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25 Viti 1969.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969, mbi gjendjen e shpendëve, masat për tejkalimin e 5-
vjeçarit të V-të, së bashku me vendimin dhe studimin 
përkatës. 

1969 82 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969, mbi masat për zbatimin e protokollit ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së RP të Kinës, nënshkruar më 20.11.1968 për dhënien e 
ndihmës teknike dhe furnizimin e pajisjeve të plota Shqipërisë 
nga ana e Kinës, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 37 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969, mbi projektdekretin për zbulimet, shpikjet dhe 
racionalizimet, së bashku me dekretin përkatës. 

1969 75 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969, mbi aprovimin e planit të çështjeve që shqyrton 
Këshilli i Ministrave për vitin 1969, Kryesia 3-mujorin e I-rë 
1969 dhe të seminarëve që organizohen nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave, së bashku me relacionin e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe planet e aprovuara. 

1969 24 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.2.1969, mbi përfundimet e deritanishme dhe masat për 
forcimin e mëtejshëm të kontrollit të klasës punëtore në 
veprimtarinë e organeve shtetërore dhe ekonomike. 

1969 157 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, për dëgjimin e raporteve nga kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të rretheve Shkodër, Elbasan, Fier, Lushnjë e 
Durrës dhe Ministri i Bujqësisë, mbi masat e marra për arritjen 
e rendimenteve të larta në kulturën e duhanit, pambukut dhe 
lulediellit. 

1969 47 
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7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, mbi rezultatet e bilanceve financiare të 
ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike për vitin 1968, së 
bashku me relacionin përkatës dhe vendimin mbi mbulimin e 
humbjeve. 

1969 77 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, mbi projektdekretin për shpronësimin dhe marrjen 
në përdorim të përkohshëm të pasurisë dhe të 
projektvendimit për shfuqizimin e disa urdhëresave dhe 
vendimeve të Këshillit të Ministrave, së bashku me dekretin 
dhe vendimin përkatës. 

1969 25 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, mbi shqyrtimin e projektplanit të problemeve për 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të dytë 1969. 

1969 4 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.4.1969, mbi funksionimin e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Librazhdit, së bashku me raportin 
përkatës. 

1969 38 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, mbi uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
mallrave të përdorimit të gjerë, unifikimin e çmimit të 
grumbullimit të drithërave dhe disa masa të tjera 
favorizonjëse, së bashku me studimin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendimet përkatëse të Byrosë Politike të KQ të 
PPSH dhe Këshillit të Ministrave si dhe urdhëresa përkatëse. 

1969 75 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, mbi disa çështje të përsosjes së mëtejshme të 
marrëdhënieve të shtetit me kooperativat bujqësore dhe 
popullsinë, në lëmin e tatimeve dhe taksave lokale, së bashku 
me dekretin, vendimin dhe urdhëresën përkatëse. 

1969 55 
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13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Financave, 
mbi gjendjen e invaliditetit dhe masat për përmirësimin e 
mëtejshëm të saj, së bashku me raportin dhe udhëzimin e 
përbashkët të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale. 

1969 41 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, për shqyrtimin e projektdekreteve mbi lëshimin e 
pasaportave për jashtë shtetit dhe dhënien e vizave, banimin 
dhe qarkullimin e shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi 
dhe të projekturdhëresës mbi një shtesë në urdhëresën, mbi 
shpërblimin e udhëtimit dhe dietave, së bashku me dekretet 
përkatëse. 

1969 25 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.6.1969, mbi shqyrtimin e raportit mbi masat e marra për 
shfrytëzimin racional të kohës së punës dhe fuqinë punëtore 
të kursyer, së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendimin përkatës. 

1969 121 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.6.1969, mbi masat e marra për shtimin e të ardhurave në 
kooperativat bujqësore të zonave malore, së bashku me 
raportin përkatës. 

1969 89 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.6.1969, mbi projektplanin e çështjeve për Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të tretë 1969, së bashku 
me planin e aprovuar. 

1969 7 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.7.1969, mbi plotësimin e planit të shtetit, të buxhetit të 
shtetit, planit të arkës, qarkullimit monetar dhe depozitave të 
kursimit për 6-mujorin e parë të vitit 1969, së bashku me 
njoftimet përkatëse. 

1969 103 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1969, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Tregtisë 
për masat që duhen marrë për përmirësimin e ushqimit social 
në zbatim të detyrave që ka shtruar KQ i PPSH dhe Këshilli i 
Ministrave, së bashku me raportin e shqyrtuar. 

1969 51 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1969, mbi shqyrtimin e projektdekretit për shpikjet dhe 
racionalizimet, shërbimin veterinar dhe qarkullimin në rrugët 
e qyteteve dhe rrugët e tjera si dhe projektplani i punës i 
Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të katërt të vitit 1969, së 
bashku me projektet, dekretet dhe planin e aprovuar. 

1951 65 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, mbi shqyrtimin e raporteve të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Komunikacioneve, për rritjen e rendimentit nga mekanizimi i 
punëve me dorë, për vënien në shfrytëzim të makinerive që 
sot rrinë pa punë dhe për shfrytëzimin e aftësisë së 
makinerive dhe pajisjeve ekzistuese, duke nxjerrë dhe bilancin 
e fuqisë punëtore të kursyer. 

1969 87 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, mbi shqyrtimin e raportit për forcimin e mëtejshëm 
të bazës ushqimore të blegtorisë, së bashku me raportin 
përkatës. 

1969 44 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, mbi shqyrtimin e projektligjit mbi sistemin e ri 
arsimor, së bashku me relacionin dhe ligjin përkatës. 

1969 27 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, mbi shqyrtimin e projektdekretit për krijimin e 
bankës bujqësore dhe të projektvendimit mbi funksionimin 
dhe organizimin e saj, së bashku me relacionet dhe vendimin 
përkatës. 

1969 17 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, mbi shqyrtimin e raportit për funksionimin e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër, 
së bashku me raportin përkatës. 

1969 96 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, mbi shqyrtimin e projektdekretit për disa 
ndryshime në ligjin mbi sigurimet shoqërore shtetërore, së 
bashku me raportin dhe dekretin përkatës. 

1969 53 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, mbi shqyrtimin e projektdekreteve për shfuqizimin 
e dekretit "Mbi vetëtatimin e popullsisë fshatare", për 
ndryshimin e nenit 29 të Kodit Penal si dhe për ndryshimet e 
nenit 3 të dekretit Nr. 1881, datë 21.6.1954 "Mbi ndreqjen e 
ndërtesave private, që bëhen të pa përdorshme", së bashku me 
relacionet dhe dekretet përkatëse. 

1969 20 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për mënyrën e 
transportimit dhe ngrarkim-shkarkimit të mallrave dhe të 
projektvendimit për ushtrimin e veprimtarisë së shitblerjes, 
zejtarisë dhe profesionit, së bashku me raportet, relacionet, 
urdhëresën dhe vendimin përkatës. 

1969 68 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

29 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.1.1969. 

1969 16 

30 Njoftim i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi emërtimin dhe 
tregtimin e pullës postare. 

1969 3 

31 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e 
kulturës fizike e sporteve dhe masat për përmirësimin e saj. 

1969 9 

32 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
kuadrove të larta të bujqësisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 8 

33 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.2.1969. 

1969 50 

34 Raport i Ministrisë së Financave, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit Shqiptar për vitin 1968, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 16 
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35 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përdorimin e 
fondit në divizë të lirë për vitet 1969-1970 dhënë nga RP e 
Kinës si dhe informacioni i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
të Republikës Popullore të Shqipërisë, drejtuar Sekretarit të I-
rë të KQ të PPSH, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 31 

36 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zgjerimin, 
përhapjen dhe shpërndarjen e librit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 9 

37 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
përmirësimin e kushteve të jetesës në konvikte, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 10 

38 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
varrezave të dëshmorëve të luftës Nacinalçlirimtare në Tiranë, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1969 6 

39 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi monumentin 
e pavarësisë në Vlorë, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 4 

40 Parashtresë i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e 
hekurudhës Elbasan-Prenjas, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 9 

41 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shfrytëzimin, 
mirëmbajtjen teknike dhe prodhimin e rimorkjove. 

1969 5 

42 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi aksidentet 
automobilistike dhe masat për përmirësimin e gjendjes. 

1969 8 

43 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e Drejtorisë së 
Studimeve dhe Projektimeve Pyjore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 5 

44 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.3.1969. 

1969 21 

45 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi përfundimin e 
marrëveshjeve tregtare. 

1969 12 
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46 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndarjen e ofiçinës 
mekanike nga NSHG-ja Shkodër dhe krijimin e një 
ndëmarrjeje të veçantë, me objekt kryesor prodhimin e 
makinerive e pajisjeve të fabrikave të miellit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 6 

47 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat për përmirësimin 
e gjendjes në mbrojtjen e bimëve. 

1969 9 

48 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi punën e bërë 
deri tani në drejtim të përdorimit me nikoqirllëk të 
karburanteve dhe lubrifikanteve në mjetet e komunikacionit 
dhe masat që duhen marrë në të ardhmen. 

1969 6 

49 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi zgjerimin e shërbimit 
bankar dhe të arkave të kursimit si dhe mbi caktimin e numrit 
të arkëtarëve të bankës në bazë të një normative, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 8 

50 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi pagat e 
punonjësve të gjykatave dhe prokurorive të rretheve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1969 9 

51 Relacion i Gjykatës së Lartë, mbi dhënien e ditëve të punës 
anëtarëve të kooperativave bujqësore që kryejnë detyrën e 
ndihmësgjyqtarit, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 5 

52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.4.1969. 

1969 49 

53 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të arkës dhe qarkullimit monetar për 3-
mujorin e parë 1969. 

1969 3 

54 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi pensionet 
familjare për merita të veçanta. 

1969 4 

55 Relacion i Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi gjendjen e Kryqit të 
Kuq Shqiptar, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 10 

56 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa 
probleme të zhvillimit të mëtejshëm të shkencave 
albanologjike në vendin tonë. 

1969 33 
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57 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zbatimin e 
kritereve të shpërblimit të specialistëve që u jepet titulli 
mjeshtër, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 8 

58 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime 
në strukturën e Komisionit të Planit të Shtetit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 7 

59 Projektvendim, mbi riorganizimin e disa ndërmarrjeve 
bujqësore në rrethin e Sarandës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 14 

60 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa masa që 
duhen marrë për strehimin e rinisë vullnetare në aksionet e 
mbjelljes së agrumeve e ullinjve në rrethin e Vlorës dhe 
Sarandës, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 9 

61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.6.1969. 

1969 47 

62 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi projektidenë e kullimit dhe ujitjes së fushës së 
Darçit, Kavajë, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 6 

63 Parashtresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi projektidenë e zgjerimit të ujitjes në zonën e 
Dumresë, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 7 

64 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ngritjen e stacionit 
qendror të veterinarisë në rang Instituti, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 9 

65 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi arkëtimin e 
mjeteve monetare nga shitësit e rrjetit të tregtisë së fshatit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1969 8 

66 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi nevojën e aderimit të 
vendit tonë në konventën doganore, mbi transportin 
ndërkombëtar të mallrave dhe në konventën ndërkombëtare, 
mbi qarkullimin rrugor, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 107 

67 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndryshimin e 
masës së shpërblimit të punës me plan-detyrë. 

1969 5 
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68 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
kuadrove të larta e të mesme që mbarojnë studimet në vitin 
1969, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 31 

69 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin 
e rregullores për administrimin e akteve zyrtare dhe 
materialeve dokumentare, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 99 

70 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e Ndërmarrjes së Peshkimit në Lushnjë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 6 

71 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e një 
ndërmarrjeje bujqësore në rrethin e Fierit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 4 

72 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi unifikimin 
e çmimit të shitjes me pakicë të druve të zjarrit dhe qymyrit të 
drurit, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 5 

73 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa ndryshime në 
pagat e punonjësve të bujqësisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 20 

74 Vendim i Këshilli të Ministrave, mbi një shtesë në organikën e 
Drejtorisë së Kontrollit të Masave, të Peshimit dhe të Matjes. 

1969 2 

75 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi hapjen e mensave 
në institucionet shëndetësore të mjekimit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 6 

76 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi aprovimin e marrëveshjes midis 
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së RSF të Jugosllavisë, mbi transportin ndërkombëtar 
automobilistik të mallrave, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 16 

77 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e lagjes "Jaho 
Salihi" të Kooperativës Bujqësore Lugaj në dobi të NBSH 
Lokale Tropojë, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 4 

78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 4.7.1969. 

1969 67 
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79 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mbylljen e 
bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë për vitin 
1968 dhe projektbilancin për vitin 1969-1970. 

1969 40 

80 Relacion i Institutit të Studimeve Ekonomike, mbi orientimet 
paraprake të veprimtarisë së këtij instituti dhe mbi tematikën 
e studimeve për vitet 1969-1970, së bashku me materialin 
përkatës. 

1969 20 

81 Studim i Institutit të Studimeve Ekonomike, mbi rrugët për 
zgjidhjen e shpërpjestimit midis nevojave të furnizimit të 
Tiranës, me qumësht, bulmetra e perime dhe mundësisë së 
mbulimit të tyre nga vetë rrethi i Tiranës, së bashku me 
vendimet përkatëse të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1969 86 

82 Relacion e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dëshmorët e 
Atdheut dhe varrezat e tyre, së bashku me dekretin dhe 
udhëzimin përkatës. 

1969 20 

83 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi bashkimin e 
kontigjentit të organikave në rrethe dhe shpërblimin e 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 7 

84 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
degëve të PTT-së në disa rrethe, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 6 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.7.1969. 

1969 67 

86 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe Ministrisë 
së Ndërtimit, mbi plotësimin e nevojave me kuadro, 
specialistë dhe punëtorë, për projektimin, ndërtimin dhe 
shfrytëzimin e veprave që ngrihen në bazë të marrëveshjeve 
së 20 nëntorit 1968 midis Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe RP të Kinës, së bashku me qarkoren përkatëse të Këshillit 
të Ministrave. 

1969 33 
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87 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Kukës, mbi masat që 
duhet të merren lidhur me përmbytjet që shkaktohen nga 
krijimi i liqenit të hidrocentralit të Fierzës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 23 

88 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
ndërmarrjes të lëndëve plasëse, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 7 

89 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi nevojën e zhvendosjes së objekteve 
industriale të SMT-së Tiranë. 

1969 6 

90 Studim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përmirësimin e punës për furnizimin në sistemin e industrisë 
dhe minierave. 

1969 8 

91 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat që duhen marrë 
për përmirësimin e gjendjes së kadastrës. 

1969 9 

92 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi krijimin e 
ndërmarrjes së riprodhimit të veprave të artit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 8 

93 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë, mbi përdorimin e kredisë për banesat private kur janë 
në rrezik shëmbje. 

1969 2 

94 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi një 
kërkesë valute për importimin e sondave të shpimit. 

1969 3 

95 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi efektin financiar që do 
të ketë pajisja e institucioneve social-kulturore dhe familjeve të 
fshatrave të reja socialiste. 

1969 4 

96 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.9.1969. 

1969 25 

97 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi strukturën 
organizative të Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1969 10 
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98 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi shpronësimet e rradhës së dytë 
për ndërtimin e hidrocentralit "Mao Ce Dun" në Vaun e Dejës, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1969 10 

99 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë 
organike për krijimin e përfaqësive të veprave të reja në 
ndërtim si dhe për disa që vazhdojnë të ndërtohen,  së bashku 
me vendimin përkatës. 

1969 9 

100 Relacion dhe parashtresa të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi krijimin e disa ndërmarrjeve të reja në 
industrinë e naftës. 

1969 34 

101 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndryshimin dhe 
përmirësimin e strukturës dhe të cilësisë së mallrave. 

1969 7 

102 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi krijimin e Bankës 
Bujqësore, së bashku me shënimet e Sekretarit të Parë të KQ të 
PPSH. 

1969 19 

103 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e pikës 3 
të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.21, datë 25.3.1966 
"Mbi pagat e ushtarakëve". 

1969 4 

104 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi të ardhurat në valutë 
nga emigracioni dhe depozitat e shtetasve në Bankë. 

1969 9 

105 Parashtresë, mbi studimin e tërësisë ujore të Shkodrës. 1969 4 

106 Njoftim i shtabit për zhdukjen e pasojave të tërmetit, datë 3, 8 
prill 1969, mbi gjendjen e punimeve në zonat e dëmtuara nga 
tërmeti. 

1969 5 

107 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.10.1969. 

1969 27 

108 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi realizimin e planit të 
arkës për 9-mujorin dhe mbi prodhimin e gjendjen në tregti të 
mallrave të përdorimit të gjerë. 

1969 7 

109 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi strukturën 
organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1969 38 
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110 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
kualifikimin e kuadrit në shkollat e larta. 

1969 8 

111 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësitë e 
zgjerimit të rrjetit të çerdheve ditore, në qytete, qendra pune 
dhe ferma për vitin 1970-1975. 

1969 6 

112 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi profesionet e 
vështira, ku duhet punuar me orar të shkurtuar. 

1969 16 

113 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e planeve të masave të dikastereve për trajtimin më të mirë të 
qymyrit dhe të lëndëve të tjera djegëse të ngurta. 

1969 5 

114 Njoftim dhe parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
përfundimin e bisedimeve me delegacionin e Ministrisë së 
Ekonomisë Ujore dhe Energjetitkës të RPt ë Kinës, për çështjet 
e hidrocentralit të Fierzës dhe të hidrocentralit "Mao Ce Dun". 

1969 15 

115 Procesverbval i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 5.11.1969. 

1969 71 

116 Raporte të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave, mbi plotësimin e planit dhe të buxhetit për vitin 
1969 dhe mbi projektplanin e projektbuxhetin e vitit 1970. 

1969 227 

117 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ndarjen 
e disa ndërmarrjeve të shfrytëzimit të pyjeve dhe krijimin e 
ndërmarrjeve të reja, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 10 

118 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi studimin për 
shtimin e aftësisë ujitëse në rrethin e Përmetit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 15 

119 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi krijimin e Institutit 
të Studimeve dhe Projektimeve për bonifikime pranë 
Ministrisë së Ndërtimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 8 

120 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi masat që 
duhet të merren për zbatimin e porosive të dhëna nga shoku 
Enver Hoxha, në rrethin e Gjirokastrës. 

1969 4 

121 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi faljen e 
dëmshpërblimeve. 

1969 4 
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122 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi kalimin e 
Teatrit të Operas dhe Baletit dhe Bibliotekës Kombëtare në 
vartësi të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 5 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1969. 

1969 69 

124 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zhvillimin 
ekonomik dhe kulturor të  Republikës Popullore të Shqipërisë, 
gjatë pesëvjeçarit të 5-të 1971-1975. 

1969 246 

125 Lista e linjave, pajisjeve, materialeve dhe objekteve të 
aprovuara nga komisioni qeveritar, për t'u blerë me valutë të 
lirë nga kredia e veçantë e RPK, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 14 

126 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dekorimet e 
disa punonjësve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1969 6 

127 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e së drejtës për të marrë pension për vjetërsi shërbimi 
disa ushtarakëve të liruar që kanë kryer 14 vjet dhe 5 muaj e 
lartë shëbim. 

1969 16 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1969. 

1969 74 

129 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime 
në strukturën organizative të ministrive dhe institucioneve 
qendrore, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 47 

130 Parashtresë e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi masat që 
duhen marrë për forcimin e urave dhe ndërtimin e rrugëve në 
përshtatje me kalimin e peshave të rënda, për veprat e 
parashikuara në marrëveshje me RP të Kinës. 

1969 4 

131 Relacion i Ministrisë së Komunikcioneve, mbi krijimin e 
ndërmarrjes shtetërore të shpërndarjes dhe furnizimit të 
komunikacionit, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 5 

132 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e 
përmbledhjeve të legjislacionit në fuqi. 

1969 5 
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133 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi botimin 
dhe shpërndarjen e gazetës zyrtare. 

1969 6 

134 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi nxjerrjen në 
profesion të lirë të shkrimtarëve e artistëve, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1969 9 

135 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi kufirin e 
Republikës Popullore të Shqipërisë, së bashku me dekretin 
përkatës të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1969 21 

136 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Furnizimit të Punëtorëve në Burrel, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1969 6 

137 Vërejtjet e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi propozimet 
e dikastereve për dhënien e çmimeve të Republikës. 

1969 94 

138 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e Ndërmarrjes së Peshkimit në Vlorë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1969 4 

139 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen dhe nevojat në 
ushqime të koncentruara në NBSH. 

1969 2 

3 Vendime Qarkulluese.   

140 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në 
organikat e institucioneve shtetërore, me materialin përkatës. 

1969 45 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi faljen e kredisë bankare 
ish Kooperativës Bujqësore Çerkezë-Morinë, në rrethin e 
Tiranës, me relacionin përkatës. 

1969 4 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Shtëpisë së 
Pushimit të Pionerëve në malin e Dajtit në vartësi të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë. 

1969 2 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërime të organeve 
ekonomike e shtetërore, me materialin përkatës. 

1969 41 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes tregtare midis  Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe R. Turke, për vitin 1969, me materialin 
përkatës. 

1969 14 
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145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e prodhimit të 
paimeve dhe përdorimit të tyre nga masat punonjëse të qytetit 
dhe fshatit. 

1969 5 

146 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensioni për 
merita të veçanta, shërbimi. 

1969 321 

147 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
normat e veshmbathjes të ushtarakëve të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
me materialin përkatës. 

1969 14 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacioni 
tregtar jashtë shtetit. 

1969 3 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të mbledhjes së shtatë të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-
Jugosllav për Ekonominë Ujore, me materialin përkatës. 

1969 23 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi autorizim shpenzimi në 
valutë të lirë, me materialin përkatës. 

1969 5 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Atristëve, me relacionin përkatës. 

1969 4 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importimin e veglave të 
ndërrimit për sondat e hidrocentralit "Mao Ce Dun". 

1969 3 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.91, datë 24.6.1967 "Mbi pagat e 
punonjësve të industrisë". 

1969 2 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aderimin në Konventën 
Ndërkombëtare të Telekomunikacioneve, së bashku me 
konventën. 

1969 2 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkrirjen e 
kooperativave të artizanatit si organizata ekonomike masash 
dhe kalimin e aktiviteteve të tyre sektorit shtetëror, me 
studimin përkatës. 

1969 69 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes tregtare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe R. Franceze për vitin 1969, me materialin 
përkatës. 

1969 11 
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157 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadri të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, me materialin përkatës. 

1969 47 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi  masat që duhen marrë 
për të ndihmuar popullsinë e rretheve Fier, Tepelenë, Vlorë, 
Berat, Skrapar dhe Përmet, për zhdukjen e pasojave të 
shkaktuara nga tërmeti i 3 prillit 1969, me materialin përkatës. 

1969 17 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi në 
ndërtime. 

1969 6 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e Fabrikës së 
Letrës në Lezhë. 

1969 2 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në disa mbledhje ndërkombëtare gjatë vitit 1969. 

1969 7 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për sigurimin e 
materialeve për zhdukjen e pasojave të shkaktuara nga tërmeti 
i datës 3 prill të vitit 1969, me materialin përkatës. 

1969 7 

163 Vendim i Protokollit të marrëveshjes të Ministrisë së Punëve 
të Jashtme, mbi marrëdhëniet tregtare me RA të Bashkuar. 

1969 9 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në buxhetin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për vitin 1969. 

1969 2 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e çmimeve me 
pakicë të patates dimërore, për gjendjen në rrjetin e tregtisë. 

1969 4 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e çmimeve të 
shitjes me pakicë të disa artikujve. 

1969 7 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në vendimin 
e Këshillit të Ministrave Nr.48, datë 12.4.1969 "Mbi masat për 
sigurimin e materialeve për zhdukjen e pasojave të shkaktuara 
nga tërmeti i datës 3 prill 1969". 

1969 12 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e përbërjes të 
palës sonë në komisionin kryesor të përbashkët shqiptaro-
jugosllav, për zgjidhjen e incidenteve në kufi. 

1969 4 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në administrim 
të organizatave kooperativiste dhe shoqërore, të godinave që 
nuk përdoren për banesa. 

1969 2 
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170 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e një serie të 
jashtëzakonshme monedhash materiale përkujtimore, me 
relacionin përkatës. 

1969 6 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
shpenzimeve në valutë. 

1969 2 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 218, datë 9.4.1969 "Mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Shfrytëzimit të Plazhit në 
Durrës" dhe mbi disa masa në lidhje me plazhet. 

1969 2 

173 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijim ndërmarrjesh të 
reja, me materialin përkatës. 

1969 24 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 104 ha tokë 
nga kooperativat bujqësore në Ndërmarrjen Bujqësore Burrel, 
me relacionin përkatës. 

1969 4 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit të 
Dhomës së Tregtisë të RPSH. 

1969 7 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e planit të 
prodhimit të makaronave. 

1969 4 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një 
delegacioni në Kongresin e III-të Botëror të kërkimeve 
agronomike. 

1969 2 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një ndihme 
kooperativave bujqësore Kollovoz, Brekije dhe Topojan në 
rrethin e Kuksit, me materialin përkatës. 

1969 6 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për zhvillimin e 
shpejtë të kulturave drusore-frutore, me materialin përkatës. 

1969 17 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e 
elektrovinçierëve në portet detare, me relacionin përkatës. 

1969 7 
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181 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen në qytetin e 
Tiranës dhe të Elbasanit kurs për përgatitjen e specialistëve 
për ndërtim, shkollë e mesme teknike si dhe telegram i 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Mehmet Shehu, 
dërguar gjithë ministrive dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi hapjen e shkollave dhe 
filialeve të reja. 

1969 28 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të mbledhjes së 19-të të zakonshme të Komisionit të 
Incidenteve Kufitare, me materialin përkatës. 

1969 10 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
të linjës 220 KV H/C  "Mao Ce Dun" Tiranë-Elbasan dhe 
nënstacioneve 220/110/35 KV. 

1969 4 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kryetarit të 
palës sonë të Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav, 
për rindërtimin e piramidave kufitare. 

1969 2 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në 
shpërndarjen e pllakave të eternitit. 

1969 2 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbylljen e kolonisë së 
edukimit të fëmijëve. 

1969 4 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e porteve, së 
bashku me materialin përkatës. 

1969 6 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e delegacionit 
tonë në Kongresin e III-të Botëror të Kërkimeve Agroteknike, 
në Itali (Romë). 

1969 3 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përqëndrimin e 
prodhimit dhe riparimit të karrocerive dhe rimorkiove të 
automjeteve dhe përqëndrimin e riparimit të pjesëve të 
këmbimit, me relacionin përkatës. 

1969 11 

190 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nderimin e kujtimit të 
kryetarit të Komitetit Qendror të Partisë të Punonjësve të 
Vietnamit dhe Presidentit të RD të Vietnamit Ho Shi Min. 

1969 3 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e RA të Libisë 
dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. 

1969 2 
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192 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e përbërjes së 
delegacioneve dhe grupeve të ekspertëve që do të dërgohen 
me shërbim jashtë shtetit, për të përfunduar marrëveshjet dhe 
protokollet tregtare për vitin 1970. 

1969 12 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
midis Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RSF të Jugosllavisë, për shkëmbimin e mallrave 
për vitin 1970, së bashku me materialin përkatës. 

1969 15 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e një sasi toke të 
NBSH Ushtarake Burrel, Kooperativës Bujqësore të Bashkuar 
Lurë, me materialin përkatës. 

1969 5 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie flamuri luftarak 
disa reparteve të ushtrisë. 

1969 11 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
kreditit. 

1969 3 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e përbërjes së 
delegacionit tonë për bashkëpunimin tekniko-shkencor me RP 
të Kinës. 

1969 4 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Komisionit 
të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav të palës sonë, për 
rindërtimin dhe riparimin e piramidave kufitare. 

1969 3 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
përbërjen e delegacionit tregtar që do të dërgohet në Hungari. 

1969 3 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.61, datë 3.5.1969 "Mbi masat për 
sigurimin e materialeve për zhdukjen e pasojave të shkaktuara 
nga tërmeti i datës 3 e 8 prill 1969 ". 

1969 7 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e vorrezave të 
dëshmorëve të Atdheut. 

1969 4 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në limitin e 
ushtrisë popullore. 

1969 2 

203 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importimin e 350 copë 
motokorrëseve dhe të 200 copë inkubatorësh për çelje zogjsh 
nga kredia me divizë të lirë, me materialin përkatës. 

1969 4 
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204 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e fidanave 
frutore me valutë të lirë nga kredia e veçantë e RP të Kinës. 

1969 5 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e 600 ton farë 
misri hibrid me valutë nga kredia në divizë të lirë. 

1969 2 

206 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror dhe i Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, për ta 
shpallur vitin 1969 vit jubilar për 25 Vjetorin e Çlirimit të 
Atdheut e të fitores së Revolucionit Popullor. 

1969 7 

207 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e çmimeve të Republikës 
në kuadrin e 25 Vjetorit të Çlirimit të Atdheut e të fitores së 
Revolucionit Popullor. 

1969 10 

208 Njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e depove dhe 
koçekëve të drithit. 

1969 2 

209 Protokoll, mbi zbatimin e detyrave për rindërtimin e kripores 
skrofotinë (Vlorë) dhe krijimin e kriporeve të reja në rrethet 
Durrës (Kavajë), Fier (Ndërnenas), Sarandë (Vrinë) dhe Lezhë 
(Tale). 

1969 13 

210 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e stimujve 
moralë dhe materialë për shpikje e racionalizime, me 
materialin përkatës. 

1969 9 

211 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
urdhëresën Nr. 3, datë 3.10.1966 mbi dhënien e kredive me 
afat të gjatë, për përmirësimin e kushteve të banimit, me 
materialin përkatës. 

1969 6 

212 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi vjeljen e detyrimeve në 
dobi të shtetit ose të organizatave socialiste. 

1969 3 

213 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kolegjiumet e ministrive 
e institucioneve qendrore. 

1969 3 

214 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, ministrive dhe 
institucioneve qendrore, mbi krijimin e mensave pranë 
ndërmarrjeve ekonomike, reparteve dhe kantiereve, për 
furnizimin e punëtorëve, me informacionin përkatës. 

1969 7 
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4 Bisedimet.   

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

1969 200 

216 Bisedime të zhvilluar midis Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
të RPSH, shokut Mehmet Shehu dhe delegacionit të Partisë 
dhe Qeverisë të RPtë Kinës që ka ardhur për të marrë pjesë në 
festimin e 25 Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1969 8 

217 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe delegacionit të gazetarëve kinezë që ka 
ardhur të marrë pjesë në festimin e 25 Vjetorit të çlirimit të 
Atdheut. 

1969 15 

218 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe grupit të specialistëve kinezë për 
projektimin dhe ndërtimin e uzinës së përpunimit të thellë të 
naftës, kryesuar nga shoku Kan Nin, më datën 1.4.1969. 

1969 18 

219 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe Zëvendësministrit të Ekonomisë Ujore 
dhe Energjetikës të RP të Kinës, Van In Shen dhe të një grupi 
teknikësh që ndodhen në vendin tonë, më datën 30.6.1969. 

1969 12 

220 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe Ambasadorit të RPK, shokut Gen Biao. 

1969 40 

221 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe delegacionit të Partisë dhe Qeverisë së RD 
të Vietnamit, që ka ardhur për të marrë pjesë në festimin e 25 
Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1969 11 
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222 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe delegacionit të Frontit Kombëtar të 
Çlirimit dhe të Qeverisë Revolucionare të përkohshme të 
Republikës së Vietnamit të Jugut, që ka ardhur për të marrë 
pjesë në festimin e 25 Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1969 12 

223 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe Kryetarit të Misionit të Përhershëm të 
Frontit Kombëtar të Çlirimit të Vietnamit të Jugut, Nguyen 
Ksuan Long, më datën 16.6.1969. 

1969 8 

224 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe Ambasadorit të ri të Jashtëzakonshëm e 
Fuqiplotë të Republikës Islamike të Pakistanit, Hamit Navaz 
Khan, më datë 25.7.1969. 

1969 38 

225 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe Ambasadorit të ri të Jashtëzakonshëm dhe 
Fuqiplotë të Republikës Italiane në Republikës Popullore të 
Shqipërisë, Roberto Venturini, më datën 26.9.1969. 

1969 28 

226 Bisedime të zhvilluara midis Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shokut 
Mehmet Shehu dhe Ambasadorit të ri të Jashtëzakonshëm dhe 
Fuqiplotë të Suedisë, Tor Lennark Finmark, më datën 
26.9.1969. 

1969 18 

5 Sekretaria e Përgjithshme.   

227 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.2.1969, qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, mbi problemin e 
kontrollit të klasës punëtore. 

1969 360 

227/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.2.1969, qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione 
të ministrive dhe institucioneve qendrore, mbi problemin e 
kontrollit të klasës punëtore. 

1969 303 
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227/2 Raporte, informacione e njoftime, mbi analizën e problemit të 
klasës punëtore në mbledhjet e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1969 384 

228 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.6.1969, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raporte e 
relacione të institucioneve, mbi masat për shfrytëzimin e 
kohës së punës, ndryshim plani të fuqisë punëtore dhe 
kursimin e saj. 

1969 208 

229 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, me 
materialin përkatës, mbi rritjen e rendimentit dhe 
mekanizimin e punëve me dorë. 

1969 69 

230 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969, 13.3.1969 dhe 16.6.1969, mbi çështjet që do të marrë 
në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë tremujorit të I-rë, II-të, III-të dhe gjatë vitit 
1969. 

1969 10 

231 Ligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale të 
mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 14.11.1969 dhe 
5.11.1969, raporte dhe relacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave, mbi zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës të 
Republikës Popullore të Shqipërisë për vitin 1966 dhe 1969, 
mbi plotësimin e pritshëm të Buxhetit të Shtetit për vitin 1969, 
projektbuxhetin e shtetit si dhe projektplanin e kreditit dhe 
projektplanin e arkës për vitin 1970 dhe konsumtivin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1968 si dhe mbi projekplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit, për zhvillimin e ekonomisë dhe të 
kulturës popullore gjatë 5-vjeçarit të pestë 1971-1975. 

1969 399 
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231/1 Ligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale të 
mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 14.11.1969 dhe 
5.11.1969, raporte dhe relacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave, mbi zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës të 
Republikës Popullore të Shqipërisë për vitin 1966 dhe 1969, 
mbi plotësimin e pritshëm të Buxhetit të Shtetit për vitin 1969, 
projektbuxhetin e shtetit si dhe projektplanin e kreditit dhe 
projektplanin e arkës për vitin 1970 dhe konsuntivin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1968 si dhe, mbi projekplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për zhvillimin e ekonomisë dhe të 
kulturës popullore gjatë 5-vjeçarit të pestë 1971-1975. 

1969 132 

232 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi importimin e pajisjeve 
në kuadrin e kredisë në valutë të lirë. 

1969 227 

233 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1969 për probleme të ndryshme. 

1969 431 

234 Informacione, mbi problemet e shqyrtuara në Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1969 dhe qarkore e Këshillit 
të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1969 75 

235 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve 
qendrore dhe lokale si dhe literaturë temash të shteteve të 
huaja, mbi orjentimin paraprak pë funksionimin, detyrat dhe 
të drejtat e Institutit të Studimeve Ekonomike si dhe tematika 
e studimeve për vitet 1969-1970. 

1969 102 

236 Relacione, mbi masat për zbatimin e porosive të shokut Enver, 
lidhur me disa probleme në qytetet Gjirokastër, Tepelenë e 
Libohovë. 

1969 23 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rregulloreve mbi punën e sekretarisë dhe arkivit dhe të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, së bashku me 
udhëzimin mbi evakuimin e materialeve dokumentare. 

1969 58 
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238 Udhëzime, rregullore, relacione dhe korrespondencë të 
Këshillit të Ministrave, mbi rregulloren e administrimit të 
dokumenteve zyrtare, mbi sistemimin dhe evakuimin e tyre 
nga arkivat shtetërore. 

1969 166 

239 Raporte dhe relacione, mbi seminaret e organizuara pranë 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, me komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për probleme ekonomike dhe 
të ligjshmërisë. 

1969 257 

240 Letër dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, drejtuar 
institucioneve qendrore dhe lokale mbi zbatimin e letrës, 
lidhur me përsosjen e organizimit socialist të punës dhe 
forcimin e disiplinës proletare. 

1969 55 

241 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa ndryshime në 
ligjin Nr.4171, datë 13.9.1966, lidhur me Sigurimet Shoqërore 
Shtetërore. 

1969 24 

242 Qarkore e njoftim të KQ të PPSH, drejtuar komiteteve të 
Partisë të rretheve dhe institucioneve qendrore shtetërore, mbi 
mbledhjen e aktivit dhe detyrat për revolucionarizimin 
tekniko-shkencor. 

1969 8 

243 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969 dhe 15.9.1969 "Mbi shqyrtimin e materialit për 
shpikjet e racionalizimet, shërbimi veterinar, qarkullimin në 
rrugët e qyteteve dhe projektplani i problemeve që do të 
shqyrtohet në Kryesinë e Këshillit të Ministrave gjatë 3-
mujorit të katërt të vitit 1969, së bashku me ligjin, udhëzimin 
dhe materialin përkatës. 

1969 119 

244 Relacione të institucioneve, drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi strukturat organizative të institucioneve qendrore. 

1969 81 

245 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve 
qendrore dhe lokale, mbi suprimimin e Arbitrazhit Shtetëror. 

1969 3 

246 Vendime të Sekretariatit të KQ të PPSH dhe të Këshillit të 
Ministrave për ta shpallur vitin 1969 si vit jubilar të 25 Vjetorit 
të çlirimit të Atdheut e të fitores së Revolucionit Popullor. 

1969 21 
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247 Qarkore e KQ të PPSH dhe materiale të Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
garat dhe emulacionin socialist. 

1969 33 

248 Njoftime të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi zbatimin e zotimeve të marra për vitin 1968. 

1969 31 

249 Njoftime të Ministrisë së Ndërtimit dhe të Komunikacionit, 
mbi zbatimin e detyrave të Kryeministrit, lidhur me asfaltimin 
e rrugëve etj. gjatë vitit 1970. 

1969 2 

250 Informacione të të deleguarëve, mbi disa probleme të dala në 
mbledhjet e rretheve Vlorë dhe Përmet. 

1969 17 

251 Parashtresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ribërjen e 
dekoratave të luftës Nacionalçlirimtare. 

1969 8 

252 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, mbi rolin dhe detyrat e kolegjiumeve. 

1969 4 

253 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë limiti të 
ushtrisë popullore dhe mbi disa ndryshime në normat e 
veshmbathjes të ushtrisë, qarkore, raport, relacion dhe 
materiale të tjera, mbi edukimin fizik dhe ushtarak të rinisë 
shkollore dhe studentore si dhe mbi ndihmën që duhet të 
japin organet shtetërore për çështjet e gadishmërisë luftarake. 

1969 52 

254 Relacione dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Pritjes, mbi trajtimin ekonomik të udhëheqjes së 
partisë e të shtetit. 

1969 10 

255 Projekt dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Pritjes, mbi organizimin e frekuentimin e shtëpive 
të pritjes për pushime dhe shërbime. 

1969 7 

256 Projektplanet kulturore midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe vendeve të ndryshme. 

1969 9 

257 Udhëzim i Ministrisë së Komunikacionit, mbi shpërndarjen e 
postës sekrete e tepër sekrete. 

1969 8 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Shtëpisë së 
Pushimit të Pionierëve në malin e Dajtit në vartësi të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës. 

1969 1 
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259 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi 
caktimin dhe festimin e ditës së punonjësve të industrisë, 
bujqësisë, tregtisë, shëndetësisë dhe komunales. 

1969 6 

260 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
KQ të PPSH, mbi anomalitë dhe dobësitë në punën e 
pasaportizimit të rrethit Tiranë. 

1969 11 

261 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
të dënuarëve. 

1969 2 

262 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zgjidhjen e 
problemeve të Radiodifuzionit dhe të marrjes e dhënies së 
lajmeve nga ana e ATSH-së në kohë lufte. 

1969 4 

263 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, me 
Këshillin e Ministrave si dhe relacione të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovim kërkesash për bashkëpunimin 
tekniko-shkencor me RP të Kinës për vitin 1969. 

1969 189 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave, protokoll, raporte dhe 
informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të 
kryetarit të delegacionit të palës shqiptare, mbi punën e 
Komisionit Shqiptaro-Jugosllav, për problemin e ekonomisë 
ujore. 

1969 41 

265 Telegram i KQ të PPSH, Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Këshillit të Ministrave, drejtuar Partisë dhe Qeverisë së RD të 
Vietnamit, me rastin e festës kombëtare të 24 Vjetorit të 
krijimit të RD të Vietnamit. 

1969 3 

266 Vendime të KQ të PPSH dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi dërgim 
dhe ardhje delegacionesh si dhe mbi nderimin e kujtimit të 
shokut Ho Shi Min. 

1969 11 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e RA të Libisë 
dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. 

1969 1 

268 Konventë veterinare e lidhur midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë  dhe RSF të Jugosllavisë. 

1969 18 

6 Sektori Industri-Miniera.   
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269 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave, së bashku me 
raportet, relacionet e korrespondencën e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave e tjerë, mbi shpim-kërkimet, 
shfrytëzimin dhe përpunimin e naftës e të gazit. 

1969 308 

270 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi kërkimet dhe shfrytëzimin e burimeve të mineralit të 
kromit. 

1969 33 

271 Protokoll i mbledhjes së datës 31.3.1969 mbajtur në 
Kryeministri për disa probleme të industrisë së mermereve 
dhe të industrisë së nxjerrjes së naftës. 

1969 5 

272 Katalog, mbi disa të dhëna kryesore gjeologjike dhe të 
shfytëzimit të vendburimeve tona. 

1969 23 

273 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
punën dhe nevojat e ekipeve të kërkimeve gjeologjike. 

1969 26 

274 Njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
bilancin e rezervave të mineraleve të dobishme të ngurta me 
gjendje, datë 1.1.1968. 

1969 39 

275 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Komisionit të Kontrollit të Shtetit, drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi kërkimet, përpunimet, shfrytëzimin e 
përdorimin për lëndë djegëse të qymyrgurit. 

1969 39 

276 Informacion, mbi rezultatet gjeologjike. 1969 7 

277 Raport dhe njoftim të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi plotësimin e planit të industrisë dhe minierave. 

1969 38 

278 Material studimi i Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi 
impiantin eksperimental të pasurimit hidraulik të fosforiteve. 

1969 2 

279 Informacion e korrespondencë të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi vendburimet dhe shfytëzimin e mermerit. 

1969 56 

280 Informacione e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi kërkim-shfrytëzimin e mineralit të bakrit dhe 
përpunimin e tij nga Uzina e Telave të Bakrit. 

1969 49 
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281 Protokoll, qarkore dhe njoftime, drejtuar Këshillit të 
Ministrave nga institucionet, mbi prodhimin, zgjerimin dhe 
cilësinë e industrisë së kripës. 

1969 154 

282 Relacione, informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi zbulimin, shfrytëzimin dhe shkrifërimin 
bregdetar, Durrës. 

1969 27 

283 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zgjidhjen e disa problemeve të ndërmarrjeve industriale e 
minerale të rrethit të Tiranës. 

1969 8 

284 Raport, relacione e korrespondencë të Institutit të Studimeve, 
të Kërkimeve Industriale e Minerale, mbi studimet dhe 
analizat për industri-miniera, gjeologji. 

1969 157 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, etj. mbi administrimin 
e lëndës plasëse. 

1969 7 

286 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Këshillin 
Popullor të fshatit Tolar të rrethit të Përmetit, shpimet 
hidrogjeologjike për sigurimin e ujit të pijshëm, të qendrave të 
banuara dhe objektet industriale. 

1969 26 

287 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shkurtimin e kohës së punës së punonjësve që punojnë në 
kushte të vështira gazi dhe nëntokë. 

1969 36 

288 Relacion e njoftim të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi gjendjen e ndërtimeve në miniera. 

1969 14 

289 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave dhe Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi përqëndrimin dhe kooperimin e 
industrisë mekanike. 

1969 66 

290 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, së bashku me 
relacionet përkatëse, mbi industrinë elektrike. 

1969 22 

291 Informacione e korrespondencë të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe zhvillimin e industrisë (azotiku), 
së bashku me vendimin përkatës. 

1969 20 
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292 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe njoftim, mbi marrjen e 
masave për grumbullimin e shqemës e shqopës për nevoja 
industriale. 

1969 3 

293 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi tejkalimin e 
detyrave të planit të vitit 1969 në Kombinatin e Tekstileve 
"Stalin" dhe mbi rikonstruksionin e makinerive dhe sigurimin 
e pjesëve të këmbimit për industrinë e tekstilit dhe të 
trikotazhit. 

1969 48 

294 Qarkore dhe urdhër të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë, Ministrinë e 
Tregtisë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi zhvillimin e industrisë ushqimore. 

1969 55 

295 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi masat për evitimin e cilësisë së 
dobët të mallrave industriale e ushqimore. 

1969 11 

296 Studim dhe njoftim, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
karakteristikat morfologjike dhe përbërjen në vaj, proteina, etj. 
të farërave të lulediellit si dhe mbi zgjatjen e sezonit të pijeve 
alkoolike në Kombinatin e Sheqerit Maliq. 

1969 42 

297 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion e njoftim, mbi 
marrjen e masave për zhvillimin e industrisë së peshkimit dhe 
krijimin e Ndërmarrjes së Peshkimit në Vlorë e Lushnje. 

1969 17 

298 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Ministrinë e Tregtisë dhe Komisionin e Planit të Shtetit, mbi 
ndryshimin e planit të prodhimit dhe të shpërndarjes dhe 
furnizimin me materiale dhe lëndë të parë. 

1969 67 

299 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave si dhe njoftim e 
korrespondencë me institucione, mbi grumbullimin dhe 
përpunimin e ullirit dhe mbi ndërtimin e fabrikës së vajit të 
lulediellit në rrethin e Sarandës (Delvinë). 

1969 19 

300 Studim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shpërnguljen e sektorit të vaj sapunit ushqimores Vlorë nga 
Uji i Ftohtë në zonën industriale të qytetit të Vlorës. 

1969 9 
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301 Informacione e korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
Prokurorinë e Përgjithshme, etj. mbi ambalazhin, markëtimet 
dhe datën e prodhimeve industriale. 

1969 5 

302 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione e 
korrespondencë të institucioneve, mbi krijim, suprimim e 
organizim ndërmarrjesh, uzinash dhe fabrikash industriale. 

1969 125 

303 Informacion e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Ministrisë së Tregtisë dhe të Komitetit Ekzekutiv të 
Rrethit Durrës me Këshillin e Ministrave, mbi realizimin e 
kontratave dhe shtimin e mallrave të konsumit të gjerë. 

1969 18 

304 Letër e Fori Tërpinit, drejtuar shokut Enver Hoxha, mbi 
shfrytëzimin e mbeturinave të vatit të rrjedhura nga prestarët. 

1969 6 

305 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacion e korrespondencë të 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi prodhimin, 
shpërndarjen dhe kursimin e druve të zjarrit. 

1969 12 

306 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zëvendësimin e transportit hekurudhor të Minierës së 
Selenicës me transport automobilistik si dhe ndërtim e 
mirëmbajtje rrugësh të transportit për miniera. 

1969 11 

307 Njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zgjerimin e prodhimeve plastike. 

1969 9 

308 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e kolegjiumit. 

1969 2 

309 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacion e 
korrespondencë të Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave etj. mbi 
masat për përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës së 
punonjësve. 

1969 30 

310 Vendime të KQ të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, së bashku 
me relacionet përkatëse, mbi shkrirjen e kooperativave të 
artizanatit dhe kalimin e tyre në sektorin shtetëror. 

1969 116 

7 Sektori i Bujqësisë.   
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311 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969, për shqyrtimin e studimit të Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi gjendjen e shpendëve dhe masat për zhvillimin e tyre më 
të shpejtë, së bashku me vendimin përkatës. 

1969 95 

312 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, mbi shqyrtimin e raportimit të bërë nga kryetarët e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
Shkodër, Elbasan Fier, Lushnjë e Durrës si dhe nga Ministria e 
Bujqësisë, për masat e marra për arritjen e rendimenteve të 
larta në kulturën e duhanit, pambukut dhe lulediellit. 

1969 103 

313 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë, 
16.6.1969, raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
masat e marra për shtimin e të ardhurave, shpërndarjen e tyre 
dhe mbi shpërblimin e punës në kooperativa bujqësore. 

1969 199 

314 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Bujqësisë 
për forcimin e mëtejshëm të bazës ushqimore të blegtorisë, së 
bashku me materialin përkatës. 

1969 69 

315 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi disa probleme të zhvillimit perspektiv të 
bujqësisë 1971-1980. 

1969 188 

316 Vendime të Këshillit të Ministrave, me relacionet dhe 
korrespondencën përkatëse, mbi shpërndarjen e riorganizimin 
e kooperativave bujqësore dhe kalimi i tyre NBSH (farnave) 
dhe krijimin e NBSH-ve. 

1969 99 

317 Studime, informacione dhe njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, 
Institutit të Studimeve Ekonomike pranë Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen, prodhimin dhe nevojat për 
furnizimin e qytetit të Tiranës me perime, qumësht e 
bulmetra. 

1969 84 

318 Relacione, informacione dhe njoftime të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi sigurimin, prodhimin në vend të plehërave 
kimike dhe përdorimin e tyre në bujqësi. 

1969 58 
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319 Njoftime dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë e 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e punimeve të veprave 
të kullimit dhe të ujitjes në bujqësi. 

1969 36 

320 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
për prodhimin e fidanave drusore-frutore, Institutit të 
Frutikulturës, mbi zhvillimin e shpejtë të kulturave drusore-
frutore. 

1969 19 

321 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa e dhënie kredie 
si dhe dhënie ndihme kooperativave bujqësore. 

1969 21 

322 Promemorie e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa çështje 
të hartimit të projektplanit të vitit 1970 në kooperativat 
bujqësore. 

1969 3 

323 Njoftim i Komisionit të Planit, mbi disa probleme të prodhimit 
të ullirit. 

1969 7 

324 Qarkore e KQ të PPSH, drejtuar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi mbjelljen e kulturave të drithërave. 

1969 4 

325 Informacion dhe njoftim të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
mbjelljet, korrjet, shirjet e të lashtave dhe shërbimet në bimët 
pranverore. 

1969 15 

326 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve 
qendrore dhe lokale, mbi sigurimin, vlerësimin më të mirë të 
veglave, pajisjeve e makinerive të prodhuara në vend si dhe 
mbi mekanizimin e mëtejshëm të bujqësisë. 

1969 11 

327 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa 
çrregullime në NBSH Levan, Fier. 

1969 3 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e prodhimit të 
perimeve dhe përdorimit të tyre nga masat punonjëse të 
qytetit dhe të fshatit. 

1969 3 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionet përkatëse, mbi 
krijimin e stacionit qendror veterinar në rang instituti, me 
materialin përkatës. 

1969 11 

330 Urdhër, studim dhe informacion të Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi mbrojtjen, shfrytëzimin dhe ruajtjen e kursimin e fondit 
pyjor. 

1969 64 
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331 Vendim, urdhëresë e Këshillit të Ministrave, me materialin 
përkatës, mbi pagimin e punimeve që kryejnë stacionet e 
makinave dhe traktorëve. 

1969 38 

332 Projektmesazh i Komitetit Qendror të PPSH dhe i Këshillit të 
Ministrave, drejtuar Institutit të Kërkimeve Veterinere, 
pedagogëve dhe studentëve të fakulteteve e të teknikumit 
veterinar, gjithë punonjësve të shërbimit veterinar. 

1969 3 

333 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin 
në qeveri të disa të dhënave dhe problemeve për rrethet Dibër, 
Kolonjë, Tropojë, Skrapar e Mat, për zhvillimin e blegtorisë. 

1969 6 

334 Njoftime të Drejtorisë së Statistikave, mbi gjendjen numerike 
të blegtorisë për vitin 1969. 

1969 26 

335 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë e Financave, mbi 
gjendjen dhe përhapjen e përmirësimin e blegtorisë si dhe mbi 
gjendjen e prodhimit të mishit të derrit. 

1969 85 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimin Nr.87, datë 24.6.1967, lidhur me pagat e punonjësve 
të bujqësisë. 

1969 6 

337 Relacion dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
masat për përmirësimin e gjendjes së kadastrës dhe mbi 
përdorimin e fondit të tokës arë për ndërtime e vepra të tjera. 

1969 23 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në administrim 
të organizatave kooperativiste dhe shoqërore të godinave që 
nuk përdoren për banesë, me materialin përkatës. 

1969 6 

339 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi nevojën 
e zhvendosjes së objekteve industriale të SMT-së Tiranës nga 
qendra NMSH Qymyrguri Mëzez, me materialin përkatës. 

1969 10 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionet përkatëse, mbi 
aksionet në bujqësi dhe trajtimin e vullnetarëve të rinisë. 

1969 26 

341 Raport dhe njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Dibër, mbi 
zhvillimin e artizanatit, ndërtimit, shëndetësisë e tjera, social 
kulturore në kooperativat bujqësore. 

1969 28 
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342 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
transportit në kooperativat bujqësore. 

1969 9 

343 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e shtëpisë 
qendrore për përhapjen e njohurive bujqësore. 

1969 12 

344 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Institutit të 
Kërkimeve Bujqësore, në Kamëz. 

1969 1 

345 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e detyrave 
të aktivit mbi gjuetinë. 

1969 3 

8 Sektori i Tregtisë.   

346 Procesverbal dhe materialet e shqyrtuara në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave, datë 15.9.1969, mbi masat që duhen 
marrë për përmirësimin e ushqimit social në zbatim të 
detyrave që ka shtruar KQ i PPSH dhe Këshilli i Ministrave. 

1969 53 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin, suprimimin e organizimin e ndërmarrjeve tregtare. 

1969 13 

348 Informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Ministrisë së Industri-Minierave, mbi eksportimin e 
mallrave jashtë shtetit. 

1969 33 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e 
delegacioneve dhe grupeve të ekspertëve që do të dërgohen 
jashtë shtetit, për përfundimin e marrëveshjeve tregtare për 
vitin 1970. 

1969 3 

350 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë etj. mbi kërkesat për mallra nga importi 
dhe pakësimi i importimeve. 

1969 20 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi aprovimin e statutit të Dhomës së 
Tregtisë dhe mbi sukseset e tregtisë së vendit tonë me jashtë. 

1969 22 

352 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ligjin e doganave. 1969 13 

353 Informacione e korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
pjesëmarrjen e Republikës Popullore të Shqipërisë në panaire 
ndërkombëtare. 

1969 33 
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354 Informacione e korrespondencë të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme e Ministrisë së Tregtisë, mbi marrëdhëniet tregtare me 
RP të Kinës. 

1969 33 

355 Marrëveshje protokollare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe RP të Vietnamit, mbi marrëdhëniet tregtare 
dhe mbi ndihmën që i jep Shqipëria për vitin 1969. 

1969 10 

356 Protokollmarrëveshje e Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare me Kubën. 

1969 8 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave me protokollmarrëveshjet, 
mbi marrëdhëniet tregtare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe RF Jugosllave. 

1969 2 

358 Protokollmarrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare me RD Gjermane. 

1969 14 

359 Protokollmarrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare me Poloninë. 

1969 13 

360 Protokollmarrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare me Çekosllovakinë. 

1969 14 

361 Protokollmarrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare me Bullgarinë. 

1969 7 

362 Protokollmarrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare me Turqinë. 

1969 24 

363 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi mbylljen e marrëveshjeve 
tregtare me vendet e ndryshme për vitin 1969. 

1969 13 

364 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe marrëveshje mbi 
marrëdhëniet tregtare si dhe mbi ndreqjen e shfrytëzimin e 
kabllos Durrës-Brindisi, me Republikën Franceze, Italiane, 
Austriake, Turke dhe RA të Bashkuar. 

1969 20 

365 Studim e korrespondencë të Atasheut tregtar Shqiptar në 
Francë, mbi gjendjen dhe zhvillimin e turizmit në vendin tonë 
e jashtë. 

1969 19 

366 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi ndërtimin e depove të drithit. 

1969 11 

367 Informacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e planit 
të grumbullimit. 

1969 9 
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368 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përpunimin e patates 
dhe çmimin e saj. 

1969 5 

369 Raport dhe relacion të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
grumbullimin e duhanit dhe cilësia e tij. 

1969 28 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjeve të makinerive të blojës. 

1969 6 

371 Raporte e relacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e 
fabrikave të blojës dhe cilësia e prodhimit të miellrave të 
bukës e makaronave. 

1969 62 

372 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi zbatimin e detyrave 
të protokollit të Këshillit të Ministrave Nr.1, datë 25.12.1968, 
lidhur me zhvillimin e tregtisë dhe grumbullimeve në fshat. 

1969 12 

373 Relacion e korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
veprimtarinë e ndërmarrjeve shtetërore të furnizimit të 
punëtorëve dhe krijimi i tyre, së bashku me qarkoren 
përkatëse të Këshillit të Ministrave. 

1969 13 

374 Relacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen dhe 
funksionimin e frigoriferëve. 

1969 17 

9 Sektori i Financës.   

375 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, me raportin përkatës, mbi rezultatet e bilanceve 
financiare të ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike për 
vitin 1968. 

1969 80 

376 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, së bashku me materialin përkatës, mbi ndryshim në 
urdhëresën Nr.6, datë 2.11.1966, lidhur me shpërblimin e 
udhëtimit të punëtorëve e nëpunësve siç është ndryshuar në 
urdhëresën Nr.4, datë 5.11.1968. 

1969 11 

377 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, me materialin përkatës, mbi tatimet dhe taksat. 

1969 48 

378 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, qarkore e udhëzim të Këshillit të Ministrave, me 
materialin përkatës, mbi gjendjen e invaliditetit dhe masat për 
përmirësimin e saj. 

1969 23 
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379 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.7.1969, mbi shqyrtimin e njoftimit të plotësimit të planit të 
shtetit, të buxhetit të shtetit, planit të arkës e qarkullimit 
monetar dhe të depozitave të kursimit për 6-mujorin e parë të 
vitit 1969. 

1969 105 

380 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim 
i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi krijimin 
dhe funksionimin e Bankës Bujqësore. 

1969 51 

381 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, me 
materialin përkatës, mbi ndryshimin në ligjin lidhur me 
sigurimet shoqërore shtetërore. 

1969 82 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit për vitin 1968 dhe 1969 dhe bilancin e të ardhurave, 
shpenzimeve në valutë. 

1969 51 

383 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi zgjerimin e shërbimit bankar e të arkave të kursimit dhe 
mbi mënyrën e arkëtimit të mjeteve monetare nga njësitë e 
tregtisë në fshat. 

1969 71 

384 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, raporte e korrespondencë 
të Ministrisë së Financave me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi kreditë bankare të akorduara për nevoja të 
ndryshme, së bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe vendimin e Këshillit të Ministrave. 

1969 36 

385 Qarkore e Këshillit të Ministrave e relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi nxjerrjen e të ardhurave shtetërore. 

1969 18 

386 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Këshillin Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe Ministrinë 
e Financave, mbi krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë 
të ministrive dhe ndërmarrjeve. 

1969 23 
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387 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion e korrespondencë 
e Aparatit të Këshillit të Ministrave me Këshillin Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, mbi shpërblimin e punëtorëve që 
shkojnë në kurse dhe të familjeve të punonjësve ushtarakë e 
civilë, mbi pagat e punonjësve të ekspozitave në rrethe dhe 
mbi zbatimin e kritereve të shpërblimit të specialistëve që u 
jepet titulli mjeshtër. 

1969 42 

388 Vendim i Këshillit të Ministrave, për plotësimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve. 

1969 1 

389 Njoftim i Ministrisë së Financave, lidhur me saktësimin e 
deklarimeve që bëjnë punonjësit për të fituar ndihma mujore 
për fëmijë, bursat dhe për pagesat në çerdhet dhe kopshtet e 
fëmijëve. 

1969 4 

390 Vendime të Këshillit të Ministrave, me relacionet përkatëse, 
mbi pagat dhe shpërblimet e punonjësve. 

1969 46 

391 Korrespondencë, mbi shtesë në planin e shpenzimeve në 
valutë. 

1969 10 

392 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emëtimin e një serie të 
jashtëzakonshme monedhash metalike përkujtimore, me 
rastin e 25 Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1969 1 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në buxhetin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për vitin 1969. 

1969 2 

394 Relacion mbi funksionet e Drejtorisë së Pagave dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

1969 6 

395 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi parashikimin e 
projektbuxhetit të vitit 1969 të shpenzimeve për festën e 25 
Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1969 7 

396 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të 
bankave të rregullimeve ndërkombëtare. 

1969 8 

397 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ambasadën 
Shqiptare në Hungari, mbi dhënie valute për mirëmbajtjen e 
varrezave të shtetasve të Republikës Popullore të Shqipërisë të 
varrosur jashtë vendit. 

1969 9 
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10 Sektori i Çmimeve.   

398 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, vendime të Byrosë Politike të KQ të PPSH, me 
materialin përkatës, mbi uljen e çmimeve të shitjes me pakicë 
të disa mallrave të përdorimit të gjerë, mbi disa masa të tjera 
favorizuese për kooperativat bujqësore dhe për heqjen e 
taksave lokale. 

1969 161 

399 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet, mbi 
caktimin e çmimeve të grumbullimit dhe shitjes së mallrave 
për eksport. 

1969 40 

400 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi çmimin 
e energjisë elektrike. 

1969 4 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
unifikimin e çmimeve të shitjes me pakicë të dru-zjarrit dhe 
qymyrit të drurit. 

1969 3 

402 Relacione e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Ministrisë së Tregtisë dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi problemin e standardeve. 

1969 30 

403 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi çmimet e prodhimeve të 
industrisë kimike. 

1969 12 

404 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi çmimet e 
këpucëve, shollës, lëkurës e gomës. 

1969 4 

405 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Përmet, mbi çmimet e grumbullimit të bimëve 
mjekësore. 

1969 5 

406 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet, mbi 
caktimin e çmimeve të makinerive, mjeteve të transportit dhe 
veglave të tjera. 

1969 62 

407 Relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Vlorë, mbi firon dhe rabatin e 
shitjes me pakicë. 

1969 6 
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11 Sektori  Ndërtimit.   

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijim, suprimim e organizimin e ndërmarrjeve të ndërtimit 
dhe Institutit të Studimit dhe Projektimit. 

1969 47 

409 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave, me materialin 
përkatës, mbi ndërtimin e hekurudhës Elbasan-Prrenjas. 

1969 10 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhet të 
merren për t'i dalë përpara problemeve që rrjedhin nga 
përmbytja që sjell krijimi i liqenit të hidrocentralit të Fierzës, 
me materialin përkatës, mbi aksidentet e ndodhura në 
hidrocentralin e Vaut të Dejës gjatë vitit 1968. 

1969 15 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e një kursi për 
specializimin e punonjësve të ndërtimit në qytetin e Tiranës. 

1969 5 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
për përmirësimin e kushteve të jetesës së rinisë vullnetare në 
aksionet nacionale e lokale. 

1969 33 

413 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve 
qendrore, mbi inagurimin e veprave të përfunduara me rastin 
e 25 Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1969 16 

414 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndërtimin e qytetit të 
Bajram Currit (Tropojë). 

1969 7 

415 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
shpërndarjen dhe nevojën për material ndërtimi. 

1969 12 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e planit të 
fuqisë punëtore të vitit 1969. 

1969 7 

417 Relacione të institucioneve qendrore e lokale, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugëve dhe urave. 

1969 10 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektidenë e kullimit 
dhe ujitjes të fushës së Darçit në Kavajë, me materialin 
përkatës. 

1969 4 

419 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektidenë e zgjerimit 
të ujitjes në zonën e Dumresë, me materialin përkatës. 

1969 5 
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420 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndërtimin e rezervuarit 
të Vinokashit, Përmet si dhe mbi shtimin e aftësisë ujitëse të 
rrethit të Përmetit. 

1969 13 

421 Korrespondencë dhe projekte, mbi caktimin e zonës së 
ndërtimeve të ndërtesave të ambasadave të huaja. 

1969 6 

422 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi problemet që do trajtojë 
delegacioni shqiptar në RP të Kinës. 

1969 3 

423 Raporte e relacione të Institutit të Studimeve 
Hidrometeorologjike, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
problemet hidrometeorologjike dhe të Konferencës 
Ndërkombëtare të Varnës (Bullgari). 

1969 59 

424 Propozim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi përbërjen e 
Kolegjiumit të saj. 

1969 2 

12 Veprat.   

425 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.1.1969 dhe vendime të Këshillit të Ministrave, me 
materialin përkatës, mbi marrëveshjet dhe zbatimin e tyre për 
ndërtimin e veprave të reja. 

1969 263 

426 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione e 
korrespondenca të institucioneve, mbi përgatitjen e kuadrit 
dhe sigurimin e fuqisë punëtore për veprat e reja. 

1969 120 

427 Raporte të institucioneve qendrore, mbi gjendjen e punimeve 
në veprat e reja. 

1969 83 

428 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet 
qendrore, mbi sigurimin e pajisjeve dhe nevojat materiale për 
veprat e reja. 

1969 25 

429 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit, mbi financimin dhe 
investimet për veprat e reja. 

1969 5 

430 Parashtresë e Ministrisë së Komunikacionit dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi ndërtimin e rrugëve dhe urave për 
transportimin e peshave të rënda për veprat e reja. 

1969 4 

431 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ngritjen e përfaqësive pranë veprave të reja. 

1969 14 
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432 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e specialistëve 
të huaj. 

1969 16 

433 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi dërgimin e një sasie koksi në RP të 
Kinës, për të përcaktuar procesin teknologjik të tij që 
prodhohet në vend. 

1969 13 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
projektimet dhe grafikët e punëve të linjave të hidrocentralit 
"Mao Ce Dun" Tiranë, Elbasan, mbi hidrocentralin e Gostimës, 
Fabrikën e Pasurimit të Qymyrgurit. 

1969 12 

435 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
rivendosjen e forcave të detyruara. 

1969 16 

436 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
sigurimin e lëndës së plepit për Fabrikën e Letrës në Lezhë. 

1969 1 

437 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi veprat që do të 
inagurohen në vitin 1969, me rastin e 25 Vjetorit të çlirimit. 

1969 2 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat kundër 
përmbytjeve nga liqeni i Pogradecit dhe hidrocentrali i 
Fierzës. 

1969 20 

13 Sektori i Komunikacionit.   

439 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, urdhëresë e Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione e informacione, mbi mënyrën e transportimit dhe 
ngarkim-shkarkimit të mallrave. 

1969 127 

440 Raport e korrespondencë të Ministrisë së Komunikacionit, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi kursimin e karburanteve 
e lubrifikanteve si dhe mbi asfaltimin dhe mirëmbajtjen e 
rrugëve. 

1969 15 

441 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion e 
korrespondencë të Ministrisë së Komunikacionit etj. mbi 
disiplinën shtetërore dhe ligjshmërinë socialiste, në drejtim të 
shfrytëzimit të automjeteve. 

1969 22 
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442 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
përqëndrimin e prodhimit dhe riparimit të karrocerive dhe 
rimorkiove të automjeteve. 

1969 15 

443 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e depove të 
mallrave për degët e kontrollit dhe shfrytëzimit të 
automjeteve. 

1969 3 

444 Relacion e njoftim të Ministrisë së Komunikacioneve, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi emetimin dhe tregtimin e pullave 
postare. 

1969 6 

445 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
institucionet, mbi lidhjen me telefona të fshatrave dhe krijimin 
e degëve të PTT-së në disa rrethe. 

1969 24 

446 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes dhe të Degës së Komunikacionit e PTT-së. 

1969 9 

447 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
pjesëmarrjen e gruas si forcë prodhuese në transport. 

1969 2 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndërtim dhe zgjerim portesh detare. 

1969 23 

449 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve 
qendrore e lokale, mbi organizimin e pritjes të delegacioneve 
të huaja, me rastin e festës së 25 Vjetorit të Çlirimit të 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1969 28 

450 Vendime të Këshillit të Ministrave, studime, projektkonventa, 
relacione e korrespondencë të Ministrisë së Komunikacioneve 
etj. mbi Konventën Doganore e të Transportit Ndërkombëtar 
të mallrave në bazë të TIR-it si dhe mbi mirëmbajtjen dhe 
qarkullimin rrugor. 

1969 275 

451 Studim dhe projektskica, mbi leverdishmërinë e lundrimit të 
lumenjve dhe përdorimin e tyre për transport. 

1969 17 

452 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
pjesëmarrjen në Konventën Ndërkombëtare të 
Telekomunikacionit. 

1969 7 
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453 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Komunikacionit e tjerë, mbi sigurimin e 
automjeteve, anijeve, pajisje dhe importimin e tye nga jashtë. 

1969 31 

454 Letër e Ministrisë së Ndërlidhjes të Rumanisë, drejtuar 
Ministrisë së Komunikacioneve të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi pjesëmarrjen në Konferencën e 12-të të 
drejtuesve të instituteve të kërkimeve shkencore të 
administratave të ndërlidhjeve, anëtare të DSS. 

1969 3 

455 Projektmarrëveshje e Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
korrespondencë drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
transportin ajror civil me Republikën Islamike të Pakistanit. 

1969 21 

456 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
parandalimin e aksidenteve automobilistike. 

1969 12 

457 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi vizitën 
e ekspozitës 25 Vjetorit të Shqipërisë Socialiste nga specialistët 
më të mirë të ndërmarrjeve. 

1969 3 

458 Propozim i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi përbërjen e 
Kolegjiumit të Ministrisë së  Komunikacioneve. 

1969 1 

14 Sektori i Komunales.   

459 Raporte, relacione, njoftime, skica, buletine dhe 
korrespondencë të institucioneve qendrore e lokale, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e arritura në 
elektrifikimin e fshatrave. 

1969 213 

460 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacione të 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi sigurimin, 
shpërndarjen e kursimin e lëndëve djegëse dhe të energjisë 
elektrike. 

1969 245 

461 Studime, relacione dhe njoftime të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dhe të komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi 
ndërtimin e ujësjellësve në qytete dhe fshatra. 

1969 119 

462 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe raporte, relacione e 
informacione të institucioneve, mbi ndërtimin e banesave me 
punë vullnetare. 

1969 71 
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463 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacione e informacione 
të institucioneve, mbi mirëmbajtjen e rrugëve dhe riasfaltimin 
e tyre në qytetet kryesore. 

1969 24 

464 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacione të Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, mbi kanalizimin e ujërave të zeza në 
qytete. 

1969 18 

465 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e varrezave 
të dëshmorëve të luftës Nacionalçlirimtare në Tiranë. 

1969 29 

466 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Shkodër, mbi caktimin e vendit për varrezat e reja publike të 
qytetit të Shkodrës. 

1969 3 

467 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.4.1969 dhe më 18.4.1969, për të shqyrtuar dëmet e 
shkaktuara dhe masat për zhdukjen e pasojave të shkaktuara 
nga tërmeti i 3 prillit 1969 në rrethet: Fier, Tepelenë, Berat, 
Vlorë, Skrapar dhe Përmet. 

1969 109 

468 Letra e telegrame të rretheve e fshatrave, drejtuar KQ të PPSH 
dhe Këshillit të Ministrave, me rastin e tërmetit. 

1969 18 

469 Telegram i KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, drejtuar popullsisë së 
rretheve të Fierit, Tepelenës, Vlorës, Beratit, Skraparit dhe 
Përmetit, datë 5.4.1969. 

1969 1 

470 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe raporte, relacione, 
njoftime, skica e korrespondencë të institucioneve qendrore e 
lokale, mbi dëmet e shkaktuara, fillimin e punimeve dhe 
përfundimet për zhdukjen e pasojave të tërmetit. 

1969 205 

471 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi masat për sigurimin e materialeve për zhdukjen e 
pasojave të shkaktuara nga tërmeti i datës 3 prill të vitit 1969. 

1969 262 

472 Relacione, informacione dhe pasqyra të Komisionit Qeveritar 
dhe të insitucioneve qendrore, drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi dekorimin e punonjësve të dalluar në punë për zhdukjen 
e pasojave të tërmetit. 

1969 172 
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473 Informacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve të Byrosë 
Politike të KQ të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
kalimin e aktivitetit të riparimi-shërbimeve të artizanatit në 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale. 

1969 10 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.218, datë 9.4.1960 "Mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Shfrytëzimit të Plazhit të 
Durrësit dhe mbi disa masa në lidhje me plazhet. 

1969 3 

475 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
shfuqizimin e dekretit Nr.2865, datë 16.3.1959, mbi dhënien 
me qira të ndërtesave që nuk janë për banesa. 

1969 3 

476 Relacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi ndreqjen e banesave private që 
bëhen të papërshtatshme. 

1969 3 

477 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione, mbi vendosjen 
e monumentit të pavarësisë në Vlorë, mirëmbajtjen e shtëpive 
të Gjirokastrës dhe mbi ndriçimin e skulpturës së "Shkurte Pal 
Vatës". 

1969 14 

478 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi riparimin e aparateve televizive. 

1969 4 

479 Informacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi disa 
probleme komunale për t`u ngritur në seminarin me kryetarët 
e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1969 5 

480 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me instuticionet, mbi 
lejimin ose jo të mbajtjes së bagëtive në qytet dhe mendimi për 
dorëzimin e tyre shtetit. 

1969 3 

481 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Vlorës, mbi dëmtimet nga erërat. 

1969 8 

482 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme, drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi dëmtimet e pasurisë socialiste në sektorin 
komunal nga zjarret. 

1969 22 

15 Sektori i Arsimit.   
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483 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, ligj i Kuvendit Popullor, raporte, studime, analiza 
dhe skema, mbi revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës, 
së bashku me planin e masave për zbatimin e detyrave. 

1969 642 

483/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.10.1969, ligj i Kuvendit Popullor, raporte, studime, analiza 
dhe skema mbi revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës, së 
bashku me planin e masave për zbatimin e detyrave. 

1969 276 

484 Projekt mbi strukturën e re të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës. 

1969 30 

485 Relacion i Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi përmbajtjen 
dhe ndërtimin e punës shkencore në Universitet. 

1969 29 

486 Relacion i Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi problemin e 
veprimtarisë kulturoro-shkencore në zonën e Kosovës. 

1969 14 

487 Relacion e korrespondencë të Ministrisë së Arsimit e Kulturës, 
mbi zhvillimin e shkencës albanologjike dhe mbi Kongresin e 
II-të të Studimeve Ballkanologjike. 

1969 41 

488 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e 
kulturës fizike e sportive dhe masat për përmirësimin e saj si 
dhe ndërtimin e institucioneve sportive. 

1969 18 

489 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
problemin e ndërtimit, meremetimit dhe të pajisjes së 
institucioneve arsimore, kulturore dhe të kulturës fizike. 

1969 9 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me KQ 
të Partisë, mbi mbylljen e kolonisë së edukimit të fëmijëve si 
dhe mbi shtëpitë e foshnjës e të fëmijës. 

1969 7 

491 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të jetesës në konvikte, me materialin përkatës. 

1969 22 

492 Raporte e relacione të institucioneve, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi disa probleme të radiotelevizionit. 

1969 30 

493 Relacion i Këshillit të Ministrave, mbi kualifikimin, pagën dhe 
vjetërsinë në punë të arsimtarëve. 

1969 2 
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494 Programe e korrespondenca të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi kremtimin e jubileut të 25 Vjetorit të çlirimit të 
Atdheut dhe të triumfit të Revolucionit Popullor. 

1969 21 

495 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e shkollave të 
ndryshme dhe krijimin e ndërmarrjes së riprodhimit të 
veprave të artit. 

1969 7 

496 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi qytetet muze, ngritje monumentesh dhe krijim 
ndërmarrjesh për vepra arti. 

1969 15 

497 Relacion e projektplani i shkëmbimeve kulturore me vendet e 
huaja për vitin 1969. 

1969 52 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
shtëpitë e kulturës, strukturën organizative e grupin e tyre 
dhe të kalimit të Teatrit të Operas e Baletit dhe të Bibliotekës 
Kombëtare, Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1969 8 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
organizimin e NSH Tregtimit të Librit në Tiranë dhe mbi 
zgjerimin, përhapjen dhe shpërndarjen e librit si dhe mbi 
shitjen dhe gjendjen e librit e të mjeteve të tjera për shqiptarët 
e Kosovës. 

1969 27 

16 Sektori i Shëndetësisë.   

500 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi dërgim ekipesh në fshatra për masa 
profilaktike dhe higjienike. 

1969 14 

501 Vendime të Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe të Këshillit të 
Ministrave, me materialin përkatës, mbi çështjet e artit e të 
kulturës dhe trajtimin e njerëzve të këtyre sektorëve. 

1969 40 

502 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e Spitalit 
Nr.1. 

1969 2 

503 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi mundësinë e zgjerimit të rrjetit të çerdheve 
ditore në qytete, qendra pune dhe ferma për vitet 1970-1975. 

1969 9 
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504 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin në vend të 
antibiotikëve. 

1969 5 

505 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi masat për përmirësimin e gjendjes së 
azilëve të pleqve. 

1969 11 

506 Studim i mjekëve pediatër të rrethit Shkodër, drejtuar Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi të dhënat zyrtare të mortalitetit 
infantil përpara çlirimit, në vendin tonë. 

1969 12 

507 Relacione e informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
masat kundër skarlatinës dhe rubeolës. 

1969 30 

508 Raporte, referat dhe korrespondencë të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi problemin 
higjieno-sanitar dhe të Konferencës Nacionale për higjienën, 
zhvilluar në gusht të vitit 1969. 

1969 115 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e mensave pranë 
institucioneve shëndetësore. 

1969 2 

510 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe e 
Komitetit të Partisë së rrethit të Krujës, drejtuar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave izoluese të 
personave me sëmundje psiqike. 

1969 5 

511 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet me botën e jashtme 
në fushën e shëndetësisë e të Kryqit të Kuq Shqiptar dhe 
ardhja e specialistëve të huaj. 

1969 6 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
funksionet e Kryqit të Kuq Shqiptar, së bashku me materialin 
përkatës. 

1969 19 

513 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi abortet e grave në vendin tonë. 

1969 18 

17 Sektori Juridik.   
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514 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1969, me materialin përkatës, mbi ndryshim e shfuqizim 
dispozitash e vendimesh, lidhur me të drejtën e pronësisë së 
pasurisë e shpronësimet. 

1969 38 

515 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, raporte e relacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi vetëtatimin e popullsisë fshatare, mbi 
ndryshimin e Kodit Penal, ndreqjen e ndërtesave private që 
bëhen të papërdorshme dhe shfuqizimin e ligjeve, dekreteve 
dhe urdhëresave. 

1969 100 

516 Studime të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të Institutit 
të Studimeve Ekonomike, mbi funksionimin dhe kompetencat 
e këshillave popullore. 

1969 116 

517 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
projektvendimin për ndryshimin e kategorisë për efekt 
pensioni të shkrimtarëve, piktorëve, skulptorëve, 
kompozitorëve dhe koristave e artistave të valleve të Teatrit të 
Operas dhe Ansamblit Shtetëror. 

1969 8 

518 Relacione me projektvendime dhe projektdekrete si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi përcaktimin e dëshmorëve të 
Atdheut, së bashku me dekretin përkatës. 

1969 45 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndalimin e ushtrimit të tregtisë e zejtarisë për qëllime fitimi 
nga persona të veçantë si dhe mbi ndërtime e punë të tjera dhe 
vlera materiale nga privatët. 

1969 18 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
zbatimin e Kodit të Punës në drejtim të pagës dhe për 
profesione të vështira. 

1969 28 

521 Relacione dhe studim të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi njohjen e legjislacionit nga organet, aparatet shtetërore, 
ekonomike, masat punonjëse si dhe lufta që bëhet për 
zbatimin e tij. 

1969 47 
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522 Relacione e informacione të Gjykatës së Lartë, mbi zbatimin e 
vendimeve gjyqësore, gjykimi i konflikteve ndërmjet 
ndërmarrjeve si dhe mbi kompentencat e gjykatave të 
fshatrave dhe të lagjeve. 

1969 12 

523 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi dekretin Nr. 4210, datë 9.1.1967 
(policia popullore) lidhur me vartësinë e dhënies llogari dhe 
këshillave popullore nga ana e policisë dhe zyrave të gjendjes 
civile. 

1969 20 

524 Raporte, relacione dhe informacione të Gjykatës së Lartë, 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi kriminalistikën dhe nevojën e ripunimit të 
legjislacionit penal e civil në fuqi. 

1969 108 

525 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Prokurorisë së Përgjithshme, mbi hetimet e grupit spekulator 
të rrethit të Tiranës dhe lufta kundër spekulimit në tërësi. 

1969 35 

526 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Gjykatën e Lartë 
dhe Ministrinë e Financave, mbi dhënien e ndihmës mujore 
fëmijëve me prindër të shkurorëzuar. 

1969 10 

527 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi rregullin dhe 
ndryshimin e mëtejshëm të dispozitave ligjore, lidhur me 
gruan. 

1969 23 

528 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1969 5 

529 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komisionin e Planit të Shtetit, mbi veshmbathjen falas të disa 
punonjësve. 

1969 4 

530 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi botimin 
dhe shpërndarjen e gazetës zyrtare si dhe botim materialesh. 

1969 16 

531 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe relacione 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi qarkullimin e të 
huajve dhe pasaportat e vizat për personat që dalin jashtë 
shtetit. 

1969 16 
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532 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënien e 
lënien e shtetësisë shqiptare. 

1969 18 

533 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi kufirin shtetëror të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1969 63 

534 Qarkore e Presidiumit të Kuvendit Popullor, drejtuar 
institucioneve qendrore dhe lokale, mbi vënien e flamujve 
kombëtar në konformitet me përcaktimin e Kushtetutës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1969 2 

535 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, me materialin 
përkatës, mbi ndarjen administrative tokësore të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1969 37 

536 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen e 
Sesionit të VIII-të të Kuvendit Popullor të Legjistaturës së VI-
të. 

1969 2 

537 Vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërtim 
emëra të fshatrave, vende ngjarjesh, ndërmarrjesh, etj. 

1969 15 

538 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërim 
përfaqësish diplomatike. 

1969 3 

539 Mbi ofiçerët që kanë kryer mësimet në shkolla ushtarake 
brenda dhe jashtë shtetit. 

1969 1 

540 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi ruajtjen 
dhe administrimin e lëndëve plasëse. 

1969 9 

541 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi faljen e 
dëmshpërblimeve. 

1969 2 

542 Letër personale, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi marrjen 
në shërbimin ushtarak dhe ankesa mbi përfitim nga sigurimet 
shoqërore. 

1969 31 

543 Material, mbi marrëveshjet e para çlirimit midis Shqipërisë 
dhe Greqisë. 

1969 20 

544 Relacion, mbi disa mendime ligjore lidhur me kredinë 
dokumentare Nr.1713 të nederlausche mideustandshauk NV. 
Amsterdam, Holandë. 

1969 3 
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545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të mbledhjes së XIX-të të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-
Jugosllav, për incidentet kufitare dhe mbi kufirin. 

1969 17 

18 Dega e Kuadrit.   

546 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione e 
korrespondencë të institucioneve, mbi strukturën organike 
dhe ndryshimet për insitucionet qendrore e lokale. 

1969 297 

547 Qarkore e KQ të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, relacione 
dhe statistika të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, mbi përbërjen klasore të kuadrit në aparatet 
shtetërore. 

1969 157 

548 Raporte statistikore vjetore të institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve e lokaliteteve, mbi gjendjen 
e kuadrit dhe arsimin. 

1969 208 

549 Vendime të KQ të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, së bashku 
me materialin përkatës, mbi emërim, shkarkim dhe transferim 
kuadri. 

1969 245 

550 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve dhe 
relacione të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi gjendjen dhe përmirësimin e kuadrove të lartë e 
të mesëm. 

1969 178 

551 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e Republikës. 1969 4 

552 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
institucionet, mbi shpërndarjen e kuadrove të reja që mbaruan 
në vitin 1969. 

1969 209 

553 Pasqyrë dhe lista emërore e studentëve që pranohen për të 
vazhduar studimet e larta në Universitetin Shtetëror të Tiranës 
për vitin 1969-1970. 

1969 109 

554 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
kualifikimin e kuadrove në shkollat e larta. 

1969 8 

555 Relacione dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave, me 
institucionet qendrore, mbi përcaktimet e kritereve dhe 
propozimet e dikastereve për çmimet e Republikës. 

1969 97 
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556 Vendim i KQ të PPSH, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e kurseve për edukimin e kuadrove. 

1969 4 

557 Vendime dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave, 
drejtuar KQ të PPSH, Presidiumit të Kuvendit Popullor, etj. 
mbi dekorimin e punonjësve dhe kuadrove të dalluar me 
titullin "Hero". 

1969 99 

558 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet, mbi 
pensionet për merita të veçanta. 

1969 50 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
vjetërsinë dhe të drejtën e pensionit për ushtarakët e liruar nga 
ushtria. 

1969 287 

560 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen 
e komisioneve të përbashkëta shqiptaro-jugosllave për 
probleme të aksidenteve, rindërtimin e piramidave dhe të 
ekonomisë ujore. 

1969 13 

561 Vendime dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave, 
drejtuar institucioneve, mbi dërgim delegacionesh në 
kongrese, konferenca e mbledhje ndërkombëtare, etj. 

1969 59 

19 Inspektimi i Shtetit.   

562 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.4.1969, me materialin përkatës, mbi gjendjen, dobësitë dhe 
masat që duhen marrë për funksionimin e mirë të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Librazhdit. 

1969 119 

563 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, mbi marrjen në analizë të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër, së bashku me 
protokollin e Këshillit të Ministrave dhe diskutimin e shokut 
Mehmet Shehu. 

1969 167 

564 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1969, raport e informacion të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi plotësimin e detyrave të mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.4.1968 dhe funksionimin e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Shkodër e 
Librazhd. 

1969 46 
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565 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione e informacione të 
Inspektimit të Shtetit, mbi funksionimin më të mirë të 
organeve të kontroll-revizionit pranë institucioneve qendrore 
e lokale dhe mbi konkluzionet e kontrolleve të kryera për 
probleme të ndryshme, gjatë vitit 1969. 

1969 165 

566 Informacion dhe pasqyra përmbledhëse të Ispektimit të 
Shtetit, mbi gjendjen dhe stabilizimin e fuqisë punëtore në 
rrethin e Peshkopisë, etj. 

1969 256 

567 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi realizimin e zotimeve 
nga komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore. 

1969 3 

568 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar institucioneve 
qendrore e lokale, mbi krijimin e mensave dhe furnizimin e 
punëtorëve pranë ndërmarrjeve ekonomike, reparteve dhe 
kantiereve. 

1969 3 

569 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen dhe masat  
për botimin e veprave të shokut Enver Hoxha dhe botime të 
tjera speciale. 

1969 4 

570 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi ndjekjen e zbatimit të 
detyrave të protokollit të Këshillit të Ministrave Nr.1, datë 
25.12.1968 në sektorin e tregtisë dhe të grumbullimit. 

1969 11 

20 Sektori i Peshëmatjes.   

571 Raport i Drejtorisë së Peshëmatjes, mbi gjendjen dhe masat 
për forcimin e kontrollit për mjetet e peshimit dhe të matjes si 
dhe diskutime rreth këtij raporti. 

1969 122 

572 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, me 
institucionet, mbi nevojën e bazës materiale për peshëmatje 
dhe plotësimin e tyre. 

1969 73 

573 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi organikat 
dhe shtesat e Drejtorisë së Peshëmatjes dhe të zyrave në 
rrethe. 

1969 5 

574 Informacion nga kryekontrollorët për punën e kryer nga 
rrethet për vitin 1968 dhe 1969. 

1969 83 
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575 Informacione 6-mujore, 9-mujore dhe vjetore, ardhur nga 
rrethet për vitin 1968 dhe 1969. 

1969 52 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimet që kryhen në 
tregjet e organizuara për përdorimin e veglave të peshimit dhe 
të matjes. 

1969 1 

21 Sektori i Administratës.   

577 Planet finaciare dhe bilancet 3-mujore për vitet 1968-1969 e 
1970 të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1969 27 

578 Procesverbal i mbledhjes i mbajtur në seminarin e organizuar 
me nënkryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe zëvendësministrat në datën 
14.7.1969. 

1969 56 

22 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letra dhe telegrame drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave e të tjerë, mbi probleme të kuadrit për drejtim jo të 
mirë në kooperativën bujqësore, për kuadrot drejtuese të 
kooperativës, të cilët nuk kontrollojnë punën, për kryetarin e 
kooperativës për sjellje jo të mira, për anëtarët e këshillit 
popullor dhe sekretarin e organizatës bazë të Partisë, sepse 
njerëzit e tyre i kanë vendosur në punë shteti, për kuadrot 
drejtues që shpërdorojnë postin zyrtar etj. 

01.08.1969 - 
12.02.1969 

80 

2/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm, 
drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. mbi problemin 
e dobësive e të metave në kooperativat bujqësore dhe 
ndërmarrjet shtetërore, mbi çështje të planit material, 
propozime e racionalizime që nuk janë vënë në zbatim etj. mbi 
dëmtime dhe shpërdorime në uzinën e traktorëve dhe për 
veprimtari jo të rregullt në kooperativë. 

03.06.1969 - 
11.18.1969 

29 

2/1/L Letra e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku informon për dëmtime të pasurisë socialiste dhe ankohet, 
se nuk janë marrë masa karshi tyre. 

09.03.1969 3 
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3/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë problemet për 
matrapazllëqe të kryer nga disa persona, kërkojnë të merren 
masa ndaj personave që hakmerren, kërkojnë të merren masa 
ndaj personave që i kanë hedhur natën gëlqere në fytyrë, 
ankohen ndaj organeve të hetuesisë që nuk kanë gjetur 
shkaktarët e vrasjes, mbytjes, vdekjes të personave të familjeve 
etj. 

01.18.1969 - 
12.16.1969 

40 

4/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen ndaj organeve kompetente që nuk 
marrin masa për gjetjen e personave që vjedhin shtëpitë, 
bagëtitë etj. dhe korrepondenca e Degës së Ankesave me 
komitetet ekzekutive të kp të rretheve. 

02.27.1969 - 
12.16.1969 

12 

5/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtohen këto probleme: 
Informojnë për hallka të tepërta në ndërmarrje dhe 
propozojnë shkrirjen ose bashkimin me ndërmarrje të tjera. 
Propozojnë që në ofiçinat e SMTve të punojnë me normë dhe 
jo sipas kategorive. Propozojnë se motorët e vjetër mund të 
riparohen e të vihen në përdorim. 

03.19.1969 - 
11.14.1969 

15 

6/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, të cilët informojnë për vendosje në poste 
drejtues të elementeve me përbërje të keqe politike. 

01.09.1969 - 
12.22.1969 

34 

7/L Letra dërguar nga persona të ndryshëm kryetarit të Këshillit të 
Ministrave ku trajtojnë probleme të bujqësisë. Informon se 40 
ha tokë nuk shfrytëzohen si duhet. Ankohet se i janë mbajtur 
nga ndërmarrja e shfrytëzimit të pyjeve 5 m3 dru zjarri. 
Informon se ka bërë prova për zhdukjen e një paraziti që 
dëmton bimët e mbjella, ose luadhet në bujqësi. 

02.01.1969 - 
10.23.1969 

9 

8/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave në të cilat ankohen se nuk i furnizojnë me bukë. 
Ankohen karshi kryetarit të këshillit popullor të fshatit, i cili 
nuk i jep mishin që i takon. 

01.06.1969 - 
11.01.1969 

147 
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9/L Letër e një personi nga Gjirokastra drejtuar Degës së 
Ankesave ku informon se ndërtesa e pallatit të kulturës ku 
kanë vendosur ta ndërtojnë është vend i pa përshtatshëm. 

04.19.1969 - 
04.23.1969 

4 

10/L Letër e një personi nga Durrësi drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave ku propozon ndërtimin e një ure. 

04.07.1969 3 

11/L Letër e një personi nga Librazhdi drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku informon për një burim uji më afër nga ai që 
është hapur. 

09.24.1969 - 
10.10.1969 

5 

12/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet për punën e dobët në klinikën dentare. 

08.22.1969 - 
11.13.1969 

5 

13/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave, etj. ku trajtojnë problemin e 
dëmtimit të pronës socialiste. Informojnë për dëmtim të 
prodhimit në kooperativat bujqësore. Informon për vjedhjen e 
arkës së kinema "17 Nëntori". Informon për të meta e dëmtime 
në Fabrikën e Çimentos Elbasan. Informon se në NSHN të 
thellimit të Portit Detar Durrës ka shpërdorime e vjedhje 
nëpërmjet pagave në bordero. 

06.09.1969 - 
10.15.1969 

40 

14/L Letra e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon të bëjnë prova laboratorike për një racionalizim për 
përdorimin e atmosferës për prodhim të energjisë elektrike. 

10.01.1969 - 
11.08.1969 

3 

15/L Njoftim mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave gjatë vitit 1969. 01.24.1970 13 

16/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon që të mos prishet xhamija të cilën e konsideron si 
vepër të rrallë monumentale. 

01.04.1969 2 

17/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, etj. ku informojnë për vjedhje e dëmtime në 
kooperativat bujqësore. 

01.04.1969 - 
12.22.1969 

79 

18/L Letër anonime nga Elbasani drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku informojnë për gjendjen jo të mirë në kopështin 
nr.1. 

09.03.1969 4 
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19/L Informacion i degës së Ankesave drejtuar sekretarit të I-rë të 
rrethit të Tiranës, shokut Manush Myftiu mbi sistemimin me 
strehim të kuadrove dhe punonjësve të transferuar nga Tirana 
në rrethe. 

07.08.1969 - 
09.13.1969 

22 

20/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku bënë disa propozime në lidhje me shërbimin shëndetësor të 
popullit. Relacion mbi krijimin e një klinike ose reparti për 
banjot hidroterapie dhe për mjekime popullore. 

01.30.1969 6 

21/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku ankohen ndaj organeve kompetente që nuk 
marrin asnjë masë ndaj personave imoral e korrespondenca e 
Degës së Ankesave me Komitetin e Partisë të Rrethit për këtë 
problem. 

02.06.1969 - 
07.15.1969 

33 

22/L Letër e një personi dërguar nga Kukësi, kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku kërkon të merren masa ndaj personave që 
bëhen prishës të fejesave e përgjigja e dhënë nga Dega e 
Ankesave. 

02.06.1969 - 
07.16.1969 

8 

23/L Letra e një personi nga Gjirokastra drejtuar kryetarit të 
Këshillit të Ministrave ku kërkon të gjendet vajza e tij e lindur 
para 20-vjetësh e rritur në shtëpinë e fëmijës në Korçë dhe 
korrespondenca midis Degës së Ankesave e Komitetit 
Ekzekutiv të Kp të Rrethit për këtë problem. 

05.03.1969 - 
07.02.1969 

4 

24/L Letra dërguar nga persona të ndryshëm shokut Haki Toska e 
Shefqet Peçi, ku kërkojnë të vendosen eshtrat e vëllezërve të 
rënë dëshmor në varrezat e dëshmorëve. 

09.22.1969 - 
11.27.1969 

6 

25/L Letra e një personi drejtuar shokut Hysni Kapo i cili ankohet 
për ndarje jo të drejtë të (bursave) të drejtave të studimit dhe 
për zbutje të luftës së klasës. 

08.14.1969 5 

26/L Njoftim për letrën që i bënë shokut kryeministër, Islam Jaup 
Grashani. 

12.05.1969 1 

27/L Letër e popullit të lagjes "Kodër", Laç-Bruç, Mat drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku ankohen se është 
anulluar bërja e një rezervuari që ishte vendosur. 

10.24.1969 4 
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28/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të riatdhesohen në Jugosllavi, 
Gjermani. 

01.08.1969 - 
09.24.1969 

15 

29/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku kërkojnë riatdhesimin nga Italia, SH.B.A etj, 
në Shqipëri. 

03.19.1969 - 
07.09.1969 

11 

30/L Letër e një personi nga Tirana drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave ku kërkon arsyet e mosvënies në jetë të një 
propozimi të tij. 

02.09.1969 - 
02.20.1969 

3 

31/L Letër e një personi drejtuar sekretarit të përgjithshëm të 
Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës së Popullit 
Shqiptar, ku ankohet se nuk u caktua të shkonte delegacion në 
Mauthasen. 

05.07.1969 3 

32/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
kryetarit të Këshillit të Ministrave ku trajtojnë problemin e 
internimit. Ankohen se janë internuar padrejtësisht. Ankohet 
se e kanë lajmëruar për ta larguar nga qyteti dhe e kanë lënë 
pa punë. Kërkojnë të lihen të lirë nga internimi. 

01.21.1969 - 
12.12.1969 

146 

33/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
kryetarit të Këshillit të Ministrave ku ankohen se nuk 
trajtohen mirë si familje me përbërje të keqe politike. Ankohen 
pse janë përjashtuar nga Partia. Njoftojnë për një student me 
përbërje të keqe politike që nuk duhet të jetë. Ankohet se nuk 
trajtohet si bir dëshmori. 

01.06.1969 - 
12.18.1969 

132 

34/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
kryetarit të Këshillit të Ministrave ku kërkojnë t'u njihet 
aktiviteti i Luftës Nacionalçlirimtare, të njihet si familje 
dëshmori etj. dhe korrespondenca për këtë problem. 

01.21.1969 - 
11.20.1969 

77 

35/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
kryetarit të Këshillit të Ministrave ku trajtojnë problemin e 
dënimeve. Ankohen për trajtim jo të mirë në burg. Kërkon të 
marrë ndihmë ekonomike nga familja. Kërkojnë të 
transferohen nga një kamp në tjetrin. Kërkojnë të mbajnë libra 
e revista në gjuhë të huaj. 

01.08.1969 - 
12.18.1969 

222 
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Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

36/L Raport mbi konkluzionet e Adil Çarçanit Zv.Kryetar i parë i 
Këshillit të Ministrave në seminarin e organizuar në 
Kryeministri për zgjedhjen e kërkesave dhe ankesave të 
popullit. 

1969 5 

23 Shtesa 1.   

579 Mesazh i Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të 
Shqipërisë drejtuar Huin Than Fat me rastin e krijimit të 
Qeverisë së Përkohshme Revolucionare të Vietnamit të Jugut. 

06.16.1969 2 

580 Parashtresë, njoftime e informacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhënë udhëheqjes për probleme të arkivave. 

02.08.1969 - 
11.15.1969 

9 

581 Informacion i Kryesisë së Bashkimit të Grave të Shqipërisë për 
zbatimin e perfeksionimit të mëtejshëm të dispozitave për 
gruan, si dhe njoftimi i Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
masat e mara. 

09.08.1969 - 
11.15.1969 

22 

582 Bisedim i zhvilluar në takimin që pati Zv. Kryetari i Këshillit 
të Ministrave, Adil Çarçani me ambasadorin kinez më datën 
19.9.1969. 

09.19.1969 9 

583 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për bashkimin e disa 
kooperativave bujqësore në rrethet Durrës dhe Krujë. 

01.09.1969 - 
01.15.1969 

5 

584 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi masat e marra për 
fushatën e korrje-shirjeve. 

02.12.1969 - 
02.22.1969 

4 

585 Informacioni i Ambasadës së RP të Shqipërisë në Itali mbi 
kultivimin e ullirit në zonën e Barit Itali dhe shënimet e Zv. 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave Haki Toska, për këtë 
çështje. 

12.08.1969 6 

586 Mendime të Aparatit të Këshillit të Ministrave për disa 
probleme të grumbullimit të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

02.15.1969 9 

587 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e projektidesë 
së linjës 220 kv Hidrocentrali i Vaut të Dejës-Tiranë- Elbasan 
dhe të nënstacioneve së bashku me relacionet dhe 
planimetritë. 

07.17.1969 - 
07.29.1969 

12 
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588 Studim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për nevojat në 
oksigjen dhe karbit për veprat që ndërtohen me ndihmën e RP 
të Kinës. 

10.04.1969 - 
07.14.1970 

35 

589 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
përcaktimin e kufijve të kabllit detar telegrafonik Durrës-
Brindisi. 

10.30.1969 2 

590 Njoftim i Zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka 
për gjendjen e punimeve në zonat e dëmtuara nga tërmeti i 
datës 3 e 8 maj 1969. 

07.01.1969 - 
07.02.1969 

5 

591 Tekste për Himnin e Republikës dhe mendimi i Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave për tekstin më të mirë. 

06.02.1969 5 

592 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
dërgim kuadri me shërbim jashtë shtetit. 

09.12.1969 - 
09.24.1969 

2 

1070 ? Kjo dosje u hap vetëm për efekt skede. - 0 

 
 


