cuan dhe atasheut 
ushtarak të Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në 
Tiranë, Li  Xhun Hsiuan, më datën 03.07.1968, mbi disa çështje 
të përgatitjeve dhe armatimit të Ushtrisë Popullore. 

1968 31 

273/1 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu të ngarkuarit me punë A.I. të 
Republikës Popullore të Kinës, Li Tin Cuan dhe atasheut 
ushtarak të Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në 
Tiranë, Li  Xhun Hsiuan, më datën 03.07.1968, mbi disa çështje 
të përgatitjeve dhe armatimit të Ushtrisë Popullore. 

1968 23 

274 Bisedë e zhvilluar në pritjen që iu bëri kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu të ngarkuarit me punë A.I. të 
Republikës Popullore të Kinës në Tiranë, Li Tiu Ciuan dhe 
atasheut ushtarak të Ambasadës së Republikës Popullore të 
Kinës, Li Xhun Hsiuan, më datën 06.09.1968, mbi disa çështje 
të armatimit të Ushtrisë Popullore të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1968 10 

275 Bisedë e zhvilluar në pritjen që i bëri kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu, ambasadorit të Republikës 
Demokratike të Vietnamit në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1968 25 

276 Bisedim i kryetarit të Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë Mehmet Shehu me kryetarin e 
delegacionit parlamentar turk. 

1968 12 

5 Sekretaria e Përgjithshme.   

277 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.01.1968, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1968 dhe 
Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1968 në 3-mujorin e 
I-rë, të II-të dhe të III-të të këtij viti. 

1968 32 
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278 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.04.1968, mbi shqyrtimin e raportit mbi punën e Ministrisë 
së Punëve të Jashtme. 

1968 37 

279 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1967, mbi shqyrtimin e raporteve për inkurajimin, 
përhapjen dhe thellimin e lëvizjeve revolucionare dhe 
iniciativave krijuese në fushën e zhvillimit të forcave 
prodhuese, të marrëdhënieve në prodhim të kulturës dhe mbi 
zbatimin e detyrave të deklaratës të 29 prillit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe për 
gjendjen e njëthundrakëve, dhe masat që duhen marrë për 
shtimin e tyre si dhe për organizimin e zhvillimin e transportit 
të thjeshtë. 

1968 310 

280 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1968, vendim i Këshillit të Ministrave, studimi i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Tregtisë, Financave 
dhe Komisionit të Planit të Shtetit, informacione dhe njoftime 
të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Bujqësisë, Tregtisë 
dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësitë e rritjes së 
prodhimit të mallrave të përdorimit të gjerë, plotësimin e 
nevojave sipas kërkesave të popullsisë dhe mbulimin e fuqisë 
blerëse me mallra. 

1968 131 

281 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave i mbajtur 
më 26.06.1968, relacion i Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
informacion, njoftime, propozime të ministrive, Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi analizat e bëra për 
zbatimin e detyrave që dalin nga fjala e shokut Enver, mbi 
kontrollin e klasës punëtore. 

1968 107 

282 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1968, mbi disa propozime rreth funksioneve të Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave. 

1968 6 
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283 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.12.07.1968, për plotësimin e planit dhe buxhetit të shtetit 
për 6-mujorin e parë të vitit 1968. 

1968 130 

284 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.07.1968, vendim, relacion i Ministrisë së Financave, Tregtisë 
dhe i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi disa 
masa për përmirësimin e ushqimit të punonjësve në mensat e 
qendrave të punës në qytete. 

1968 12 

285 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1968, raporte të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Ministrisë 
së Tregtisë, Shëndetësisë, Drejtorisë së Ekonomisë Komunale 
dhe programe pune, mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të 
II-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi emancipimin e plotë të gruas. 

1968 159 

286 Provesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1968, qarkore të Këshillit të Ministrave, relacion i 
Bashkimeve Profesionale të Republikës Popullore të 
Shqipërisë si dhe informacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi mbrojtjen e ligjshmërisë socialiste. 

1968 48 

287 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1968, mbi shqyrtimin e projektvendimit mbi disa 
ndryshime dhe ndreqje në nomenklaturën e treguesve të 
planit të zhvillimit ekonomik dhe kulturor, dhe mbi disa 
rregulla në punën e Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së 
tij. 

1968 35 

288 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1968 si dhe projektplane të çështjeve që do të shqyrtohen 
nga Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të katërt të 
vitit 1968. 

1968 7 
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289 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
17.09.1968, mbi shqyrtimin e projektdekretit mbi gjykatat e 
fshatrave, të qyteteve dhe të lagjeve të qyteteve, të 
projektdekretit mbi mbrojtjen e bujqësisë dhe të 
projektdekretit mbi shtetëzimin e disa ndërtesave së bashku 
me materialin përkatës. 

1968 65 

290 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
05.11.1968, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për disa 
ndryshime në urdhëresën nr.6 dt.21.11.1966, mbi shpërblimet 
e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve, projektvendimi për 
një ndryshim në vendimin nr.49 dt.26.05.1967, mbi disa 
rregulla për punëtorët dhe nëpunësit e stinës ose të 
përkohshëm dhe projektdekreti për një ndryshim në ligjin 
nr.4170 dt.12.09.1966 mbi Kodin e Punës së Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1968 24 

291 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
5 shtator 1968, mbi denoncimin e Traktatit të Varshavës së 
bashku me vendimin, ligjin dhe telegramet e solidarizimit të 
ndërmarrjes kooperativave bujqësore, masave punonjëse etj. 

1968 306 

292 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.11.1968, projektplani përmbledhës i zhvillimit ekonomiko-
kulturor dhe i të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të 
shtetit për vitin 1969 si dhe diskutimi i kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, propozime, njoftime, vërejtje të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe dikastereve. 

1968 268 

292/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.11.1968, projektplani përmbledhës i zhvillimit ekonomiko-
kulturor dhe i të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të 
shtetit për vitin 1969 si dhe diskutimi i kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, propozime, njoftime, vërejtje të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe dikastereve. 

1968 408 
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293 Parashtresë mbi skicë-idenë e zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës së Republikës Popullore të Shqipërisë për kohën 
1971-1980 me pasqyrat përkatëse, relacion mbi nevojat dhe 
leverdinë e ndërtimit të disa veprave për të cilat është 
biseduar në Kinë midis delegacionit tonë qeveritar me në krye 
Mehmet Shehu dhe Qeverisë së Republikës Popullore të 
Kinës, lista e kërkesave që duhet t`i bëjnë Republikës 
Popullore të Kinës për shtesat plotësuese të pesëvjeçarit të IV-
të (1965-1970) dhe pjesërisht për pesëvjeçarin e V-të (1971-
1975) dhe relacion, mbi disa mendime të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave për skicë-idenë e zhvillimit ekonomiko-kulturor 
të vendit për kohën 1969-1980. 

1968 472 

294 Shpallje dhe njoftime të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të shtetit për vitin 1967. 

1968 25 

295 Projektprogram studimi, vërejtje dhe mendime të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e rendimentit në punë, 
mekanizimin e proceseve të punës, racionalizimin e fuqisë 
punëtore për vitet 1968-1970 dhe për periudhën 1971-1980. 

1968 34 

296 Studim mbi zhvillimin e mëtejshëm të industrializimit të 
vendit duke rritur prodhimin industrial nëpërmjet përdorimit 
më të plotë të aftësive prodhuese në shfrytëzim dhe ndërtimin 
e veprave të reja si dhe duke përqendruar forcat, në rradhë të 
parë në zhvillimin me prioritet të industrisë së rëndë, mbeten 
edhe për të ardhmen detyrat më të rëndësishme për 
ekonominë tonë. 

1968 34 

297 Raporte, relacione, informacione të komiteteve ekzekutive të 
rretheve dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
punën e këshillave popullore të rretheve dhe marrjen e 
masave për gjallërimin dhe revolucionarizimin e tyre dhe mbi 
zgjidhjen nga organet qendrore të problemeve të ndryshme të 
ngritura në këshillat popullore të rretheve. 

1968 217 
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298 Raport i Këshillit të Ministrave i mbajtur nga shoku Adil 
Çarçani në mbledhjen e organizuar më datën 20 korrik në 
Komitetin Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë me 
sekretarët e komiteteve të Partisë dhe me nënkryetarët e 
komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi disa probleme për një 
aktivizim të madh të ushtarëve të liruar dhe që lirohen nga 
ushtria, lidhur me ndihmën e madhe që ata kanë mundësi të 
japin për zhvillimin ekonomik dhe social-kulturor të fshatit 
me ritme të shpejta si dhe informacion dhe njoftim mbi këtë 
problem. 

1968 64 

299 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi pjesëmarrjen e shtetasve 
që i nënshtrohen shërbimit ushtarak në rezervë në përgatitjen 
politiko-luftarake në punimet operative mbrojtëse dhe në 
punët bujqësore të ekonomive bujqësore ushtarake. 

1968 6 

300 Qarkore të Këshillit të Ministrave, raport, Ministrisë së 
Ndërtimit, informacione dhe njoftime të Komisionit të Planit 
të Shtetit dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi 
sigurimin dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1968 98 

301 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e detyrave të dhëna nga shoku Hysni Kapo si dhe relacione të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi këtë problem. 

1968 43 

302 Letër e Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë dërguar 
Këshillit të Ministrave, mbi zotimin e marrë nga rinia për 
përfundimin e hekurudhës Rrogozhinë-Fier dhe rrugën e 
Malësisë së Madhe para afatit. 

1968 4 

303 Raport informativ i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi lëvizjen e fshatarësisë nga veriu në jug dhe 
anasjelltas, dhe disa aksione të tjera në ndihmë të zonave 
malore. 

1968 13 

304 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi disa 
veprime arbitrare në katër ndërmarrje të Durrësit. 

1968 11 
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305 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e 
Kolegjiumit të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe projektrregullore 
dhe relacioni përkatës, mbi kolegjiumet e ministrive dhe të 
institucioneve të tjera qendrore dhe mbi funksionimin e 
këshillave teknike të ndërmarrjeve teknike. 

1968 20 

306 Relacione, informacione, skema, pasqyra të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e zotimeve 
të marra nga komitetet e Partisë dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për vitin 1967. 

1968 95 

307 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
komunikatë e BPSH-së si dhe propozime të Ministrisë së 
Komunikacioneve, Ndërtimit, Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi organizimin e 
emulacionit socialist dhe mbi rezultatet e garave socialiste për 
9-mujorin e vitit 1968. 

1968 21 

308 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione të Aparatit të 
Kryeministrisë dhe Bashkimeve Profesionale të RPSH dhe 
njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetesës në Uzinën e 
Poliçanit, shtesa në organikë si dhe dekreti i Kuvendit 
Popullor mbi ngritjen e Poliçanit në shkallë qyteti. 

1968 60 

309 Relacione, informacione dhe njoftime të Ministrisë së 
Financave, së Jashtme, të Arsimit dhe Kulturës, 
Komunikacioneve, Bujqësisë, Ndërtimit, Shëndetësisë, 
Presidiumit të Kuvendit Popullor etj. dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e materialeve 
dokumentare dhe përgatitja e tyre në rast evakuimi. 

1968 42 

310 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave nr.8 datë 31.01.1966 dhe porosive të 
dhëna për punimin e materialeve, mbi veprimtarinë e 
kulakëve në rrethin e Vlorës si dhe korrespondencë e 
komiteteve ekzekutive Tiranë, Durrës dhe Skrapar, mbi 
largimin e familjeve me qëndrim të keq politik. 

1968 34 
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311 Konkluzionet e sekretarit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi gjendjen dhe problemet që dalin me 
njerëzit pa karta fronti. 

1968 11 

312 Telegrame të kolektivave punonjëse të Ndërmarrjes Shtetërore 
të Pyjeve, Industrializimit të Qumështit dhe të Rrobave të 
Gatshme dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
detyrave për vitin 1967. 

1968 6 

313 Relacione, projektvendim, pasqyra të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, mbi dorëzimin e godinës së Kampit 
të Pionierëve të Dajtit dhe mbi disa të dhëna për shtëpitë e 
pushimit dhe kampet e pionierëve. 

1968 21 

314 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
riorganizimin e disa ndërmarrjeve të industrisë dhe 
minierave, bujqësisë, tregtisë dhe komunales. 

1968 15 

315 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar institucioneve 
qendrore dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi vendosjen e punës me turne në sektorët e 
administratës. 

1968 2 

316 Orientime mbi festimin e 25-Vjetorit të Çlirimit të Atdheut dhe 
të fitores së revolucionit popullor aprovuar në mbledhjen e 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë më 08.04.1968. 

1968 19 

317 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
sistemimin në punë të arixhinjëve. 

1968 4 

318 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa që duhen 
marrë për rregullimin e Aeroportit të Rinasit. 

1968 3 

319 Anuar statistikor i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa 
tregues kryesore të industrisë, ndërtimit, tregtisë, demografisë 
dhe shëndetësisë. 

1968 47 
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320 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi trajtimin e miqve të huaj të dërguar në 
Shqipëri nga partitë motra marksiste-leniniste për të punuar 
ose për të studiuar. 

1968 10 

321 Protokoll i mbledhjes së XII-të të komisionit të përbashkët për 
bashkëpunimin teknik dhe tekniko-shkencor midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Kinës si dhe raporte e relacione, mbi punën e bërë nga 
delegacioni shqiptar i BTSH në Republikën Popullore të Kinës. 

1968 82 

322 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kongos (B) dhe 
me shtetin e Kuvaitit. 

1968 2 

323 Kërkesë e palës shqiptare për Sesionin e BTSH me Algjerinë. 1968 8 

6 Sektori i Industrisë e Minierave.   

324 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
07.10.1968, vendim, qarkore, raporte, relacione, informacione 
dhe materiale të tjera dokumentare, mbi zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë mekanike, përqendrimin, kooperimin, 
specializimin e prodhimit në vend të pjesëve të këmbimit dhe 
mjeteve të tjera. 

1968 202 

325 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1968, raport dhe studim i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi kalimin e kooperativave të artizanatit në 
ndërmarrje shtetërore. 

1968 89 

326 Njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi masat 
për fillimin e mbarë të punës për vitin 1968. 

1968 7 

327 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi marrjen 
e masave për realizimin e planit të prodhimit për vitin 1968 
dhe mbi ndryshimin e tejkalimin e tij. 

1968 19 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndryshime në strukturën e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1968 9 
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329 Studim mbi shifrat orientuese të zhvillimit të disa degëve të 
industrisë dhe minierave për periudhën 1971-1980. 

1968 79 

330 Evidenca mbi rezultatet e bilancit ekonomik të vitit 1967 në 
sektorët e minierave, gjeologjisë dhe kimi-metalurgjisë. 

1968 6 

331 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kërkimet gjeologjike dhe rezultatet gjeologjike 3, 6 dhe 9-
mujore të vitit 1968 dhe 1967. 

1968 191 

332 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi masat që ka 
marrë Ministria për zbatimin e porosive të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
gjeologjinë dhe minierat. 

1968 15 

333 Raport, informacione, njoftime, relacione dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe shpim-kërkimet për 
naftën. 

1968 167 

334 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi bilancin e gazit dhe naftës për vitin 1968. 

1968 9 

335 Relacion mbi gjendjen dhe mundësitë e përmirësimit të 
cilësisë së koksit të prodhuar në uzinën e koksifikimit. 

1968 44 

336 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, studimi i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë së bakrit. 

1968 35 

337 Studim mbi nevojat dhe mundësitë e prodhimit të plehrave 
kimike dhe mbi mundësinë e këmbimit të këtij prodhimi me 
shfrytëzimin e gazit S.O2 të metalurgjisë së bakrit dhe relacion 
i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi këtë problem. 

1968 40 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e projektidesë së zgjeruar të Fabrikës së Pasurimit 
të Mineralit të Kromit në Bulqizë si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi paraqitjen e disa problemeve 
palës kineze që merret me projektimin e uzinave të ferro-
nikelit dhe ferro-kromit për Shqipërinë. 

1968 15 
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339 Raport dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi problemin e pasurimit të gëlqerorëve të 
fosfatuar të vendburimit të Fushë-Bardhës dhe mbi 
konkluzionet dhe rekomandimet paraprake të specialistëve 
kinezë. 

1968 50 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
përballimin nga ana e shtetit të shpenzimeve për studimet 
hidrogjeologjike që kryhen për fshatin dhe korrespondencë 
mbi kërkimet gjeologjike. 

1968 42 

341 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zëvendësimin e shtyllave të drurit në miniera me shtylla të 
betonit të paratensionuara dhe mbi mekanizimin e mëtejshëm 
të proceseve të punës në miniera. 

1968 72 

342 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Komitetit të Partisë së Rrethit Berat, mbi punën e organizatave 
të Partisë në përpunimin e naftës në Qytetin Stalin, për 
gjendjen dhe masat për përmirësimin e mëtejshëm të kushteve 
të punës dhe sigurimin teknik. 

1968 13 

343 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijim ndërmarrjesh gjeologjike në Shkodër, Mëzes, Tropojë, 
Korçë, Mat dhe Burrel. 

1968 26 

344 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjes shtetërore të përpunimit të naftës. 

1968 10 

345 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
kërkesa materialesh nga importi për gjeologjinë dhe naftën. 

1968 29 

346 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi kërkesa dhe botime të hartave gjeologjike dhe 
topografike. 

1968 4 

347 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi vizitën e 
grupit të specialistëve të naftës në Algjeri. 

1968 27 
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348 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, parashtresë, 
studime dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi organizimin e sistemit energjitik të Republikës Popullore 
të Shqipërisë. 

1968 23 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores për prodhimin, shpërndarjen dhe 
përdorimin e energjisë elektrike dhe termike. 

1968 18 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e emrit të 
Ndërmarrjes Industriale Shtetërore të Riparimit të Pajisjeve 
Elektrike në Tiranë. 

1968 3 

351 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e lëndës së parë për Uzinën e 
Superfosfatit në Laç dhe mbi ndërtimin e një impianti për 
prodhimin e gur-kalit në Laç. 

1968 6 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi sigurimin e 
pajisjeve të ndryshme për Uzinën e Plehrave Azotike në Fier. 

1968 37 

353 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacion dhe projektvendim 
i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi gjendjen dhe 
masat që duhen marrë për mënjanimin e ndotjes së ajrit, ujit 
dhe territorit nga lëndët toksike në Uzinën e Plehut Azotik në 
Fier. 

1968 29 

354 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e fabrikës së 
briketit. 

1968 3 

355 Informacione dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe marrjen e masave për zhvillimin e industrisë së 
mermerit. 

1968 22 

356 Relacione mbi zhvillimin perspektiv të industrisë së lëkurë-
gomë-këpucë plastike gjatë viteve 1970-1980 dhe mbi 
prodhimet e plastmasit dhe nivelin e çmimeve. 

1968 9 
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357 Vendim, udhëzim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, 
raporte, relacione, informacione, njoftime të Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, 
mbi zëvendësimin e druve të zjarrit me lëndë të tjera djegëse 
dhe unifikimin e çmimeve të druve për popullatën e qyteteve 
si dhe mbi gjendjen, prodhimin, transportin dhe furnizimin 
me dru zjarri. 

1968 122 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe njoftime të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi disa shtesa në 
planin e prodhimit të lëndës së drurit për vitin 1968. 

1968 11 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndarjen e Ndërmarrjes Industriale Shtetërore të Letër-
Përpunim-Drurit në Shkodër në dy ndërmarrje të veçanta si 
dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
krijimin e hozrashoteve të brendshme në NISH Rroba të 
Gatshme. 

1968 14 

360 Projektvendim, relacion dhe propozime të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave si dhe njoftime të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e prodhimit të bukës, 
përmirësimin e cilësisë dhe marrjen e masave për tregtimin sa 
më të mirë të saj. 

1968 35 

361 Relacione, njoftime, studim dhe evidenca të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin e industrisë ushqimore të vajrave 
dhe salcë e perime të konservuara si dhe të bukës dhe 
sheqernave. 

1968 106 

362 Relacion dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi përmirësimin e cilësisë së kripës dhe sigurimin e tërë 
sasisë së nevojshme për konsum dhe qëllime industriale. 

1968 16 

363 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi thirrjen dhe shtytjen e Kongresit të 
V-të të Kooperativave të Konsumit dhe Kongresit të V-të të 
Kooperativave të Artizanatit si dhe raporte, relacione, 
projektstatuti dhe materiale të tjera, mbi këtë problem. 

1968 65 
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364 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e 
problemit të artizanatit nga Këshilli i Ministrave dhe studimi i 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, mbi 
përqendrimin dhe specializimin e veshjeve të gatshme që 
prodhohen në seri. 

1968 19 

365 Udhëzim mbi mënyrën e organizimit dhe vënies në jetë të 
propozimeve për shpikje, racionalizime dhe të iniciativave. 

1968 18 

366 Njoftime mbi disa verifikime të çështjeve të kritikave të 
ngritura në gazeta dhe revista. 

1968 10 

367 Relacion i Ministrisë së Financave dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi mundësitë e kursimit të materialeve duke 
vënë në përdorim metodat matematike. 

1968 10 

368 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
plotësimin e fondit pagave nga ndërmarrjet e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave gjatë 6-mujorit të I-rë 1968 dhe mbi 
masat për mënjanimin e të metave të vërtetuara. 

1968 16 

369 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 
së Arsimit, mbi ndërtimin në vend të makinave llogaritëse. 

1968 7 

370 Korrespondencë dhe informacion, mbi dërgimin e kuadrove 
për specializim jashtë shtetit për industri-miniera. 

1968 4 

371 Projektvendime dhe raport i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi shfuqizimin e disa vendimeve të Këshillit të 
Ministrave. 

1968 5 

372 Pjesë nga protokolli, nënshkruar më 20 nëntor 1968 ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Republikës Popullore të Kinës, mbi dhënien e ndihmës 
teknike dhe furnizimin e pajisjeve të plota Shqipërisë nga ana 
e Kinës. 

1968 16 

373 Njoftim dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
problemin e sigurimit të disa lëndëve të para, materialeve, 
makinerive dhe pajisjeve dhe objekteve "klering" nga organet 
e tregtisë së jashtme dhe ndryshimin e planit të prodhimit dhe 
të eksportit. 

1968 69 
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374 Relacion dhe korrespondenca e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
përmirësimin e kushteve të jetesës së punonjësve të industrisë, 
gjeologjisë dhe minierave. 

1968 38 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi caktimin e shpërblimit për vështirësi në punë 
për punëtorët e disa prodhimeve në uzinat kimike, shoferët e 
transportit në repartin e koksit, punëtorëve të polerimit dhe të 
prodhimit të gëlqeres në fabrikën e tullave silikate. 

1968 20 

376 Njoftim mbi gjendjen higjieno-sanitare në disa qendra pune 
dhe prodhimi në rrethet Berat dhe Skrapar. 

1968 4 

377 Analizë preventive e kostos së televizorëve. 1968 3 

378 Program pune i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në Kongresin dhe Konkursin 
Ndërkombëtar të Verërave që mbahet në Bukuresht prej datës 
12 gusht deri në 12 shtator 1968. 

1968 3 

379 Projektdekreti dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi zbulimet, shpikjet dhe propozimet 
racionalizuese. 

1968 10 

7 Sektori i Bujqësisë.   

380 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.02.1968, informacion i Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, raport, informacione dhe njoftime të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Shkodrës, mbi marrjen e masave për të 
realizuar rendimente të larta në drithërat e bukës dhe mbi 
bilancet financiare. 

1968 115 

381 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1968, mbi shqyrtimin e njëkohshëm të projektligjit mbi 
pyjet, të projektrregullores për shfrytëzimin e materialit 
drusor dhe prodhimeve të tjera pyjore, për tarifën e 
shpërblimit të dëmeve të shkaktuara në pyje dhe atë të 
çmimeve për shfrytëzimin e materialit drusor, së bashku me 
materialin përkatës. 

1968 61 
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382 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1968, relacione, informacione, njoftime të Ministrisë së 
Bujqësisë, Tregtisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi 
gjendjen dhe masat e marra për sigurimin dhe përhapjen e 
farërave. 

1968 26 

383 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1968, raport dhe materiale të tjera të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen 
e NBSH-ve dhe NBSHU-ve dhe masat që janë marrë dhe 
duhet të merren për realizimin e një hopi të dukshëm dhe të 
qëndrueshëm në rritjen e rendimenteve të prodhimeve 
bujqësore dhe blegtorale. 

1968 153 

384 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.12.1968 dhe studim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi vlerësimin 
e gjendjes reale të pasurisë pyjore dhe masat që duhen marrë 
për shfrytëzimin e plotë të aftësive prodhuese të krejt pyjeve 
të vendit me qëllim që të shtohet lënda e drurit e nevojshme 
për ndërtimet. 

1968 124 

385 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.12.1968, mbi disa probleme të zhvillimit perspektiv të 
bujqësisë për vitet 1971-1980 së bashku me studimin dhe 
pasqyrat përkatëse. 

1968 207 

386 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit tip të 
kooperativave bujqësore si dhe përshëndetje të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, raporte, relacione, 
informacione dhe materiale të tjera, mbi zhvillimin e 
punimeve të Kongresit të V-të të Kooperativave Bujqësore. 

1968 241 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave, studim i Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit Berat, relacione dhe informacione të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
mekanizimin e mëtejshëm në bujqësi si dhe mbi plotësimin e 
sigurimin e nevojave për mjete bujqësore. 

1968 29 
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388 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë, Industrisë 
dhe Minierave, Tregtisë dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Bajram Curri, Durrësit dhe Peshkopisë, 
mbi plotësimin e detyrës së Plenumit të 3-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për zhvillimin e 
mëtejshëm të kooperimit në kooperativat bujqësore, nëpërmjet 
zhvillimit të artizanatit dhe punishteve industriale për 
përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale nga ata 
vetë. 

1968 53 

389 Raport, projektvendim dhe informacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi shtimin e prodhimit të perimeve dhe marrjen e 
masave për sigurimin e furnizimit të popullit dhe industrisë 
me perime për vitin 1969 si dhe letra e Komitetit të Partisë së 
Rrethit Peshkopi mbi shtimin e perimeve. 

1968 45 

390 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime, 
informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi fushatën e 
mbjelljeve, korrjeve, shirjeve dhe grumbullimit. 

1968 42 

391 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Bujqësisë, vërejtje të Aparatit mbi bashkimin e NBSH-ve të 
Tiranës dhe kooperativës së Çerkez-Marinës. 

1968 27 

392 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi 
bashkimin e kooperativave bujqësore. 

1968 16 

393 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi problemin e shtimit të 
aftësisë ujitëse si dhe njoftim mbi disa masa që duhen marrë 
në bujqësi për kushtet e krijuara nga thatësira. 

1968 7 

394 Studim, relacion, projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vërejtjet e dikastereve, mbi krijimin e blloqeve me agrume dhe 
ullinj në masivet kodrinore të bregdetit të Sarandës dhe të 
Ksamilit, krijimin e një ndërmarrje bujqësore shtetërore për 
këtë problem si dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
realizimin e planit të tokave të reja për vitin 1968. 

1968 36 
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395 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpyllëzime për zgjerimin e sipërfaqeve të tokave të bukës. 

1968 5 

396 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione të 
Ministrisë së Bujqësisë, Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi masat e mëtejshme që 
duhen marrë për shtimin e lopëve, përmirësimin e racës së 
tyre dhe shtimin e qeve të punës. 

1968 29 

397 Njoftime të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shfrytëzimin 
dhe ruajtjen e tokës në bujqësi dhe mbi pjesëmarrjen në punë 
në kooperativat bujqësore. 

1968 13 

398 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dërguar Këshillit të 
Ministrave, mbi disa përfundime për të ardhurat e 
kooperativave bujqësore në përgjithësi dhe mbi krijimin e 
fondit të pandashëm dhe fondit kalimtar për vitin 1967. 

1968 8 

399 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi sigurimin e bazës 
materiale të duhanit dhe përhapjen e përvojës së përparuar që 
nga prodhimi deri në dorëzim si dhe njoftim dhe relacion i 
Ministrisë së Tregtisë, mbi cilësinë e duhanit dhe 
përmirësimin e cilësisë së cigareve. 

1968 38 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi kalimin e një kullote në administrim të 
kooperativës bujqësore të Greshicës si dhe kërkesa të 
kooperativës bujqësore Vorë dhe Sarandë për caktim kullote. 

1968 6 

401 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa konstatime 
në rrethin e Elbasanit dhe të Sarandës. 

1968 10 

402 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë, mbi disa masa organizative në lëmin e bujqësisë në 
rrethin e Tiranës. 

1968 5 

403 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi rritjen e krimbit të 
mëndafshit që ushqehet me gjethe dushku. 

1968 4 

404 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përhapjen e krimbit 
të boçes në pambuk. 

1968 3 
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405 Raport i Konferencës së II-të Kombëtare për zhvillimin e 
gjedhit mbi bazën e përgjithësimit të përvojës së përparuar, të 
punojnë për zhvillimin e shpejtë të gjedhit si kusht për shtimin 
e prodhimeve blegtorale dhe intensifikimin e mëtejshëm të 
bujqësisë dhe rekomandime të Sesionit Shkencor të Stacionit 
Qendror të Zooteknikës, mbi këtë problem. 

1968 49 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacione të 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e bagëtive të dhuruara 
në zonat e thella malore, masat e marra për mirëmbajtjen dhe 
dimërimin e tyre si dhe mbi përballimin e shpenzimeve të 
transportit të bagëtive. 

1968 38 

407 Studim dhe projektvendim, relacion i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi gjendjen e shpendëve, masat që duhen marrë për 
përmirësimin e gjendjes së shpendëve dhe perspektivën e 
zhvillimit të shpendëve si dhe disa vërejtje e propozime të 
Ministrisë së Tregtisë, mbi problemin e zhvillimit të tyre. 

1968 64 

408 Qarkore, njoftim dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi zhvillimin e muajit të pyjeve dhe të luftës kundër 
erozionit, gjelbërimin e rrugëve automobilistike dhe mbi 
përhapjen e kulturës së plepit dhe kallamit në vendin tonë. 

1968 9 

409 Studimi i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Gjirokastër dhe 
relacion i Ministrisë së Financave dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi disa çështje të përpjesëtimit të shpërblimit 
të punës midis bujqësisë dhe blegtorisë, kuadrove dhe 
anëtarëve dhe midis fshatrave të kooperativave bujqësore të 
bashkuara. 

1968 45 

410 Korrespondencë e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Berat dhe Elbasan me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e kuadrove dhe 
punonjësve që dërgohen me punë në kooperativat bujqësore. 

1968 9 

411 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, mbi punën e bërë dhe 
masat e mëtejshme që duhet të merren për ngritjen e kulturës 
agro-zooteknike të punonjësve të bujqësisë. 

1968 24 

412 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi trajtimin e 
punonjësve të NBSH-ve dhe SMT-ve. 

1968 61 
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413 Iniciativa e kolektivit punonjës të SMT-së Lezhë dërguar 
shokut Mehmet Shehu, mbi eksperimentimin në dy brigada 
traktoriste punën me rrogë bazë. 

1968 3 

414 Informacion dhe njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Shkodër, mbi mondatat në rrethin e 
Shkodrës dhe të Lezhës. 

1968 6 

415 Planimetria e caktimit të kufijve të Aerodromit të Vlorës e 
përgatitur nga Ministria e Mbrojtjes Popullore dhe Ministria e 
Bujqësisë. 

1968 2 

416 Informacioni i Ministrisë së Tregtisë, mbi shërbimet dhe 
rezultatet që kanë arritur shokët kinezë me farërat e grurit 
shqiptar. 

1968 3 

8 Sektori i Tregtisë.   

417 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
07.10.1968, raport i Ministrisë së Tregtisë dhe materiale të 
tjera, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, lidhur me fshatin nga organet e tregtisë 
dhe të grumbullimit. 

1968 124 

418 Raport i Ministrisë së Tregtisë dhe i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, letër e Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen e 
furnizimit dhe të shërbimit në qendrat e punës dhe furnizimin 
e punonjësve në fshat. 

1968 27 

419 Qarkore të Aparatit të Këshillit të Ministrave, relacione, 
njoftime, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin 
e popullsisë me artikuj ushqimorë dhe mallra të konsumit të 
gjerë. 

1968 33 

420 Informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe 
e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, 
mbi ambalazhimin e produkteve ushqimore. 

1968 13 

421 Raport i Ministrisë së Tregtisë mbi asortimentin, cilësinë e 
mallrave të industrisë së lehtë dhe asaj ushqimore. 

1968 7 
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422 Projekttezat e përmbledhura të raportit që do të mbahet në 
Kongresin e V-të të Kooperativave të Konsumit. 

1968 25 

423 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi mënyrën e kategorizimit dhe pagesës së 
magazinierëve për sistemin e Ministrisë së Tregtisë. 

1968 11 

424 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zbatimin e 
disiplinës së planit dhe të financës. 

1968 6 

425 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
ndërtimin e depove për bitumin e lëngshëm për eksport. 

1968 8 

426 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
prodhimin, konsumin dhe eksportin e mishit të derrit për 
vitin 1967. 

1968 8 

427 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
kalimin e disa të drejtave Bashkimit Qendror të Kooperativave 
të Konsumit. 

1968 6 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Lezhë, mbi 
kalimin e klubeve të Shoqatës së Gjuetarëve dhe Peshkatarëve 
Sportivë organizatave tregtare. 

1968 4 

429 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore të ushqimit 
social. 

1968 5 

430 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
transferimin e qendrës së NSHFP Elbasan në Librazhd. 

1968 7 

431 Projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi arkëtimin e të 
hollave nga njësitë e shitjes me pakicë të fshatit nga zyrat 
postare. 

1968 2 

432 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësinë e 
depozitimit të drithërave të bukës që do të grumbullohen nga 
prodhimi i vitit 1968 dhe 1969. 

1968 18 

433 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi marrjen e 
masave për sigurimin e farës së patates. 

1968 11 
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434 Dekret i Kuvendit Popullor dhe rregullore e Dhomës së 
Tregtisë së Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi 
arbitrazhin e tregtisë së jashtme pranë Dhomës së Tregtisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1968 9 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare për vitin 1968 me relacionin 
përkatës. 

1968 5 

9 Tregti e Jashtme.   

436 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe protokolle, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës, 
Rumanisë, Hungarisë, Koresë, Republikës Popullore të 
Polonisë, Republikës Demokratike Gjermane, Republikës së 
Kubës, Italisë, Francës, Austrisë dhe Republikës Socialiste të 
Jugosllavisë për vitin 1968 dhe vitin 1969. 

1968 146 

437 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi paraprojektin 
për volumin e eksportit dhe kufijtë e importit për vitin 1969. 

1968 7 

438 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa çështje të 
tregtisë së jashtme. 

1968 10 

439 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi lëvrimet reciproke të 
mallrave nga Republika Popullore e Kinës në Republikën 
Popullore të Shqipërisë dhe anasjelltas si dhe letër e të 
ngarkuarit me punë me funksion të ministrit të Tregtisë së 
Republikës Popullore të Kinës, mbi lëvrimet e materialeve për 
elektrifikim. 

1968 14 

440 Raport mbi punën e Dhomës së Tregtisë për vitin 1967 dhe 
detyrat për vitin 1968. 

1968 21 

441 Studim i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen dhe tregtimin e 
kromit gjatë vitit 1967 së bashku me vërejtjet e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave si dhe njoftim i Ministrisë së Tregtisë, 
mbi prodhimin dhe konsumimin e ferro-kromit në botë. 

1968 25 

10 Grumbullimi.   
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442 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë, informacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi grumbullimin e drithërave të bukës për vitin 1968 
dhe depozitimin e tyre. 

1968 22 

443 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi plotësimin e planit të 
grumbullimit dhe të bilancit të drithërave të bukës për vitin 
1967. 

1968 5 

444 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi grumbullimin e mishit dhe të qumështit. 

1968 24 

445 Udhëzim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, raporti i 
Ministrisë së Tregtisë, propozim i Komisionit të Planit të 
Shtetit, informacione dhe pasqyra të Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi grumbullimin e lulediellit të bimëve mjekësore, 
aromatike, tarifere dhe të shqemës. 

1968 35 

11 Sektori i Financës.   

446 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968, raport, relacion, projekturdhëresë e Ministrisë së 
Financave, mbi gjendjen e kontroll-revizionit financiar në 
aparatet qendrore, rrethe, ndërmarrje dhe kooperativa 
bujqësore. 

1968 68 

447 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1968, studim i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë 
së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit, mbi disa probleme të përsosjes së marrëdhënieve 
socialiste në prodhim në fushën e shpërndarjes dhe 
rishpërndarjes së të ardhurave kombëtare, sidomos në fshat 
dhe masat që duhet të merren në këtë drejtim. 

1968 84 

448 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1968, mbi disa shkelje të disiplinës në lëmin e përdorimit 
të fondit të akumulimit për investime me materialin përkatës. 

1968 60 

449 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbylljen e bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë 
për vitin 1967 dhe ndryshimet që i bëhen bilancit të vitit 1968 
të aprovuar nga Këshilli i Ministrave. 

1968 21 
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450 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Bankës së Shtetit, 
mbi aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit për vitin 1967. 

1968 13 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
planet e kreditit dhe të arkës për vitin 1969. 

1968 10 

452 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, propozime, 
njoftime të Ministrisë së Financave, Komisionit të Planit të 
Shtetit mbi organikat dhe pagat. 

1968 50 

453 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione, projektdekret i 
Ministrisë së Financave dhe propozime e vërejtje të 
komiteteve ekzekutive, mbi disa kritere lidhur me zbatimin e 
neneve 45 dhe 48 të ligjit nr.4171 datë 13.09.1968, mbi 
sigurimet shoqërore shtetërore. 

1968 112 

454 Rregullore e Ministrisë së Financave, mbi organizimin dhe 
funksionimin e Institutit Shtetëror të Arkave të Kursimit dhe 
të Sigurimeve. 

1968 14 

455 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi forcimin e regjimit 
të kursimit. 

1968 4 

456 Korrespondencë e Ministrisë së Financave, Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kompensimin e 
punonjësve për efekt të heqjes së triskave të artikujve 
industriale. 

1968 10 

457 Njoftim i Ministrisë së Financave dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi verifikimin e zbatimit të iniciativave për 
heqjen dorë nga shpërblimet plotësuese nga punonjësit e 
sektorëve të arsimit, kulturës dhe shëndetësisë. 

1968 8 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rritjen e kapacitetit të çerdheve dhe të kopshteve për fëmijë. 

1968 9 

459 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e buxhetit të 
shtetit, të planit të qarkullimit monetar dhe të depozitave të 
kursimeve. 

1968 4 

460 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi mundësinë e tatimit të 
ish-tregtarëve e të tjerë që kanë të ardhura në valutë në bankë. 

1968 21 
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461 Qarkore, raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe Gjykatës së 
Lartë, relacion i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e 
debitorëve privatë. 

1968 42 

462 Kërkesa e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Vlorës, mbi faljen e detyrimeve të prapambetura kundrejt 
Bankës së Shtetit dhe SMT kooperativës së Gorishtit. 

1968 1 

463 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndalimin e blerjeve dhe kryerjen e shërbimeve jashtë sektorit 
socialist. 

1968 8 

464 Relacion i Ministrisë së Financave dhe projektvendimi 
përkatës, mbi shfuqizimin e urdhëresës nr.13 datë 02.08.1958, 
mbi dhënie kredie për blerje sendesh shtëpiake. 

1968 4 

465 Pasqyrë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për 25-Vjetorin e 
Çlirimit. 

1968 2 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
një shtesë në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
vitin 1968. 

1968 4 

467 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e rublës me juanin 
kinez. 

1968 3 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe njoftim i 
Ministrisë së Financave, mbi këmbimin e valutave të lira nga 
shtetasit e huaj. 

1968 6 

469 Informacion i Shoqërisë Komisianaria, mbi disa probleme 
valutore trashëgimore me Turqinë, SHBA etj. 

1968 6 

470 Relacion i Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi pjesëmarrjen në 
Asamblenë e 38-të të Përgjithshme të Bankës së Rregullimeve 
Ndërkombëtare në Zvicër. 

1968 10 

471 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndihmën ekonomike personave të paaftë për punë që nuk 
kanë të ardhura dhe që janë pa ndihmës. 

1968 6 

472 Projektdekret dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Financave, 
mbi prerjen e një serie monedhash përkujtimore. 

1968 13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

12 Pensionet.   

473 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim pensionesh për merita të veçanta. 

1968 111 

474 Korrespondencë dhe listat e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi pensionet ushtarake. 

1968 18 

475 Propozim i Ministrisë së Financave, të Jashtme, mbi njohjen e 
vjetërsisë në punë të grave të diplomatëve për kohën e 
qëndrimit të tyre jashtë shtetit. 

1968 4 

476 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e 
vitit të fundit për efekte pensioni për vjetërsi shërbimi 
ushtarakëve që nxirren në lirim. 

1968 1 

13 Çmimet.   

477 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968, vendimi i Këshillit të Ministrave, relacione mbi 
thjeshtimin e standardeve dhe kushteve teknike dhe mbi 
kriteret e ndërtimit të tyre si dhe mbi aprovim standardesh. 

1968 86 

478 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi 
çmimet dhe kushtin teknik të rrushit për përpunim. 

1968 15 

479 Korrespondencë e institucioneve qeveritare me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për çmimet me shumicë pa tatim mbi 
xhiro. 

1968 157 

480 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, Financave etj. mbi 
çmimet me shumicë dhe pakicë. 

1968 56 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zbritjen e çmimeve me pakicë të shisheve dhe kavanozëve prej 
qelqi. 

1968 13 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrinë e Financave, mbi zbritjen e çmimeve me pakicë të 
pandoflave plastike dhe sallameve. 

1968 19 
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483 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.12.1968, vendim i Këshillit të Ministrave, parashtresë e 
Ministrisë së Financave, Tregtisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
mallrave të përdorimit të gjerë dhe ndryshimin e çmimeve të 
grumbullimit të disa prodhimeve bujqësore dhe blegtorale si 
dhe materiale të tjera për këtë problem. 

1968 70 

14 Sektori i Ndërtimit.   

484 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
20.11.1968, mbi shqyrtimin e projektvendimit për 
riorganizimin e ndërtimeve në vendin tonë dhe të 
projektdekretit për ndryshimin e ligjit, mbi shërbimin 
ushtarak të shtetasve së bashku me materialin përkatës. 

1968 141 

485 Vërejtje të Aparatit të Kryeministrisë, mbi projektplanin e 
ndërtimeve që do të kryhen nga Ministria e Ndërtimit gjatë 
vitit 1969. 

1968 2 

486 Relacione së bashku me planimetritë për ndërtime industriale 
jashtë vijës së verdhë dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave nga Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor të 
Rrethit të Kukësit. 

1968 7 

487 Raport dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen dhe 
masat për përfundimin dhe vënien në shfrytëzim të veprave 
industriale të 5-vjeçarit të katërt. 

1968 58 

488 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi masat organizative dhe teknike 
për plotësimin e domosdoshëm dhe në kohë të veprave social-
kulturore dhe të banimit. 

1968 14 

489 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi revolucionarizimin e 
mëtejshëm të punës sonë në projektin dhe uljen e kostos së 
ndërtimit nëpërmjet projektimit. 

1968 8 

490 Vendime të Këshillit të Ministrave, projekte dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Hidrocentralit të Vaut 
të Dejës. 

1968 63 
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491 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e projektit të Hidrocentralit të Smokthinës. 

1968 21 

492 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, korrespondencë 
mbi ndërtim veprash vaditëse dhe ujitëse, tharje kënetash dhe 
mbrojtje e tokave nga erozionet dhe mbi skemën e ujitjes së 
fushës së mbi-Shkodrës dhe furnizimi me ujë të pijshëm. 

1968 111 

493 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi ndërtimin e banesave të reja në Lekëbibaj. 

1968 21 

494 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtime rrugësh. 

1968 21 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Aparatit të 
Kryeministrisë dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi një 
shtesë në planin e importit dhe mbi gjendjen e ndërtim- 
montimit të linjave të tensionit të lartë. 

1968 11 

496 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, relacion, njoftim 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e hekurudhës 
Rrogozhinë-Fier. 

1968 30 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kuotën e ushqimit të vullnetarëve të rinisë që marrin pjesë në 
aksione. 

1968 4 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një ndërmarrje 
ndërtimi. 

1968 5 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Degës së Studimeve dhe Botimeve Teknike pranë 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1968 14 

500 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi bashkimin e shërbimit 
sinoptik dhe sizmologjik me Institutin Hidrometeorologjik 
dhe krijimin e seksioneve të parashikimit detaro-lumor dhe të 
agrometeorologjisë. 

1968 58 
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501 Qarkore e Aparatit të Kryeministrisë dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore me Komisionin e Planit të 
Shtetit, mbi dhënien e materialit të ndërtimit Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

1968 5 

502 Promemorje e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, lidhur me 
ndërtimin e katër ndërtesave për arkivat në vitin 1969. 

1968 7 

503 Raport dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi masat për 
stabilizimin, trajtimin e fuqisë punëtore dhe specialistëve në 
ndërtim si dhe paga. 

1968 46 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
hapjen e kursit për përgatitjen e teknikëve të mesëm ndërtimi 
dhe për topografë. 

1968 10 

505 Vendime të Këshillit të Ministrave, parashtresa të Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi përmirësimin e kushteve të punës dhe të 
jetesës, punonjësve të ndërtimit. 

1968 16 

15 Komunikacioni.   

506 Njoftim i Ministrisë së Komunikacionit, mbi plotësimin e 
planit të transportit për vitin 1967, vërejtje të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave rreth projektplanit të vitit 1969 për 
sektorin e komunikacionit. 

1968 14 

507 Program pune për zbatimin e detyrave që dalin për sektorin e 
komunikacionit nga vendimet e Kongresit të V-të të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

1968 8 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në strukturën e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe mbi krijimin e degëve të 
kontrollit të shfrytëzimit të automjeteve. 

1968 18 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
një shtesë në kontigjentin e organikave të Ministrisë së 
Komunikacionit. 

1968 1 
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510 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Transportit 
Automobilistik Shtetëror në Vlorë dhe në Kukës. 

1968 20 

511 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi sigurimin e pjesëve të këmbimit nga 
importi si dhe studim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Lushnjë, 
mbi krijimin e ofiçinës për riparimin e automjeteve. 

1968 19 

512 Rregullore e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe ndreqjen e mjeteve të 
transportit automobilistik dhe mbi kontrollin teknik të tyre 
gjatë shfrytëzimit si dhe mbi shpërndarjen e automjeteve. 

1968 57 

513 Projekturdhëresë, relacion, informacion dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi transportimin e mallrave dhe ngarkim-
shkarkimin. 

1968 57 

514 Relacion, njoftim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e rrjetit rrugor dhe masat për përmirësimin e 
mëtejshëm të tij dhe mbi mirëmbajtjen e urave dhe mbi 
realizimin e fondeve të objekteve për vitin 1967 nga NSHN. 

1968 18 

515 Njoftim mbi çmontimin e urave metalike dhe zëvendësimin e 
tyre me ura definitive. 

1968 2 

516 Relacion dhe propozime të Ministrisë së Komunikacionit, 
vërejtje të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin 
dhe përmirësimin e shërbimit të taksive. 

1968 13 

517 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
transportimin e lëndëve plasëse. 

1968 4 

518 Urdhëresë e qeverisë, urdhër dhe lista emërore, mbi heqjen e 
lejes së qarkullimit të automjeteve në pronësi të shtetasve. 

1968 38 

519 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, dërguar 
institucioneve dhe komiteteve ekzekutive, mbi punën 
ideologjike me punonjësit e transportit automobilistik në 
drejtim të parandalimit të aksidenteve dhe njoftim, mbi 
vdekjen aksidentale të shoferit të NTASH Laç. 

1968 7 
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520 Relacion mbi masat që propozohen të merren për 
përmirësimin e gjendjes teknike të ndërlidhjes gjatë 5-vjeçarit 
të katërt. 

1968 3 

521 Korrespodencë e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shtim 
kufiri financiar për instalimin e telefonave. 

1968 2 

522 Informacion mbi ndërtimin e një stacioni të ri në fllagë dhe të 
një qendre kontrolli nga pala kineze. 

1968 4 

523 Njoftim dhe ndërlidhje telegrafonike me kabllo detare 
Shqipëri-Itali. 

1968 1 

524 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në 
investime për Aeroportin e Rinasit. 

1968 2 

525 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Durrës, mbi disa probleme ekonomike të 
flotës tregtare detare që kanë dalë nga analiza e punës së vitit 
1967. 

1968 16 

526 Parashtresë dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e mjeteve detare prej druri. 

1968 12 

527 Protokoll i mbledhjes së shtatë të Këshillit Administrativ të 
Shoqërisë Aksionere Kinezo-Shqiptare të Lundrimit Detar. 

1968 9 

528 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, lidhur me 
provokacionin e bërë nga një anije ushtarake jugosllave 
motovarkës shqiptare "Vjosa". 

1968 7 

529 Shtesë në marrëveshjen e përfunduar midis Ministrisë së 
Komunikacionit të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Ministrisë së Komunikacionit të Republikës Demokratike 
Gjermane, mbi bashkëpunimin në lëmin e lundrimit. 

1968 10 

530 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e linjës ajrore midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Demokratike Gjermane. 

1968 1 
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531 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pajisjen me uniformë falas të disa punonjësve të 
komunikacionit. 

1968 15 

16 Sektori Komunal.   

532 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.04.1968, detyra të dala nga protokolli i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 22.04.1968, raporte dhe relacione të 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe komiteteve ekzekutive 
të rretheve, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
Partisë së Punës së Shqipërisë në lëmin e shërbimeve 
komunale në qytet dhe fshat. 

1968 116 

533 Urdhër, raporte, studime, informacione, programe pune, 
pasqyra dhe materiale të tjera, mbi zbatimin e vendimit të 
Plenumit të IV-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi elektrifikimin e krejt fshatrave të vendit tonë 
deri më datën 08.11.1971 për nder të 30-vjetorit të themelimit 
të Partisë. 

1968 444 

534 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1968, raport, relacion dhe njoftim i Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
gjendjen e strehimit në qytete dhe qendra pune dhe masat që 
duhen marrë për përmirësimin e saj. 

1968 78 

535 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.12.1968, relacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, 
mbi ndreqjen e ndërtesave private që bëhen të papërdorshme, 
shitjen e shtëpive të vogla shtetërore në fshat dhe qytet dhe 
mbi shitjen e trojeve shtetërore për ndërtim, suprimimi i 
Arbitrazhit Shtetëror. 

1968 44 

536 Vendime dhe relacion i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
informacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë dhe 
Qytetit Stalin, mbi ndryshime në strukturën e Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale dhe shtimi në kontigjentin e organikave 
si dhe mbi riorganizimin e ndërmarrjeve komunale. 

1968 18 
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537 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe parashtresa, 
mbi furnizimin me ujë të pijshëm të qyteteve Tiranë, Durrës si 
dhe ndërtime të ujësjellësve të qyteteve dhe fshatrave. 

1968 98 

538 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe informacione të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale, pasqyra, vërejtje dhe materiale të tjera, mbi 
ndërtimin e banesave me punë vullnetare dhe rregullat në 
lidhje me ndërtimin e tyre. 

1968 70 

539 Studim, informacion, raport dhe korrespondencë e Drejtorisë 
së Ekonomisë Komunale, mbi kanalizimet Durrës-Plazh-
Shkozet dhe mbi gjendjen e plazhit të Durrësit dhe masat për 
rregullimin e tij. 

1968 61 

540 Informacion dhe studim i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, 
mbi ndërtimin e rrugëve lokale në rrethet Mirditë, Gramsh, 
Skrapar dhe Përmet dhe mbi lidhjen me rrugë automobilistike 
të të gjithë fshatrave të vendit deri në fund të vitit 1970. 

1968 15 

541 Njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovim fondesh për 
kryerjen e punimeve në qytetin e Gjirokastrës me rastin e 
jubileut të 60-vjetorit të ditëlindjes së shokut Enver dhe 
kërkesa e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Lezhë, mbi shtesë fondesh për mbulimin e shpenzimeve të 
bëra me rastin e 500-vjetorit të Skënderbeut. 

1968 6 

542 Korrespondencë e komiteteve ekzekutive të rrethit Sarandë 
dhe Skrapar me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e varrezave të dëshmorëve dhe ngritjen e lapidarit 
të Velushës. 

1968 6 

543 Raport mbi organizimin e administrimit dhe mirëmbajtjes së 
banesave shtetërore në NSHSH Komunale Durrës, për 
seminarin kombëtar të organizuar nga Drejtoria e Ekonomisë 
Komunale më datë 9 dhe 10 maj 1968. 

1968 16 

544 Informacion mbi pjesëmarrjen e punonjësve në shtëpitë e 
pushimit, shpërndarjen e lokaleve në plazhet dhe 
frekuentimin e hoteleve të turizmit. 

1968 4 

17 Sektori Arsim - Kulturë.   
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545 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.03.1968, relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe 
Ministrisë së Financave, ligj i Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe vërejtje mbi aprovimin e 
rregullores mbi të drejtën e autorit. 

1968 87 

546 Fjala e mbajtur nga shoku Mehmet Shehu në mbledhjen e 
zgjeruar të nënkomisionit të sistemit arsimor, relacione, 
njoftime dhe orientime, mbi revolucionarizimin e mëtejshëm 
të shkollës sonë. 

1968 176 

547 Udhëzim, informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
projektvendim, relacion, pasqyra të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi numrin e studentëve të rinj që do të pranohen për 
të ndjekur studimet e larta në vitin akademik 1968-1969 dhe 
mbi procedurën dhe kriteret e pranimit në shkolla të larta. 

1968 18 

548 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përfundimet 
vjetore në Sesionin e I-rë për vitin shkollor 1967-1968 dhe mbi 
të diplomuarit deri në muajin korrik të vitit 1968. 

1968 2 

549 Relacion dhe njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
gjendjen dhe përgatitjen e kuadrove të larta dhe të mesme dhe 
mbi shpërndarjen e tyre. 

1968 33 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përmirësimin e kushteve të banimit dhe të studimit në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe në Institutin e Lartë 
Shtetëror të Bujqësisë. 

1968 8 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi marrjen e masave për 
riorganizimin e Shkollës Teknike Bujqësore të Delvinës. 

1968 14 

552 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi trajtimin dhe 
planifikimin e nxënësve në ekonomi. 

1968 3 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione 
të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe kërkesë e 61 
teknikëve të mesëm ndërtimi, mbi hapjen e degëve të 
shkollave të larta në formën e filialeve në rrethe të ndryshme 
dhe mbi disa kushte lehtësuese për punonjësit që ndjekin 
studimet e larta pa shkëputje nga puna. 

1968 16 
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554 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës dhe i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
hapjen e disa shkollave të mesme teknike. 

1968 4 

555 Informacion mbi Kampin e Pionierëve në malin e Dajtit. 1968 5 

556 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përmirësimin, ngritjen dhe zgjerimin e qendrës së televizionit 
të Tiranës si dhe mbi plotësimin e nevojave për kuadro të 
qendrës televizive të Tiranës, të Teatrit të Operas dhe Baletit 
dhe të Kinostudios. 

1968 8 

557 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
plotësimin e nevojave për pjesë këmbimi të radiostacioneve 
nga Republika Popullore e Kinës. 

1968 2 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zgjerimin e prodhimit të filmave dhe të rrjetit kinematografik. 

1968 17 

559 Informacione të Drejtorisë së Radios, mbi marrjen e masave 
për përmirësimin e dëgjimit të radios në të gjithë Shqipërinë 
dhe mbi marrjen në dorëzim të dy radiostacioneve që u 
inaguruan më 1 tetor nga kinezët. 

1968 8 

560 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen, shtimin, 
shpërndarjen dhe masat e marra për përmirësimin e botimeve 
si dhe mbi lidhjen e librave. 

1968 28 

561 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi sigurimin e një rezerve letër shtypi. 

1968 4 

562 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, mbi ripërtëritjen e trupave të Ansamblit Shtetëror 
të Këngëve dhe Valleve si dhe të Teatrit të Operas dhe Baletit. 

1968 3 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
orarin e reduktuar dhe lejen krijuese të shkrimtarëve dhe 
artistëve dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi problemin 
e kurseve artistike amatore. 

1968 10 
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564 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e arteve 
figurative dhe të aplikuara në institucionet shtetërore lokale 
publike dhe masat për përmirësimin e saj. 

1968 11 

565 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi marrjen e masave për sigurimin e tribunave 
të stadiumeve dhe të parqeve sportive si dhe për shfrytëzimin 
e tyre brenda kapaciteteve. 

1968 2 

566 Raport mbi gjendjen e kulturës fizike dhe sportive dhe masat e 
marra për përmirësimin e saj. 

1968 8 

567 Projektprogram i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Lushnjë 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kremtimin e 
50-vjetorit të Kongresit Kombëtar të Lushnjes. 

1968 3 

568 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi vendosjen e disa monumenteve, busteve dhe 
përmendoreve me rastin e 25-Vjetorit të Çlirimit të Atdheut 
dhe informacion mbi monumentin e Mathauzenit. 

1968 6 

569 Projektplani i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit shkencor midis 
Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe Akademisë së 
Shkencave të Kinës për vitet 1968-1969. 

1968 9 

570 Njoftim mbi verifikimin në vend të çështjeve që ngrihen në 
kritikat e revistës "Hosteni" Nr.11 datë 10.06.1968. 

1968 6 

18 Byroja e Shkencave.   

571 Raporte të institucioneve qendrore dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, për venien në jetë të vendimeve të 
Plenumit të III-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi kooperimin dhe revolucionarizimin tekniko-
shkencor. 

1968 173 
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572 Materiale mbi format e organizimit dhe të drejtimit të 
veprimtarisë krijuese të eksperimentimit shkencor të 
punonjësve dhe mbi rrugët e kualifikimit të specialistëve të 
lartë në shkollat e larta, institucionet kërkimore dhe në 
prodhim, titujt dhe gradat shkencore së bashku me vërejtjet e 
institucioneve qendrore. 

1968 47 

573 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1968, raport mbi gjendjen higjieno-sanitare të popullatës 
dhe masat që duhen marrë veçanërisht për profilaksinë dhe 
higjienën në fshat. 

1968 111 

574 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi zbatimin e detyrave 
të dala nga Kongresi i V-të i Partisë së Punës së Shqipërisë në 
lëmin e shëndetësisë për rrethin e Korçës dhe Fierit si dhe 
relacione, mbi disa probleme të shëndetësisë për rrethin e 
Gramshit dhe Beratit. 

1968 50 

575 Vendim, relacione dhe njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë, 
mbi përhapjen e sëmundjeve epidemike dhe masat e marra 
për luftimin e tyre. 

1968 24 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e institutit të higjienës dhe epidemiologjisë. 

1968 12 

577 Relacion, informacion dhe njoftim i Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe i Aparatit të Kryeministrisë, mbi marrjen e masave për 
përmirësimin e punës në shërbimin e endokrinologjisë. 

1968 12 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifat e pagesave për mjekimet në stacionet e ujërave termale 
dhe minerale dhe për mjekimin e gojës. 

1968 7 

579 Njoftime, informacione dhe korrespondencë, mbi gjendjen 
dhe disiplinën në institucionet shëndetësore. 

1968 31 

580 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
plotësimin e disa nevojave për përmirësimin e kushteve në 
azilet e pleqve dhe të fëmijëve të gjymtuar dhe me të meta 
mendore. 

1968 29 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

581 Projektplani i investimeve për vitin 1969 dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi pajisjen e institucioneve me bazë materiale 
dhe problemi i ushqimit etj. në spitale. 

1968 39 

582 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi sigurimin e 
gjakut falas nga vullnetarë dhe mbi ndihmën e Kryqit të Kuq 
Shqiptar për popullsinë e dëmtuar nga tërmeti në Siçili dhe 
Itali. 

1968 3 

583 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi ardhjen në 
vendin tonë të të deleguarit të Omsit, dr.Latajad. 

1968 4 

584 Njoftim dhe korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës me Aparatin e Kryeministrisë, 
mbi shtimin e kapacitetit të çerdheve dhe kopshteve. 

1968 6 

19 Byroja Juridike.   

585 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1968, mbi kundërvajtjen së bashku me dekretin përkatës. 

1968 20 

586 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.04.1968, për shqyrtimin e relacioneve mbi përdorimin e 
fitimit në ndërmarrjet shtetërore, lejimin e ditës së punës së 
zgjatur në disa punë stinore, Inspektoratin Sanitar dhe për 
shfuqizimin e disa vendimeve dhe urdhëresave të qeverisë së 
bashku me materialin përkatës. 

1968 89 

587 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.05.1968, urdhëresa e qeverisë dhe materiali përkatës, mbi 
administrimin e kullotave dhe mbi bartësinë e zyrave të 
gjendjes civile. 

1968 19 

588 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1968, dekret i Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave, relacione dhe projektdekrete të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi edukimin dhe shpërblimin e punës 
së të dënuarve me heqje të lirisë. 

1968 45 
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589 Raporte dhe informacione statistikore të Gjykatës së Lartë 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kriminalitetin 
dhe çështjet civile të gjykuara për vitin 1966-1967 dhe për 3 
dhe 6-mujorin e parë të vitit 1968. 

1968 87 

590 Analizë e Prokurorisë së Përgjithshme, mbi disa çështje të 
ligjshmërisë në organet e Administratës Shtetërore. 

1968 14 

591 Relacion dhe korrespondencë, mbi përcaktimin e dëshmorëve 
të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1968 10 

592 Dekret i Kuvendit Popullor, relacione, projektvendime dhe 
materiale të tjera mbi Kodin e Punës së Republikës Popullore 
të Shqipërisë. 

1968 80 

593 Ligj i Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e dekreteve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, dekrete të Kuvendit 
Popullor, mbi shfuqizimin dhe ndryshimin e disa ligjeve, 
dekreteve dhe vendimeve, vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi shfuqizimin e disa urdhëresave dhe vendimeve të 
qeverisë. 

1968 89 

594 Ligj dhe dekret i Kuvendit Popullor, mbi këshillat popullore si 
dhe vendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Bajram Curri, mbi këtë çështe. 

1968 50 

595 Relacione të Gjykatës së Lartë dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në kushtetutën e Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe mbi organizimin gjyqësor së 
bashku me materialin përkatës. 

1968 44 

596 Udhëzim i Gjykatës së Lartë, mbi cilësinë e vendimeve të 
gjykatës. 

1968 7 

597 Projektdekret dhe projekturdhëresa e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi lëshimin e pasaportave për jashtë shtetit dhe 
dhënien e vizave. 

1968 9 

598 Qarkore, instruksion, informacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
rretheve Sarandë dhe Rrëshen, mbi marrjen dhe shpërndarjen 
e letërnjoftimeve si dhe mbi pasaportizimin. 

1968 35 
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599 Dekrete të Kuvendit Popullor, mbi dhënie dhe lënie shtetësie 
shqiptare personave të ndryshëm. 

1968 23 

600 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë. 

1968 8 

601 Dekrete të Kuvendit Popullor, projektdekrete dhe relacionet 
përkatëse dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
rretheve, mbi ndarjen administrative tokësore të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe mbi emërtime të reja qytetesh dhe 
fshatrash. 

1968 62 

602 Projekturdhëresë e Gjykatës së Lartë, mbi shpërblimin e 
ndihmësgjyqtarëve. 

1968 3 

603 Dekrete të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen e Kuvendit 
Popullor në Sesion të V-të të Legjislaturës së VI-të të vitit 1968 
dhe në Sesionin e VII-të të Legjislaturës së VI-të më datën 
13.01.1969. 

1968 2 

604 Rregullore e Ministrisë së Financave, mbi kushtet për 
sigurimin vullnetar të ndërtesave, automjeteve, makinerive, 
mallrave, materialeve dhe prodhimeve bujqësore. 

1968 14 

605 Dekret i Kuvendit Popullor, mbi shfuqizimin e dekretit 
nr.3503 dt.07.05.1962, mbi Inspektoratin Shtetëror të Sigurimit 
Teknik për instalimet dhe pajisjet elektrike. 

1968 4 

606 Relacion i Gjykatës së Lartë dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi problemin e nxjerrjes së familjeve forcërisht 
nga banesa. 

1968 3 

607 Dekret i Kuvendit Popullor, udhëzim i Këshillit të Ministrave, 
relacione dhe projektdekrete mbi shtetëzim godinash. 

1968 53 

608 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e vendimeve 
të Arbitrazhit të Shtetit si dhe korrespondencë, mbi të meta të 
konstatuara në ndërmarrje. 

1968 8 

609 Korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore me 
Aparatin e Kryeministrisë, mbi lëvizjen e rezervistëve nëpër 
reparte dhe mbi gjendjen e mushamave me mëngë. 

1968 5 

610 Dekret i Kuvendit Popullor, mbi shkarkim dhe emërim 
përfaqësish diplomatikë. 

1968 5 
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611 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektmarrëveshje dhe 
projektkonventë veterinare dhe fitosanitare me Austrinë, 
Francën, Zvicrën, Turqinë, Sudanin dhe Egjiptin. 

1968 13 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e protokollit të mbledhjes së tetëmbëdhjetë të 
zakonshme të komisionit kryesor të përbashkët shqiptaro-
jugosllav të incidenteve. 

1968 2 

613 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e protokollit përfundimtar të komisionit të 
përbashkët shqiptaro-jugosllav, për rindërtimin dhe riparimin 
e piramidave kufitare, piramidave ndërmjetëse dhe shenjave 
të tjera kufitare datë 07.12.1967 dhe 19.10.1968. 

1968 57 

20 Dega e Kuadrit.   

614 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.04.1968, informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
lista emërore mbi qarkullimin e kuadrit për vitin 1967 dhe 8-
mujorin e vitit 1968. 

1968 36 

615 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi emërime dhe 
lëvizje kuadri. 

1968 11 

616 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
emërime dhe lëvizje kuadrosh ushtarake. 

1968 20 

617 Raporte të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, institucioneve, Gjykatës së Lartë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e kuadrit. 

1968 279 

618 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e 
kuadrit të lartë mjekësor, specialitetet e tyre dhe shërbimin 
mjekësor. 

1968 9 

619 Vendim i Këshillit të Ministrave, lista emërore dhe 
korrespondencë e institucioneve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi përgatitjen, shpërndarjen e kuadrove të larta 
dhe të mesme që mbarojnë vitin shkollor 1967-1968. 

1968 183 
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620 Qarkore e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi caktimin e numrit të kuadrove që do të pranohen në 
Shkollën e Partisë V.I.Lenin. 

1968 3 

621 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me informacionin 
mbi disa ndryshime në kontigjentin e organikës së Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1968 3 

622 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa dhe ndryshime në organikat e institucioneve qendrore 
dhe komitetet ekzekutive. 

1968 45 

623 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione, 
lista të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, Ministrisë së Shëndetësisë, të 
Industrisë dhe Minierave, mbi caktimin e lejeve plotësuese për 
kuadrot ushtarake, nëpunësit dhe punëtorët që punojnë në 
procese të vështira. 

1968 43 

624 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Institutit të Studimeve Ekonomike pranë Këshillit të 
Ministrave. 

1968 9 

625 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dërgime 
delegacionesh jashtë shtetit. 

1968 16 

626 Raporte, relacione, informacione dhe pasqyra të insitucioneve 
qendrore, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe komiteteve ekzekutive, mbi 
nxjerrjen e punës prodhuese gjatë vitit 1967 dhe 8-mujorit të 
vitit 1968. 

1968 246 

627 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, Shëndetësisë dhe 
Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
aprovimin e kolegjiumeve. 

1968 10 

628 Informacion mbi kuadrot e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
në rezervë. 

1968 6 

21 Inspektimi i Shtetit.   

629 Relacione, njoftime dhe informacione të Inspektoratit të 
Shtetit, mbi të metat e konstatuara në ndërmarrje, kooperativa 
bujqësore, rrethe etj. 

1968 121 
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630 Informacione të Inspektimit të Shtetit dhe raport i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Lezhë, mbi 
kontrollin e klasës punëtore në rrethin e Elbasanit, 
Gjirokastrës dhe Lezhës. 

1968 45 

631 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi shqyrtimin e 
kërkesave dhe ankesave për vitin 1967 dhe gjatë muajve maj-
qershor dhe korrik-nëntor për vitin 1968 dhe 1967. 

1968 41 

632 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi botimin e veprave të 
shokut Enver Hoxha. 

1968 3 

633 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
drithit të rezervës shtetërore në fshatra. 

1968 18 

634 Protokolle të mbledhjeve mujore të bëra nga Inspektorati 
Shtetëror. 

1968 184 

635 Njoftime mbi disa çështje të dala nga kontrollet mujore të 
Inspektimit të Shtetit. 

1968 28 

636 Shënime nga mbledhja e bërë me shokun Adil Çarçani me 
Aparatin, për konkluzionet e qeverisë. 

1968 3 

637 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të rretheve, Ministrisë  së Punëve të Brendshme 
dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi lejet e banimit në qytete. 

1968 5 

22 Administrata.   

638 Konsumtivi i 3-mujorit të parë, të dytë e të tretë të vitit 1968 si 
dhe të 3-mujorit të katërt të vitit 1967, dërguar Ministrisë së 
Financave nga Aparati i Këshillit të Ministrave. 

1968 12 

639 Projektplani financiar dhe projektbuxheti i valutave për vitin 
1969 i Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1968 5 

23 Peshëmatje.   

640 Parashtresë mbi disa veprime të jashtëligjshme të konstatuara 
nga punonjësit e Drejtorisë së Peshëmatjeve në dëm të 
blerësve. 

1968 5 

641 Raporte 6-mujore, vjetore ardhur nga rrethet për vitin 1968. 1968 107 

642 Udhëzime dhe materiale dërguar nga drejtoritë e rretheve për 
vitin 1968. 

1968 8 
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643 Informacione nga kryekontrollorët për vitin 1968. 1968 87 

644 Pasqyra 6-mujore dhe vjetore, nxjerrë nga raportet të ardhura 
nga rrethet, për verifikimin vjetor 1968. 

1968 13 

645 Aktverifikime të disa mjeteve gjatë vitit 1968. 1968 14 

24 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Informacion mbi shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave gjatë 
muajit maj 1968, si dhe informacion mbi shqyrtimin e 
kërkesave dhe ankesave gjatë 5-mujorit korrik-nëntor 1968. 

06.15.1968 - 
12.05.1968 

23 

2/L Letra e Kristo Qëndrës nga Fieri drejtuar shokut Haki Toska 
për strehim. 

02.05.1968 - 
03.30.1968 

6 

3/L Letra e Kiço Papavangjelit nga Tirana drejtuar Degës së 
Ankesave e Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Haki 
Toska për problemin e pensionit. 

01.29.1968 - 
07.14.1968 

14 

4/L Ankesë e punëtorëve të sektorit Zhamës të Rrethit të Lushnjës 
drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave për prishjen e 
barrakave që kërkonin t'i merrnin për strehim. 

09.26.1968 - 
10.08.1968 

6 

5/L Letra e Mim Zhapës nga Tirana drejtuar shokut Haki Toska 
ku kërkon të dërgohet jashtë shtetit për kurim. 

03.07.1968 - 
05.04.1968 

4 

6/L Letër dërguar nga 210 gra në kooperativën bujqësore Shkozë, 
Vlorë drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave ku kërkojnë 
t'i jepet një makinë që t'u hiqet ngarkesa nga trupi. 

08.24.1968 - 
09.27.1968 

9 

7/L Letra e Arshi Shehut nga Sevasteri i Vlorës drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave ku kërkon t'i hiqet masa e internimit. 

04.08.1968 - 
06.22.1968 

16 

8/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
ku bënë disa propozime për përdorimin e ilaçeve. 

01.16.1968 - 
06.18.1969 

10 

9/L Letër e një personi nga Durrësi drejtuar shokut Adil Çarçani, 
ku informon për disa propozime që ka bërë, por nuk i kanë 
shqyrtuar në Ministrinë e Komunikacionit. 

12.07.1968 - 
03.22.1969 

8 

10/L Letër e një personi drejtuar shokut Shefqet Peçi ku informon 
për spitalin e psikiatrisë. 

10.27.1968 - 
12.18.1968 

12 

11/L Letër e një personi drejtuar Degës së Ankesave ku kërkon të 
përjashtohet nga masa e internimit familja e tij. 

11.10.1968 7 
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12/L Letër e një personi nga Fieri dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku informon se në fshat ka grindje e s'ka unitet. 

03.18.1968 - 
05.13.1968 

6 

13/L Evidenca vjetore statistikore sipas rretheve paraqitur Aparatit 
të Këshillit të Ministrave për vitet 1965-1966 me të dhënat e 
për probleme të ndryshme. 

1965 - 1966 2 

25 Shtesa 1.   

646 Informacione mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave. 

1968 32 

647 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Tiranës, mbi zhvillimin e provimeve të maturës në gjimnazin 
"Sami Frashëri " të Tiranës. 

1968 13 

648 Raport i Ministrisë së Financave për llogaritjen e dëmeve të 
shkaktuara RP të Shqipërisë nga prishja e njëanshme të 
marrëveshjeve ekonomike nga ana e Qeverisë së Bashkimit të 
Republikave Socialiste Sovjetike. 

07.05.1968 - 
12.19.1968 

112 

649 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Kinës për kreditë me afate të gjata, 
furnizimin e materialeve ushtarake, të ndihmës për zhvillimin 
e forcave prodhuese në Shqipëri, si dhe kopjet e 
marrëveshjeve e raporti i Kryetarit të Delegacionit Qeveritar 
Adil Çarçani. 

04.11.1968 - 
12.11.1968 

81 

650 Mesazh i Gardistëve të Kuq dhe Ushtarëve të Pekinit me 
rastin e 24 vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë dhe letër përgjigja e 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë. 

11.28.1968 - 
01.09.1969 

9 

651 Shënime nga bisedimet e bëra në takimet nga Zv. Kryetari i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, me ambasadorin kinez 
dhe me delegacione kineze për probleme të ndërtimit të 
veprave. 

06.11.1968 - 
12.11.1968 

29 

652 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, 
Komisionit të Planit të Shtetit, Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Beratit dhe drejtorisë së kombinatit për problemin e 
sigurimit të punëtorëve për Kombinatin e Tekstileve në Berat. 

06.25.1968 3 

653 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
përdorimin e duhaneve me difekte. 

12.23.1968 - 
01.14.1969 

2 
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654 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve për projektimin e gjerësisë së trasesë së 
hekurudhës Rrogozhinë-Fier. 

12.09.1968 2 

655 Informacion drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave nga 
Fahri Danaj për gjendjen e kampit të pionierëve në malin e 
Dajtit. 

03.05.1968 4 

 
 


