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26 Viti 1970.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 7-8 
janar 1970, mbi shqyrtimin e raportit për përfundimet e 
arritura në plotësimin e planit të vitit 1969 dhe aprovimin e 
projektplanit e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1970, ligji i 
planit dhe buxhetit, planet e detajuara, vendimet përkatëse 
dhe materialet e shqyrtuara. 

1970 225 

1/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 7-8 
janar 1970, mbi shqyrtimin e raportit për përfundimet e 
arritura në plotësimin e planit të vitit 1969 dhe aprovimin e 
projektplanit e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1970, ligji i 
planit dhe ajo e buxhetit planet e detajuara, vendimet 
përkatëse dhe materialet e shqyrtuara. 

1970 238 

1/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 7-8 
janar 1970, mbi shqyrtimin e raportit për përfundimet e 
arritura në plotësimin e planit të vitit 1969 dhe aprovimin e 
projektplanit e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1970, ligji i 
planit dhe ajo e buxhetit, planet e detajuara, vendimet 
përkatëse dhe materialet e shqyrtuara. 

1970 272 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, mbi shqyrtimin e raportit për disa çështje 
ekonomiko-financiare që dalin nga shqyrtimi i bilanceve 
kontabile të vitit 1969 dhe të raportit për disa të dhëna mbi 
importimin e automjeteve dhe traktorëve gjatë pesëvjeçarit të 
katërt, së bashku me materialin përkatës. 

1970 191 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, mbi shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës mbi sistemin e ri arsimor së bashku me 
vendimin përkatës. 

1970 47 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, mbi shqyrtimin e projektligjit mbi doganat së 
bashku me dekretin përkatës të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

1970 40 
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5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, mbi shqyrtimin e studimit për disa probleme të 
organizimit, normimit dhe shpërblimit të punës së bashku me 
materialin përkatës. 

1970 121 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1970, 
Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të parë të vitit 
1970 dhe seminarët që do të bëhen me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1970, 
së bashku me planet përkatëse. 

1970 31 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5-6 
mars 1970, mbi shqyrtimin e raportit për avaritë e ndodhura 
në punimet e shpim-kërkimit dhe shpim-shfrytëzimit të naftës 
dhe të gazit gjatë periudhës 1960-1969 së bashku me raportin 
dhe vendimin përkatës. 

1970 313 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.04.1970, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e detyrave 
të Kongresit të 5-të të PPSH në lëmin e industrisë së lehtë dhe 
ushqimore me materialin përkatës. 

1970 71 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.04.1970, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e detyrave 
për uljen e paaftësisë së përkohshme në punë, me materialin 
përkatës. 

1970 56 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.04.1970, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e 
urdhëresës së Qeverisë Nr.3 datë 15.06.1964 për sigurimin dhe 
sistemimin e fuqisë punëtore, së bashku me raportin dhe 
urdhrin e Këshillit të Ministrave. 

1970 25 
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11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.04.1970, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për përgatitjen 
e punëtorëve dhe kuadrove të reja dhe rritjen e kualifikimin e 
punëtorëve dhe kuadrove që janë në marrëdhënie pune dhe të 
projektdekretit për shfuqizimin e dekretit Nr. 3502 datë 
07.05.1962 dhe të disa urdhrave e vendimeve të Këshillit të 
Ministrave, së bashku me urdhëresën, dekretin dhe vendimin 
përkatës. 

1970 37 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.04.1970, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3-
mujorit të II-të të vitit 1970, së bashku me planin e aprovuar. 

1970 10 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1970, mbi shqyrtimin e raportit, si është punuar për 
zbatimin e detyrave të fazës së parë që u shtruan në 
mbledhjen e zgjeruar të Këshillit të Ministrave më 7-8 janar 
1970 në fushën e bujqësisë. 

1970 78 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1970, mbi shqyrtimin e raportit për mbrojtjen e 
ekonomisë popullore nga zjarri, me materialin përkatës. 

1970 49 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1970, mbi shqyrtimin e relacionit për një ndryshim në 
dekretin Nr.4210 datë 09.01.1967 mbi Policinë Popullore, së 
bashku me materialin përkatës. 

1970 8 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1970, mbi shqyrtimin e relacionit për disa shfuqizime 
dispozitash, së bashku me materialin përkatës. 

1970 6 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970, mbi shqyrtimin e raportit për kufizimin e 
transportimit të mallrave me automjete paralel me 
hekurudhën dhe mbi shfrytëzimin më të mirë e intensifikimin 
e mëtejshëm të transportit hekurudhor, së bashku me 
materialin përkatës. 

1970 93 
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18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970, mbi funksionimin e Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, së bashku me 
materialin përkatës. 

1970 59 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e relacionit për zbatimin e detyrave që caktoi 
Plenumi i 8-të i KQ të PPSH-së në punën prodhuese në 
shkollat e mesme dhe të larta së bashku me meterialin 
përkatës. 

1970 19 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970, mbi shqyrtimin e relacionit për projektdekretin 
mbi njesitë ligjore të matjes në RPSH dhe projektrregulloren 
për zbatimin e këtij dekreti, së bashku me relacionin, dekretin 
dhe vendimin përkatës. 

1970 58 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtohen në Kryesinë e Këshillit të Ministrave gjatë 3-
mujorit të III-të 1970 si dhe planin e aprovuar. 

1970 9 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970, mbi shqyrtimin e  raportit për plotësimin e planit 
dhe të buxhetit të shtetit për 6-mujorin e parë të vitit 1970. 

1970 128 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970, mbi shqyrtimin e relacionit për projekturdhëresën, 
mbi kreditë që jep Banka Bujqësore së bashku me relacionin 
dhe urdhëresën përkatëse. 

1970 29 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970, mbi shqyrtimin e relacionit për projektdekretin, 
mbi nxjerrjen e të ardhurave shtetërore dhe të detyrimeve të 
tjera së bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

1970 26 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970, mbi shqyrtimin e relacionit mbi projektvendimin 
për përtëritjen e Policisë Popullore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 17 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970 mbi gjendjen dhe masat për forcimin e disiplinës së 
realizimit të planit të shtetit dhe administrimin e pasurisë 
socialiste si dhe mbi gjendjen e debitorëve dhe masat që 
duhen marrë për uljen e tyre, së bashku me materialin 
përkatës. 

1970 220 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi projektvendimin për shqyrtimin e kërkesave, 
ankesave dhe deklarimeve të shtetasve, së bashku me dekretin 
dhe vendimin përkatës. 

1970 20 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi projektvendimin për importimin dhe 
eksportimin e sendeve si dhe mbi tagrin doganor së bashku 
me vendimin përkatës. 

1970 19 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi rritjen e masës së përqindjes së kontributit të 
sigurimeve shoqërore së bashku me vendimin përkatës. 

1970 9 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi projektdekretin për shërbimin fitosanitar, së 
bashku me dekretin përkatës. 

1970 18 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi planin e problemeve që do të shqyrtojë 
Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të IV-të të vitit 
1970 si dhe plani i aprovuar. 

1970 8 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi shqyrtimin e studimit për vendosjen e 
sigurimeve shoqërore në kooperativat bujqësore, së bashku 
me materialin përkatës. 

1970 89 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi shqyrtimin e projektkodit penal, së bashku me 
materialin përkatës. 

1970 192 
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34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e detyrave 
të caktuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të datës 
17.10.1969 lidhur me forcimin e mëtejshëm të bazës ushqimore 
të blegtorisë dhe masat që do të merren për vitin 1970-1971, së 
bashku me materialin përkatës. 

1970 31 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi projektdekretin për planet rregulluese, së 
bashku me dekretin përkatës. 

1970 14 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi rezultatet e punës së delegacionit ekonomik 
qeveritar shqiptar që shkoi në RP të Kinës. 

1970 47 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, mbi shqyrtimin e studimit mbi përmirësimin e 
drejtimit dhe zgjerimin e mëtejshëm të kompetencave të 
organeve shtetërore dhe ekonomike, së bashku me studimin 
dhe vendimin përkatës. 

1970 221 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, mbi shqyrtimin e studimit mbi disa probleme të 
revolucionarizimit të drejtimit me plan të ekonomisë 
popullore, së bashku me studimin dhe udhëzimin përkatës. 

1970 250 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, mbi shqyrtimin e studimit, mbi nomenklaturën e 
treguesve të planit. 

1970 73 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, mbi shqyrtimin e studimit mbi përmirësimin e 
furnizimit materialo-teknik së bashku me studimin dhe 
vendimin përkatës. 

1970 67 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, mbi shqyrtimin e studimit mbi riorganizimin e 
transportit dhe masat konkrete që duhet të merren për 
përmirësimin e mëtejshëm të shfrytëzimit të tij, së bashku me 
vendimin dhe urdhëresën përkatëse. 

1970 90 
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42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, mbi shqyrtimin e studimit mbi disa probleme të 
organizimit dhe të strukturave organike së bashku me 
vendimet përkatëse. 

1970 169 

43 Provesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1970, mbi shqyrtimin e raportit mbi plotësimin e planit 
dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1970 si dhe detyrat e 
projektplanit të zhvillimit ekonomik e kulturor të RPSH dhe të 
projektbuxhetit të shtetit për vitin 1971, së bashku me 
raportin, ligjet dhe vendimet përkatëse. 

1970 455 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

44 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1970. 

1970 83 

45 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi shërbimin mjekësor në 
spitale e poliklinika si dhe masat për përmirësimin e 
mëtejshëm të saj. 

1970 12 

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

1970 18 

47 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi prodhimin, tregtimin 
dhe riparimin e makinerive të kooperativave bujqësore si dhe 
njoftim mbi zbatimin e detyrave të protokollit të Këshillit të 
Ministrave datë 25.12.1968 në drejtim të furnizimit të fshatit. 

1970 28 

48 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndryshimin e 
pagave të punëtorëve të disa veprimtarive të artizanatit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1970 11 

49 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi nevojën 
e krijimit të Ndërmarrjes së Shpim-Kërkimit për Gaz me 
qendër në Divjakë. 

1970 2 

50 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi zbatimin e detyrave për veprat që do të 
ndërtohen sipas marrëveshjes së 20 nëntorit 1968 ndërmjet 
RPSH dhe RP të Kinës. 

1970 14 
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51 Përshkrim përmbledhës mbi vendet e mundshme të ndërtimit 
të Portit të Vlorës dhe zgjerimin e Portit të Durrësit. 

1970 9 

52 Vendim dhe orientime të Byrosë Politike të KQ të PPSH, 
relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aktivizimin, edukimin dhe trajtimin e 
pensionistëve. 

1970 25 

53 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi organizimin 
e veprimtarisë së laboratorit të rezatimeve bërthamore, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1970 16 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.01.1970, mbi shqyrtimin e relacionit mbi paraprojektin e 
zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës të RPSH gjatë 5-vjeçarit 
të pestë (1971-1975) së bashku me vendimin e Byrosë Politike 
të KQ të PPSH. 

1970 418 

55 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, për shqyrtimin e relacionit të Inspektimit të 
Shtetit, mbi zbatimin e detyrave për ngritjen e objekteve 
social-kulturore të fshatit, së bashku me materialin përkatës. 

1970 34 

56 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, mbi shqyrtimin e raportit mbi zbatimin e 
detyrave të dala nga mbledhja e Këshillit të Ministrave të 
datës 7-8 janar 1970. 

1970 17 

57 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi kualifikimin e kuadrit të lartë së 
bashku me relacionin dhe vendimin përkatës. 

1970 26 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, për shqyrtimin e informacionit të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi mbylljen e protokoll-marrëveshjeve tregtare për 
vitin 1970 me materialin përkatës. 

1970 11 

59 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, për shqyrtimin e raportit, mbi disa probleme 
për rritjen e fondit të grumbullimit të mishit me materialin 
përkatës. 

1970 50 
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60 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, për shqyrtimin e parashtresës teknike të 
grupit të studimit mbi shtimin e aftësisë ujitëse të rrethit të 
Vlorës, së bashku me studimin, vendimin dhe skemat 
përkatëse. 

1970 18 

61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970 për shqyrtimin e relacionit të Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi strukturën organizative të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe krijimin e disa ndërmarrjeve dhe institucioneve 
të reja, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 18 

62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970 për shqyrtimin e raportit, mbi disa çështje të 
administrimit të vlerave materiale në ndërmarrjet e sektorit të 
industrisë dhe ndërtimit me materialin përkatës. 

1970 26 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970 për shqyrtimin e raportit, mbi bilancin e 
Bankës së Shtetit Shqiptar për vitin 1969 së bashku me 
raportin dhe vendimin përkatës. 

1970 20 

64 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970 për shqyrtimin e studimit, mbi riorganizimin e 
shërbimit të mirëmbajtjes së rrugëve së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 30 

65 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970 për shqyrtimin e projektvendimit, mbi 
emërtimin e ndërmarrjeve dhe institucioneve. 

1970 25 

66 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.04.1970. 

1970 73 

67 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi gjendjen 
dhe masat për rritjen e peshkut në rezervuarët, lumenjtë dhe 
liqene, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 28 

68 Propozime të Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi rritjen e çmimeve të grumbullimit 
të pambukut fije hollë, "Lushnje 1" dhe të disa bimëve për 
eksport, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 12 
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69 Parashtresë mbi shtimin e aftësisë ujitëse të rrethit të 
Tepelenës së bashku me vendimin përkatës. 

1970 14 

70 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
disa kuadrove të larta që mbarojnë studimet gjatë 3-mujorit të 
I-rë 1970, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 7 

71 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa masa 
për përmirësimin e punës në shtëpitë e foshnjës dhe të fëmijës 
së bashku me vendimin përkatës. 

1970 19 

72 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi një ndryshim në 
vendimin për shpërblimin e familjeve të ushtarakëve dhe 
punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë shtetit së bashku 
me vendimin përkatës. 

1970 4 

73 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi anulimin 
e disa udhëzimeve të Ministrisë së Financave për përballimin 
e shpenzimeve telefonike që s'kanë bazë ligjore. 

1970 2 

74 Relacion i Komitetit të Çmimeve të Republikës, mbi dhënien e 
çmimeve të Republikës për vitin 1970 si dhe vendimet e 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores mbi 
dhënien e çmimeve të Republikës, etj. 

1970 84 

75 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kufijtë e 
eksportit dhe të importit për vitin 1971. 

1970 16 

76 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi importimin e 
mëshqerave, viçave, dhenve të racës dhe farërave nga kredia 
me divizë të lirë për vitin 1970, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 7 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.05.1970. 

1970 51 

78 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi pagat e mekanizatorëve 
të SMT-ve dhe mbi disa masa që mendohet të merren për këtë 
problem, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 46 

79 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave Nr.105 datë 19.07.1969, mbi masat 
për zhvillimin e shpejtë të kulturave drunore-frutore. 

1970 9 
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80 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi forcimin e 
bazës teknike për shtypjen e gazetave dhe teksteve shkollore 
si dhe vendim i Këshillit të Ministrave për akordimin e valutës 
nga kredia me divizë të lirë. 

1970 5 

81 Parashtresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e 
linjave, pajisjeve, materialeve dhe objekteve me valutë nga 
kredia me divizë të lirë së bashku me vendimin përkatës. 

1970 7 

82 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi trajtimin e 
komandantëve të batalioneve dhe të çetave të forcave 
vullnetare të vetmbrojtjes popullore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 9 

83 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi realizimin e 
bilancit të drithërave të bukës për vitin 1969 dhe masat për 
vitin 1970. 

1970 6 

84 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi përdorimin e DDT-
së në bujqësi dhe shëndetësi. 

1970 9 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1970. 

1970 113 

86 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi zbatimin 
e vendimit të Byrosë Politike të KQ të PPSH Nr.80 datë 
10.05.1968 për zbulimin e rezervave të naftës, gazit, kromit e 
bakrit dhe perspektivat në këtë drejtim. 

1970 13 

87 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi masat për përqëndrimin 
në sa më pak vepra dhe për rritjen e rendimentit nëpërmjet 
mekanizimit dhe industrializimit të ndërtimeve. 

1970 12 

88 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e studimit, 
projektimit dhe ndërtimit të Hidrocentralit të Fierzës. 

1970 12 

89 Konkluzione të Ministrisë së Komunikacioneve, mbi punën e 
komisionit ndërdikasterial për mekanizimin e punimeve në 
depot, sheshet dhe minierat ku kryhen ngarkim-shkarkimi. 

1970 9 

90 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi zgjerimin 
e prodhimit të mobiljeve dhe përmirësimin e cilësisë së tyre. 

1970 9 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

91 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
kriminalitetin nga moshat e reja dhe masat që duhen marrë 
për parandalimin e tyre. 

1970 16 

92 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi punën në aksionet 
kombëtare të rinisë. 

1970 6 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1970. 

1970 28 

94 Studim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi përsosjen 
e metodologjisë së planifikimit të punimeve të kërkimit për 
naftë e gaz. 

1970 9 

95 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ndarjen 
e ndërmarrjeve të shfrytëzimit të pyjeve në Elbasan dhe Burrel 
së bashku me vendimin përkatës. 

1970 9 

96 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Tregtisë, 
mbi disa masa për përmirësimin e cilësisë së duhanit dhe 
prodhimin e duhaneve Burlej dhe Virgjinia, së bashku me 
vendimin përkatës të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së. 

1970 36 

97 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi aprovimin e projektdetyrës së zgjeruar të 
Uzinës Traktori në Tiranë, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 11 

98 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mbylljen e 
bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë për vitin 
1969 dhe ndryshimet për vitin 1970, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 15 

99 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi skemën ujitëse të rrethit të Gramshit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1970 9 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.09.1970. 

1970 74 

101 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi shtrirjen e 
arsimit të mesëm dhe të lartë gjer në vitin 1980. 

1970 16 

102 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, 
mbi gjendjen e shërbimeve komunale në popullatë dhe masat 
për përmirësimin e tyre. 

1970 11 
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103 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi gjendjen 
tekniko-organizative të Uzinës "Gogo Nushi" dhe masat për 
përmirësimin e saj. 

1970 7 

104 Ralacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zhvillimin perspektiv të Minierës së Bulqizës dhe zonës 
ndërmjetëse Bulqizë-Batër. 

1970 8 

105 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe Ministrisë 
së Arsimit e Kulturës, mbi masat për përgatitjen, kualifikimin 
dhe specializimin e punëtorëve të kualifikuar, specialistëve të 
mesëm dhe të lartë të industrisë së naftës dhe të gazit. 

1970 13 

106 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi skemën ujitëse të rretheve Skrapar dhe 
Gjirokastër, së bashku me vendimet përkatëse. 

1970 21 

107 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi një ndryshim në 
pagat e punonjësve të komunikacionit së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 8 

108 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes së Transportit Automobilistik në Prrenjas, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1970 6 

109 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi aprovimin e projektdetyrave të zgjeruara 
të Uzinës së Azotikut Fier, Uzinës së Sodës dhe PVC-së në 
Vlorë. 

1970 24 

110 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shfrytëzimin e 
dy anijeve të reja që i shtohen Flotës Detare Tregtare, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1970 5 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.10.1970. 

1970 25 

112 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Tregtisë, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi masat 
për plotësimin e nevojave të popullit me artikuj të imët të 
konsumit. 

1970 17 

113 Raport i Ministrisë së Financave, mbi disa probleme për 
forcimin e regjimit të kursimit në punimet gjeologjike. 

1970 13 
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114 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
organizimin e shërbimit gjeofizik dhe topografik në 
ndërmarrje më vete, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 6 

115 Relacione dhe parashtresa të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi ngritjen e disa ndërmarrjeve në zonën e naftës, 
Qyteti Stalin (Patos). 

1970 10 

116 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Industrisë e 
Minierave dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi mbjelljen e disa 
bimëve eterovajore për eksport dhe prodhimin e esencave me 
distilatore të thjeshtë. 

1970 12 

117 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
mbjelljen, prodhimin, dorëzimin dhe çmimet e grumbullimit 
të panxharsheqerit. 

1970 6 

118 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Bujqësisë, mbi skemën 
ujitëse të rrethit të Beratit së bashku me vendimin përkatës. 

1970 13 

119 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi aprovimin e 
tabelës së pagave për punonjësit tekniko-administrativë të 
stacioneve hekurudhore, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 8 

120 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi ndarjen e 
Shtëpisë Botuese "Naim Frashëri" në dy institucione. 

1970 4 

121 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi krijimin e 
ndërmarrjeve të reja të prodhimit të materialeve të ndërtimit. 

1970 5 

122 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Ndërtimeve Ekonomike 
dhe Social-Kulturore në Tiranë. 

1970 3 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.12.1970. 

1970 34 

124 Raport i Ministrisë së Tregtisë mbi gjendjen e industrisë së 
qumështit në vendin tonë dhe masat për zhvillimin e saj në të 
ardhmen. 

1970 11 

125 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa të dhëna 
paraprake për bilancin e drithërave të bukës për vitin 1970-
1971. 

1970 8 
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126 Propozime të Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi uljen e çmimeve me pakicë për disa stofra 
prodhim vendi që nuk tërhiqen nga konsumatorët, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1970 20 

127 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e detyrave të 
vendimit të Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e shpejtë të 
shpendëve. 

1970 9 

128 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi riorganizimin e 
sektorit të bonifikimit së bashku me vendimin përkatës. 

1970 21 

129 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi skemën ujitëse të plotë të tokave në rrethin e Korçës, së 
bashku me vendimin dhe skemën përkatëse. 

1970 9 

130 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi zbatimin e 
detyrës së vetëfurnizimit në organet e punëve të brendshme. 

1970 12 

131 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore të Shërbimit të Anijeve. 

1970 5 

132 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shtesën për 
vështirësi pune të normistëve dhe pastruesve në 
shtypshkronja. 

1970 2 

133 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, 
mbi shpërblimin e punëtorëve të lokaleve të riparim-
shërbimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 5 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e fondit nga 
kredia në divizë të lirë për blerjen e makinerive, pajisjeve dhe 
pjesëve të këmbimit për hapje tunelesh për ushtrinë. 

1970 4 

135 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi rishikimin e 
dispozitave për trajtimin ekonomik të punonjësve që 
dërgohen jashtë shtetit për specializim me bursë të 
organizatave ndërkombëtare, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1970 7 

136 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi një ndryshim në 
tabelën e pagave të punonjësve të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 5 
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137 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e sektorit të 
mbrojtjes civile në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1970 2 

138 Informacione dhe propozime mbi disa shtesa në vendimin e 
Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin dhe aktivizimin e 
pensionistëve si dhe mbi caktimin dhe trajtimin e 
këshilltarëve. 

1970 15 

139 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Financave, mbi masat që janë marrë për pakësimin e 
paaftësisë së përkohshme në punë. 

1970 6 

3 Vendime qarkulluese.   

140 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi dhënie bursash një numri të rinjsh dhe 
të rejash kosovarë, për të ndjekur shkollat e larta dhe të 
mesme të vendit tonë si dhe për kualifikimin dhe specializim, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1970 8 

141 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi çeljen e disa 
filialeve të shkollave të larta, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 4 

142 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërndarjen e 
kooperativave bujqësore Munushtirë e rrethit të Skraparit në 
NBSH Frutore, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 4 

143 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi regjistrimin e 
drurëve frutorë me vendimin përkatës. 

1970 5 

144 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
planin e arkës dhe kreditit për vitin 1970. 

1970 6 

145 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalim tokë bujqësore 
nga NBSH Ushtarake Shkodër, në përdorim të kooperativave 
bujqësore Turaj-Topojan dhe Brekijë të rrethit të Kukësit, me 
vendimin përkatës. 

1970 4 

146 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Radio-Televizionit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalim tokë bujqësore nga NBSH 
Sukth në përdorim të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio-
Televizionit, me vendimin përkatës. 

1970 6 
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147 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
KP të Rrethit Shkodër, mbi shpronësim toke të Kooperativës 
Bujqësore Vrakë, në dobi të ngritjes së një ekonomie peshku 
me vendimin përkatës. 

1970 5 

148 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijim dhe bashkim 
ndërmarrjesh të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë, së bashku 
me vendimet përkatëse. 

1970 7 

149 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondesh për 
blerje materialesh ndërtimi, për ndërtimin e banesave me 
punë vullnetare me materialin përkatës. 

1970 18 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e shumës së 
kredisë për ndërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti në 
qytetin e Kavajës. 

1970 2 

151 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimin e 
shitjes me pakicë të televizorëve prodhim vendi, me vendimin 
përkatës. 

1970 3 

152 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi rritjen e çmimit të grumbullimit të grurit të 
fortë, me vendimin përkatës. 

1970 11 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me propozimet e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi 
caktimin e çmimit të grumbullimit të qepujkave. 

1970 8 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në valutë të 
lirë për mjekimin e të sëmurëve jashtë shtetit me materialin 
përkatës. 

1970 4 

155 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi dhënie 
ndihme të menjëhershme oficerëve dhe n/oficerëve të 
shërbimit aktiv me vendimin përkatës. 

1970 6 

156 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi çmimin e blerjes dhe të 
shitjes së argjendit me vendimin përkatës. 

1970 5 

157 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi pagat e 
punonjësve të qëndrave të bashkuara të llogarisë pranë 
këshillit popullor të fshatit të bashkuar, ndërmarrjeve 
bujqësore dhe qyteteve me vendimin përkatës. 

1970 8 
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158 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Industrisë e Minierave, mbi disa shtesa dhe ndryshime në 
rregulloren mbi prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e 
energjisë elektrike dhe termike me vendimin përkatës. 

1970 11 

159 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi kalimin në vartësi të Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore të Uzinës Mekanike Nr.3 e Nr.5 dhe 
Uzinës Kimike Nr.7, me vendimin përkatës. 

1970 6 

160 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
krijim dhe bashkim ndërmarrjesh të sistemit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, me vendimet përkatëse. 

1970 8 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e orarit të 
punës në disa profesione të vështira pa ulje të pagës. 

1970 7 

162 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërtim anijesh të 
Flotës Tregtare Detare, me materialin përkatës. 

1970 10 

163 Vendimi i BP të KQ PPSH dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi emërtim ndërmarrjesh ekonomike me 
materialin përkatës. 

1970 20 

164 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
Drejtorisë së Regjistrit Detar Shqiptar me materialin përkatës. 

1970 9 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.30 datë 19.02.1970 mbi 
krijimin e Drejtorisë së Mirëmbajtjes Rruga-Ura. 

1970 2 

166 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi marrjen, 
ruajtjen dhe shpërndarjen e postës sekrete me vendimin 
përkatës. 

1970 7 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e anëtarëve të 
Komitetit të Çmimeve të Republikës. 

1970 4 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e specialistëve 
në RP të Kinës për t'u specializuar në prodhimin e kabllove, 
me materialin përkatës. 

1970 4 

169 Relacionet e Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e komitetit 
ekzekutiv të këshillit popullor të disa qyteteve. 

1970 10 
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170 Propozim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi përbërjen e 
Kolegjiumit të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, me vendimin 
përkatës. 

1970 3 

171 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi shkëmbimet 
kulturore, shkencore e teknike midis RP të Shqipërisë dhe R 
Francës për vitin 1970, me vendimin përkatës. 

1970 19 

172 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në mbledhjet ndërkombëtare gjatë vitit 1970, me 
vendimin përkatës. 

1970 5 

173 Propozim i Ministrisë së Shëndetësisë mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në Konferencën e Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë në Holandë, me vendimin përkatës. 

1970 4 

174 Propozimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi dërgimin e 
një delegacioni në Republikën Islamike të Pakistanit, për 
nënshkrimin e marrëveshjes për shkëmbimet kulturore për 
vitin 1970, me vendimin përkatës. 

1970 3 

175 Propozim i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në Kongresin e Kirurgjisë Ortopedike dhe 
Traumatologjike të Vendeve të Mesdheut në Turqi, me 
vendimin përkatës. 

1970 3 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një 
delegacioni të palës shqiptare në Sesionin e VIII-të të 
Komisionit Administrativ të Shoqërisë Aksioniste Shqipëri-
Kinë të Lundrimit Detar. 

1970 2 

177 Propozime të Ministrisë së Tregtisë, mbi përbërjen e 
delegacioneve dhe grupeve të ekspertëve që dërgohen jashtë 
shtetit për mbylljen e marrëveshjeve tregtare për vitin 1971, 
me vendimin përkatës. 

1970 13 

178 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe vendimet e 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e rishpërndarjen e 
kuadrove të larta e të mesme me materialin përkatës. 

1970 141 

179 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadrosh të 
Ushtrisë Popullore dhe organeve të Punëve të Brendshme, me 
materialin përkatës. 

1970 41 
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180 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadrosh të 
dikastereve, institucioneve qendrore e ndërmarrjeve, me 
materialin përkatës. 

1970 36 

181 Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH mbi nevojën e rishikimit 
të organikave të organeve shtetërore, vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e organikave të reja të dikastereve 
dhe institucioneve qendrore si dhe mbi shtesë në organikë me 
materialin përkatës. 

1970 93 

182 Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti në organikën 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1970 3 

183 Propozime të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në 
kontigjentin e organikave të disa komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për kryetar këshillash në 
fshatrat e bashkuara. 

1970 34 

184 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie pensionesh për 
merita të veçanta shërbimi, me materialin përkatës. 

1970 100 

185 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie pensionesh për 
merita të veçanta shërbimi, me materialin përkatës. 

1970 166 

186 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e konkluzioneve të 
protokollit të mbledhjes së IX-të të zakonshme të Komisioinit 
Shqiptaro-Jugosllav për Ekonominë Ujore, së bashku me 
protokollin. 

1970 62 

187 Protokoll i mbledhjes së VIII-të zakonshme të Komisionit 
Shqiptaro-Jugosllav për Ekonominë Ujore, me vendimin 
përkatës. 

1970 27 

188 Protokoll i mbledhjes së Komisionit Shqiptaro-Jugosllav, për 
ndërtimin dhe riparimin e piramidave kufitare së bashku me 
vendimin përkatës. 

1970 30 
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189 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendimin e 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit të 
mbledhjes së XX-të të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-
Jugosllav për zgjidhjen e incidenteve, së bashku me 
protokollin. 

1970 10 

190 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi çeljen e 
Ambasadës së Mbretërisë së Kamboxhias në vendin tonë, me 
vendimin përkatës. 

1970 6 

191 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi çeljen e 
përfaqësisë së Lëvizjes Kombëtare për Çlirimin e Palestinës 
(Al-Fatah) në vendin tonë dhe mbi një ndihmë materiale kësaj 
lëvizjeje, me vendimet përkatëse. 

1970 9 

192 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e ambasadave të RPSH në 
Mbretërinë e Suedisë dhe në RA të Sirisë. 

1970 6 

193 Vendime të Sekretariatit të KQ të PPSH-së dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi ndihmën materiale që i jepet Partisë 
Popullore të Laosit për vitet 1970-1971. 

1970 8 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën materiale që i 
jepet R së Vietnamit të Jugut, lidhur me dëmtimet e 
shkaktuara nga stuhitë dhe përmbytjet. 

1970 2 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën materiale që i 
jepet popullit pakistanez, lidhur me dëmet e shkaktuara nga 
stuhitë dhe përmbytjet. 

1970 2 

196 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi nga 
kredia në valutë të lirë, akorduar nga RP e Kinës, për blerje 
linjash të reja, pajisje materialesh, lëndësh të para dhe 
prodhime bujqësore me materialin përkatës. 

1970 39 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në parimet 
themelore të metodologjisë së planifikimit. 

1970 4 

198 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi krijimin e ekspozitës së zhvillimit 
ekonomik e kultural të RPSH. 

1970 9 
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199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e degëve arkivore 
dhe shpejtimin e sistemimit të materialeve dokumentare. 

1970 2 

200 Relacion dhe parashtresë teknike Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi skemat ujitëse të Mallakastrës 
(Fier) dhe zonës Terpan-Sinje (Berat) së bashku me vendimet 
përkatëse. 

1970 36 

201 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit për 
shkëmbimet tregtare për vitin 1971 midis Qeverisë së RP të 
Shqipërisë dhe Qeverisë RSF të Jugosllavisë. 

1970 13 

202 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës, mbi dhënie fondesh për nevojat e financimit të 
punimeve të Hidrocentralit "Mao Ce Dun" në Vaun e Dejës. 

1970 3 

203 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kalimin e Shoqërisë Komisionaria, në vartësi 
të Bankës së Shtetit. 

1970 4 

204 Relacion dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave mbi dhënien e 
pensioneve për merita të veçanta. 

1970 13 

205 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e parcelave të 
veçanta në varrezat publike për varrosjen e kuadrove të 
rëndësishme. 

1970 18 

206 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e muzeve të Luftës 
Nacionalçlirimtare në fshatra dhe kooperativa bujqësore. 

1970 10 

207 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi epideminë e gripit 
në vendin tonë në periudhën janar-shkurt 1970 dhe 
letërfalenderimi drejtuar punonjësve të shëndetësisë nga sh 
Mehmet Shehu. 

1970 14 

208 Relacion i Inspektimit të Shtetit dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, mbi administrimin e karburantëve. 

1970 7 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

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

1970 295 

5 Bisedime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave.   
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210 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu, ambasadorit të 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të RP të Kinës shokut Gën 
Biao. 

1970 16 

211 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu të ngarkuarit me punë AI të 
Ambasadës së RP të Kinës në RP të Shqipërisë, shokut Lin 
Xhun. 

1970 20 

212 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu delegacionit të 
bashkëpunimit tekniko-shkencor të RP të Kinës. 

1970 14 

213 Bisedim i zhvilluar më 30 prill 1970, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave shoku Mehmet Shehu 
delegacionit të punëtorëve kinezë, që kanë ardhur në vendin 
tonë për të marrë pjesë në festimet e 1 Majit. 

1970 14 

214 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu delegacionit të Akademisë 
së Shkencave të Kinës, kryesuar nga i ngarkuari me 
funksionet e sekretarit të përgjithshëm të akademisë shoku Jue 
Çi Çien dhe delegacionit të punonjësve të shtypshkronjave të 
RP të Kinës, kryesuar nga kryetari i Komitetit Revolucionar të 
Shtypshkronjave të Pekinit në gjuhë të huaja, shoku Xhan 
Mjao Y. 

1970 14 

215 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu, grupit të punonjësve të 
Ministrisë së Ekonomisë Ujore e Energjitikës dhe grupit të 
gjimnazistëve të RP të Kinës. 

1970 15 

216 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu ambasadorit të ri të 
jashtëzakonshëm e fuqiplotë të RDP të Koresë sh Song Guan 
Xho. 

1970 12 

217 Bisedim i zhvillluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu ambasadorit të ri të 
jashtëzakonshëm e fuqiplotë të R së Turqisë Erxhument 
Tataragasi. 

1970 9 
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218 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu ambasadorit të ri të 
jashtëzakonshëm e fuqiplotë të Danimarkës Tyge Dahlgard. 

1970 15 

219 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu, delegacionit të Lëvizjes për 
Çlirim Kombëtar të Palestinës (Al-Fatah) kryesuar nga anëtar i 
udhëheqies së përgjithshme të forcave të Al-Alfase, Abu 
Xhihad. 

1970 26 

220 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu, ambasadorit të ri të 
jashtëzakonshëm e fuqiplotë të Konfederatës së Zvicrës në 
RPSH Hans Keller. 

1970 13 

221 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu, delegacionit të RP të 
Kongos të kryesuar nga ministri i vulës së drejtësisë e punës, 
shoku Aloiz-Mudilend Masengo. 

1970 15 

222 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave shoku Mehmet Shehu, ambasadorit të ri të 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Mbretërisë së Kamboxhias 
Huat Sambat. 

1970 12 

6 Sekretaria e Përgjithshme.   

223 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 7-8 
janar 1970, ligji i Kuvendit Popullor me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e planit të vitit 1970. 

1970 605 

224 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.01.1970, mbi shqyrtimin e paraprojektplanit për 
zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës në 5-vjeçarin e 5-të me 
materialin përkatës. 

1970 354 

225 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.04.1970, udhëresa, urdhra, udhëzime, raporte e 
informacione, mbi sigurimin e fuqisë punëtore dhe 
kualifikimin e kuadrove në shkolla e kurse. 

1970 192 

226 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1970, mbi mbrojtjen nga zjarri së bashku me materialin 
përkatës. 

1970 57 
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227 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970 me materialin përkatës, mbi masat për zhdukjen e 
kriminalitetit dhe lypsisë. 

1970 30 

228 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970, së bashku me vendimet dhe materialin përkatës, 
mbi Policinë Popullore. 

1970 48 

229 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970, me materialin përkatës mbi realizimin e planit 
gjatë 6-mujorit të parë të vitit 1970 dhe evidenca mbi 
realizimin e planeve mujore. 

1970 150 

230 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970 me materialin përkatës, mbi gjendjen dhe masat për 
forcimin e disiplinës së realizimit të planit të shtetit dhe 
administrimin e pasurisë socialiste si dhe mbi gjendjen e 
debitorëve dhe masat që duhen marrë për uljen e tyre, me 
materialin përkatës. 

1970 298 

231 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1970, 
Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1970 dhe seminaret 
që do të bëhen me kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1970, së bashku me 
materialin përkatës. 

1970 119 

232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, raporte, relacione dhe procesverbal, mbi bisedimet 
e zhvilluara midis delegacionit qeveritar të RPSH dhe 
delegacionit kinez. 

1970 214 

233 Studime të Institutit të Studimeve Ekonomike, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 nëntor 1970, 
mbi përmirësimin e drejtimit dhe zgjerimin e kompetencave të 
organeve shtetërore dhe ekonomike. 

1970 316 

234 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1970. 

1970 83 

235 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970. 

1970 16 
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236 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.04.1970. 

1970 73 

237 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1970. 

1970 113 

238 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1970. 

1970 28 

239 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.05.1970. 

1970 51 

240 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.10.1970. 

1970 25 

241 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.09.1970. 

1970 75 

242 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.12.1970. 

1970 34 

243 Informacione, mbi problemet e shqyrtuara në Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave. 

1970 46 

244 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 25-
26 nëntor 1970, studime të Institutit të Studimeve Ekonomike, 
mbi disa probleme të revolucionarizimit të drejtimit me plan 
të ekonomisë popullore si dhe mbi nomenklaturën e treguesve 
të planit. 

1970 396 

245 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970 dhe studim i Institutit të Studimeve Ekonomike, 
mbi përmirësimin e furnizimit me material teknik. 

1970 55 

246 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1970, mbi aprovimin e planit dhe të buxhetit të vitit 1971. 

1970 270 

247 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi problemet e planit 
të pestë pesëvjeçar 1970-1975. 

1970 444 

248 Telegrame të komiteteve të Partisë dhe komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve dhe kolektivave punonjëse 
dërguar KQ të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
angazhimet e marra për realizimin e detyrave të prodhimit. 

1970 311 
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249 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi importimin e pajisjeve në kuadrin e kredisë në valutë të 
lirë. 

1970 260 

250 Informacione, raporte dhe korrespondencë, mbi zbatimin e 
porosive të shokut Enver, gjatë vizitës së tij në rrethet e Veriut 
dhe për çështjet e dala nga fjalimi i tij në Berat. 

1970 66 

251 Informacione mbi shpërndarjen dhe kontrollin e zbatimit të 
vendimeve dhe udhëzimeve të Këshillit të Ministrave. 

1970 18 

252 Vendime të Kuvendit Popullor dhe letër e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave shokut Mehmet Shehu, mbi dorëheqjen 
e Qeverisë dhe emërimin e Qeverisë së Re. 

1970 5 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
krijimin e ekspozitës së zhvillimit ekonomik e kultural të 
RPSH. 

1970 7 

254 Studime dhe informacione të Institutit të Studimeve 
Ekonomike dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi organizimin 
socialist të punës dhe detyrat që dalin nga vendimet e 
Pleniumit të KQ të PPSH-së, mbi normimin dhe shpërblimin e 
punës. 

1970 94 

255 Relacione të Ministrisë së P të Brendshme dhe korrespondencë 
me Aparatin e Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
ndryshimin e dispozitave, mbi internimin dhe dëbimin si 
masë administrative. 

1970 46 

256 Promemorie e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe 
informanione, mbi disa probleme lidhur me ngritjen e 
ndërtesave të reja arkivore dhe problemet që janë ngritur në 
mbledhjen me zv/ministrat për shpejtimin e ritmeve të 
sistemimit të materialeve dokumentare në institucionet 
qendrore. 

1970 151 

257 Raport dhe korrespondencë me Institutin e Studimeve 
Ekonomike, mbi veprimtarinë e tij gjatë vitit 1969, mbi 
krijimin e Këshillit Shkencor të këtij instituti dhe plani tematik 
i studimeve që do të kryej ky institut dhe institucionet e tjera 
studimore. 

1970 63 
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258 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi procedurën e 
dërgimit të ftesave për inagurimin e veprave të reja. 

1970 1 

259 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit dhe 
Bibliotekës Kombëtare, mbi mënyrën e evidentimit të 
përkthimeve të literaturës tekniko-shkencor. 

1970 5 

260 Informacion dhe lista të Drejtorisë së Pritjes mbi pajisjen e 
godinave që ka në dispozicion dhe trajtimin e shokëve 
udhëheqës dhe të familjeve të tyre që kalojnë pushimet në 
plazhin e Durrësit. 

1970 9 

261 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi zbatimin e 
detyrës mbi vetëfurnizimin e organeve të punëve të 
brendshme. 

1970 8 

262 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Industrisë, mbi kërkesat që do t'i paraqiten palës 
kineze në mbledhjen e Sesionit të 14-të të komisionit të 
përbashkët për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1970 97 

263 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, mbi zgjerimin e marrëdhënieve me RF 
të Jugosllavisë dhe hapjen e Ambasadës së Mbretërisë së 
Kamboxhias në Tiranë. 

1970 9 

264 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi çeljen e përfaqësisë së Al-Fatahut në Tiranë dhe 
ambasadave në Siri e Suedi. 

1970 5 

265 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi dhënie ndihme R së Pakistanit me rastin e përmbytjeve 
revolucionarëve indonezianë, popullit të Laosit dhe 
Palestinës. 

1970 13 

266 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e protokolleve të mbledhjeve të komisioneve të 
përbashkëta shqiptaro-jugosllave mbi piramidat dhe 
incidentet kufitare. 

1970 39 

267 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e protokolleve të mbledhjeve të komisioneve të 
përbashkëta shqiptaro-jugosllave, mbi ekonominë ujore. 

1970 63 
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268 Informacion, mbi lëvizjet revolucionare të punonjësve kinezë 
për rritjen e aftësive prodhuese të pajisjeve elektrike. 

1970 16 

269 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi sigurimin dhe marrjen 
në punë të fuqisë punëtore. 

1970 2 

7 Industri-miniera.   

270 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.03.1970 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi avaritë në shpim-kërkimin e naftës dhe gazit si dhe 
raporte, relacione e studime, mbi masat e marra për 
kapërcimin e këtyre të metave. 

1970 398 

271 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.10.1970, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të V-të të 
PPSH-së për industrinë e lehtë dhe ushqimore, me materialin 
përkatës. 

1970 193 

272 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi studimin e mënyrave të përpunimit të 
shkrifërimeve bregdetare. 

1970 108 

273 Relacione e parashtresa të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi shpimin e puseve të thella për naftë e gaz dhe 
mbi përmirësimin e punimeve në puset e thella ard.6 Seman 3 
Cakran 16 dhe Divjakë 23. 

1970 275 

274 Raporte, relacione dhe informacione, mbi zgjerimin e kërkimit 
dhe zgjerimit të zonave të shfrytëzimit të vendburimeve të 
kromit dhe bakrit Bulqizë-Batër, Martanesh e Krastë. 

1970 174 

275 Relacione, informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi rezervat gjeologjike gjatë vitit 1970. 

1970 221 

276 Material informativ me materialin përkatës mbi shfrytëzimin e 
gazit sulfuror në industrinë metalurgjike dhe mbi prodhimin e 
gazit natyral gjatë vitit 1971. 

1970 59 

277 Relacion, mbi prodhimin e vajrave lubrifikant në Uzinën e 
Përpunimit të Naftës në Ballsh dhe mbi industrinë e bitumit. 

1970 30 

278 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
ndërtimin e vajgursjellësit Gorisht-Ballsh. 

1970 21 
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279 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Gjeologo-Topografike Tiranë, me materialin përkatës. 

1970 6 

280 Studime e relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi ngritjen e shoqatës shkencore dhe strehimin e punonjësve 
të naftës. 

1970 34 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punëtorëve të 
industrisë, fuqinë punëtore dhe sigurimin teknik në punë. 

1970 20 

282 Urdhër i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione, 
mbi zhvillimin e industrisë kimike në vendin tonë dhe masat e 
marra për përmirësimin e punës në Uzinën e Nitrat Amonit 
"Gogo Nushi"  në Fier. 

1970 55 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thithjen e NISH Tulla 
Vorë nga NISH Tulla Tiranë si dhe mbi ngritjen e një uzine 
për prodhimin e materialeve të ndërtimit. 

1970 18 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Minerale të Kripës së Gurit në Dhravjan, së bashku me 
materialin përkatës mbi kripën. 

1970 124 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës për 
krijimin e Kombinatit Kimik të Pesticideve në Durrës dhe 
industrinë kimike. 

1970 15 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë, mbi rritjen e peshkut dhe të midhjeve në 
rezervuare dhe liqene. 

1970 50 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi prodhimin, shpërndarjen 
dhe përdorimin e energjisë elektrike, me materialin përkatës 
dhe industrinë mekanike. 

1970 111 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e uzinave 
ushtarake. 

1970 1 

289 Relacione, mbi sigurimin e ujit të pijshëm dhe mirëmbajtjen e 
ujësjellësve. 

1970 16 

290 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi industrinë e tekstileve dhe të 
trikotazheve. 

1970 69 
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291 Relacione dhe informacione, mbi prodhimin e mermereve, të 
tullave refraktare e xhamave vullkanike për nevojat e 
industrisë. 

1970 36 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
të shfrytëzimit të pyjeve në Elbasan dhe Burrel si dhe mbi 
industrinë e drurit dhe të letrës. 

1970 67 

8 Bujqësia.   

293 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1970, mbi zbatimin e detyrave në lëmin e bujqësisë, me 
materialin përkatës. 

1970 86 

294 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi shërbimin fito-sanitar me materialin përkatës 
mbi kufizimin e përdorimit të DDT-së në bujqësi dhe 
shëndetësi. 

1970 34 

295 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, njoftime dhe korrespondencë mbi disa probleme të 
blegtorisë, bazës ushqimore dhe të shpendëve. 

1970 75 

296 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.07.1970, studim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, mbi shpërndarjen e produkteve në 
kooperativa bujqësore, me materialin përkatës. 

1970 120 

297 Mbi krijim dhe thithje ndërmarrjesh bujqësore shtetërore si 
dhe shpërndarje kooperativash bujqësore, së bashku me 
vendimet përkatëse. 

1970 82 

298 Relacione, informacione dhe korrespondencë, mbi bashkimin 
e kooperativave bujqësore të vogla në kooperativa të 
zmadhuara. 

1970 114 

299 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi hapjen e tokave të 
reja nga 1965 deri 1970. 

1970 8 

300 Relacione, mbi kultivimin e perimeve në vendin tonë. 1970 24 

301 Njoftime dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen e kulturës së pambukut. 

1970 17 

302 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Tregtisë 
mbi problemin e farnave. 

1970 22 
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303 Projekt dhe njoftime, mbi mbrojtjen dhe kullimin e tokave 
bujqësore. 

1970 54 

304 Njoftime dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
kulturën e grurit dhe të bimëve të tjera. 

1970 8 

305 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi veprimtarinë ekonomike 
të kooperativave bujqësore për vitin 1969 si dhe mbi 
iniciativën për të bërë 300 ditë pune kalendarike me normat e 
NBSH-ve. 

1970 25 

306 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e shtegtimit të 
bagëtive të oborreve kooperativiste. 

1970 13 

307 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin e 
përgjithshëm të drurëve frutore si dhe njoftime e relacione 
mbi kulturat drunore frutore. 

1970 97 

308 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin, tregtimin 
dhe riparimin e makinerive, të kooperativave bujqësore dhe 
mbi krijimin e SMT-ve me materialin përkatës. 

1970 70 

309 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar mekanizatorëve të 
bujqësisë si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e 
punonjësve të SMT-ve me materialin përkatës. 

1970 42 

310 Studim i Ministrisë së Bujqësisë dhe dikastereve të tjera, mbi 
mbjelljen e bimëve eterovajore për eksport dhe prodhimin e 
esencave me distilator të thjeshtë. 

1970 20 

311 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi regjimin e 
gjuetisë dhe rritjen artificiale të kafshëve të egra. 

1970 10 

312 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi gjendjen e 
njëthundrakëve dhe masat që duhen marrë. 

1970 3 

313 Projektmarrëveshje fitosanitare midis RP të Shqipërisë dhe R 
Italiane. 

1970 41 

9 Tregtia.   

314 Procesverbale të Këshillit të Ministrave datë 20.02.1970 dhe 
26.09.1970, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importimin e sendeve 
dhe tagrin doganor. 

1970 183 
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315 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1970 dhe informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
mbylljen e protokoll-marrëveshjeve tregtare për vitin 1970. 

1970 10 

316 Referat dhe diskutime mbajtur në mbledhjen e datës 
16.04.1970, mbi forcimin e regjimit të kursimit, shtimin e 
ekportit, pakësimin e importit dhe ngritjen e linjave të reja, me 
materialin përkatës. 

1970 300 

317 Protokoll-marrëveshje dhe letërkëmbimi me RP të Kinës, mbi 
shkëmbimin e mallrave për vitin 1970 dhe përdorimin e 
kredisë së dhënë nga RP e Kinës. 

1970 45 

318 Relacion i përfaqësisë tregtare të RPSH në RPK, mbi një vizitë 
në Kinën Verilindore si dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, 
mbi dhënie shpërblimi për kredinë. 

1970 37 

319 Njoftime të Dhomës së Tregtisë, mbi përfundimet nga 
pjesëmarrja e vendit tonë në panairet ndërkombëtare në vitin 
1970. 

1970 14 

320 Protokoll-marrëveshje mbi shkëmbimin e mallrave dhe 
pagesat për vitin 1970 midis RPSH dhe shteteve të tjera. 

1970 141 

321 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e 
karburanteve dhe furnizimi me to, me materialin përkatës. 

1970 27 

322 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kufijtë e 
eksportit dhe të importit për vitin 1971. 

1970 31 

323 Informacione dhe njoftime, mbi furnizimin e tregut me mallra 
të përdorimit të gjerë. 

1970 69 

10 Grumbullimi.   

324 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1970 për shqyrtimin e raportit, mbi disa probleme për 
rritjen e fondit të grumbullimit të mishit, me materialin 
përkatës. 

1970 63 

325 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë mbi 
grumbullimin, shpërndarjen dhe bilancin e drithërave. 

1970 135 

326 Letra e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
prodhimin dhe industrializimin e duhaneve. 

1970 52 
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327 Relacione dhe korrespondencë, mbi probleme të industrisë së 
blojës dhe prodhimet e saj. 

1970 18 

328 Relacione dhe njoftime, mbi grumbullimin e bimëve 
mjekësore. 

1970 11 

329 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndërtimin e frigoriferëve 
dhe krijimi i ndërmarrjeve të grumbullimit. 

1970 15 

11 Financë.   

330 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970 dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1970, mbi bilancin financiar të ndërmarrjeve dhe 
forcimin e gjithanshëm të regjimit të kursimit si dhe mbi 
importimin e automjeteve. 

1970 292 

331 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin dhe aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit për 
vitin 1969 si dhe raporte e njoftime të Ministrisë së Financave, 
mbi plotësimin e buxhetit, planit të arkës, kreditit, qarkullimit 
monetar, valutës dhe gjendjen e tregtisë së jashtme për vitet 
1969-1970. 

1970 94 

332 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, për shqyrtimin e studimit të paraqitur nga 
Komisioni i Planit të Shtetit dhe Instituti i Studimeve 
Ekonomike, mbi disa probleme të organizimit, normimit dhe 
shpërblimit të punës. 

1970 61 

333 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 13.07.1970 dhe 
materiali përkatës, mbi nxjerrjen e të ardhurave shtetërore dhe 
detyrimeve të tjera si dhe mbi gjendjen e debitorëve. 

1970 45 

334 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.07.1970 si dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi kreditë me afat të 
shkurtër dhe të gjatë në dobi të kooperativave bujqësore. 

1970 49 
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335 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, 14.04.1970 me materialin dhe vendimet përkatëse, 
mbi problemin e sigurimeve shoqërore, paaftësinë e 
përkohshme në punë, invaliditetin, trajtimin dhe aktivizimin e 
pensionistëve. 

1970 218 

336 Procesverbal i mbajtur më 24.09.1970, në seminarin me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe studim i Bankës së Shtetit, mbi shpërndarjen e 
produkteve dhe kriteret e vlerësimit të tyre në kooperativat 
bujqësore dhe mbi disa probleme të grumbullimit të 
drithërave. 

1970 59 

337 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi vendosjen e sigurimeve shoqërore në 
kooperativat bujqësore, me materialin përkatës. 

1970 88 

338 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kontroll-revizionin e 
dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve si dhe mbi shkelje të dispozitave ligjore, me 
materialin përkatës. 

1970 111 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
qendrave të përbashkëta të llogarisë të disa kategori 
punonjësish dhe mbi plotësimin e fondit të pagave për 6-
mujorin e parë të 1970. 

1970 39 

340 Relacione të Ministrisë së Financave dhe vendime të Këshillit 
të Ministrave, mbi disa ndryshime në pagat e punonjësve të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, shpërblimin e familjeve të 
punonjësve që dërgohen për specializim jashtë shtetit dhe në 
kooperativa bujqësore dhe përdorimin e bursave që 
akordohen nga organizatat ndërkombëtare si dhe strukturat 
organizative dhe pagat e punonjësve të komiteteve ekzekutive 
të rretheve, qyteteve, këshillave popullore etj. 

1970 30 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e veprimtarisë 
së Shoqërisë Komisionaria Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1970 3 

342 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi akordim shpenzimesh në valutë 
të lirë dhe përdorim ari. 

1970 15 
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343 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e blerjes dhe të shitjes së argjendit. 

1970 5 

344 Relacione të Ministrisë së Financave, mbi nevojën e zgjerimit 
të shërbimit bankar në Tiranë. 

1970 12 

345 Mbi nënshkrimin nga Banka e Shtetit të aksioneve të reja të 
Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare. 

1970 3 

346 Korrespondencë, mbi autorizim shpenzimesh të vogla në raste 
ceremonish zyrtare. 

1970 10 

12 Sektori i çmimeve.   

347 Vendime dhe urdhra të Këshillit të Ministrave si dhe 
relacionet përkatëse për caktimin e çmimeve të grumbullimit 
të disa prodhimeve bujqësore. 

1970 58 

348 Propozime, mbi standartet dhe kushtet teknike. 1970 15 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e çmimeve me 
pakicë të disa strofrave të vendit me materialin përkatës. 

1970 57 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimit të 
shitjes me pakicë të televizorëve prodhim vendi dhe të pjesëve 
të ndërrimit për televizor dhe radio. 

1970 20 

351 Çmimet me shumicë të materialeve të importit për 
pesëvjeçarin e 5-të me materialin përkatës. 

1970 450 

352 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
caktimin e çmimit të grumbullimit dhe të shitjes së ambalazhit 
prej qelqi dhe tullave. 

1970 48 

353 Propozime të Ministrisë së Tregtisë, mbi unifikimin e çmimit 
të shitjes së mishit në të gjitha periudhat. 

1970 21 

354 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi caktimin e çmimeve të makinerive, pajisjeve 
dhe materialeve të prodhuara në vend. 

1970 98 

355 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi caktimin e çmimeve të bimëve mjekësore e 
aromatike dhe i çmimit të vajit të misrit. 

1970 18 
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356 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi caktimin e çmimeve me pakicë dhe shumicë e 
prodhimeve për eksport. 

1970 71 

13 Sektori i Ndërtimit.   

357 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970, mbi zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve, me 
materialin përkatës. 

1970 76 

358 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e skemave 
të ujitjes, riorganizimin e sektorit të bonifikimit dhe mbi 
gjendjen e veprave kulluese e vaditëse. 

1970 111 

359 Projekte, relacione e korrespondencë, mbi ndërtimin e 
objekteve social-kulturore. 

1970 58 

360 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi thjeshtimin e projekteve dhe ndërtimeve. 

1970 60 

361 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Tiranë, mbi grupimin e 
përfaqësive të huaja në RPSH në një zonë të Tiranës. 

1970 8 

362 Urdhër i Ministrisë së Ndërtimit, mbi tipizimin e ndërtimeve 
me materialin përkatës. 

1970 84 

363 Relacione, mbi krijim ndërmarrjesh të sistemit të ndërtimit 
dhe projektrregullore mbi seksionet e ndërtimit. 

1970 42 

364 Referat dhe konkluzionet e seminarit datë 26-27 mars 1970, 
mbi ndërtimet në fshat. 

1970 220 

365 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, mbi aprovimin e 
mauzoleumit dhe të skulpturës, në Varrezat e Dëshmorëve në 
Tiranë. 

1970 20 

366 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi kontratën e ndërtimeve 
kapitale dhe plani i ndërtimit dhe investimit për vitin 1970. 

1970 188 

367 Korrespondencë, mbi përgatitjen e punëtorëve të rinj për 
ndërmarrjet e ndërtimit dhe kërkesë për materiale ndërtimi. 

1970 18 

368 Raporte, mbi punën e Institutit Hidrometeorologjik. 1970 22 

369 Korrespondencë, mbi gjendjen e disa urave dhe masat për 
forcimin e tyre. 

1970 10 
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370 Marrëveshje e përfunduar me RP të Kinës mbi kreditë dhe 
shkëmbimin e mallrave gjatë 5-vjeçarit 1971-1975 dhe për vitin 
1971. 

1970 19 

14 Veprat e reja.   

371 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Bujqësisë, 
Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të Shtetit mbi masat që 
duhet të merren për pastrimin e mbushjeve, mbi parashikimet 
e kanaleve të mëdhenj në veprat e mëdha të bonifikimit. 

1970 3 

372 Urdhra të Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen e 
specialistëve të rinj për veprat e mëdha të ndërtimit. 

1970 10 

373 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi sigurimin me materiale të ndërtimit nga vendi 
të objekteve të mëdha që ndërtohen me ndihmën e RP të 
Kinës. 

1970 4 

374 Letër e Këshillit të  Ministrave drejtuar ministrive, mbi 
kërkim-gazi në det afër Bishtit të Pallës. 

1970 2 

375 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi projektimin e 
depuratorëve të objekteve industriale që ndërtohen me 
ndihmën e RP të Kinës. 

1970 2 

376 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin ekonomik të 
specialistëve kinezë që punojnë në vendin tonë dhe programi i 
punës me këta specialistë. 

1970 17 

377 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe grafiku i 
punimeve për ndërtimin e veprave të reja që ndërtohen me 
ndihmën e RP të Kinës. 

1970 4 

378 Korrespondencë me NSHMI Elbasan mbi realizimin e 
detyrave për ndërtimin e objekteve të parashikuara nga plani i 
shtetit. 

1970 11 

379 Raporte, informacione dhe korrespondencë me palën kineze 
mbi eksperimentet e kryera për sigurimin e lëndës djegëse të 
përshtatshme për fabrikat që po ndërtohen me ndihmën e RP 
të Kinës dhe mbi realizimin e detyrave për ndërtimin dhe 
projektimin e këtyre veprave. 

1970 148 
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380 Relacion i Përfaqësisë Tregtare në Pekin mbi propozimet e 
palës kineze mbi ndryshimin e procedurës së dërgimit të 
materialeve për veprat e reja që ndërtohen me ndihmën e RP 
të Kinës. 

1970 8 

381 Raporte dhe informacione të palës kineze dhe të këshilltarit 
tonë tregtar në Pekin, mbi dërgimin dhe mirëmbajtjen gjatë 
transportimit të pajisjeve të Hidrocentralit "Mao Ce Dun" mbi 
Drin. 

1970 13 

15 Arsim-kulturë.   

382 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1970, për shqyrtimin e relacionit dhe projektvendimit 
mbi sistemin e ri arsimor, me vendimin përkatës. 

1970 101 

383 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970, mbi zbatimin e detyrave që caktoi Plenumi i 8-të i 
KQ të PPSH-së për punën prodhuese në shkollat e mesme dhe 
të larta. 

1970 34 

384 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi sistemin e kualifikimit të kuadrove të shkollave të larta 
dhe dhënien e titujve shkencor dhe mbi caktimin e Komisionit 
të Atestimit. 

1970 70 

385 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës, mbi shtrirjen e arsimit të mesëm dhe të 
lartë gjer në vitin 1980. 

1970 29 

386 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi gjendjen 
e bazës materiale për edukim fizik e ushtarak të rinisë në 
shkollat 8-vjeçare, së bashku me urdhrin përkatës. 

1970 43 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e punës në 
shtëpitë e foshnjës dhe të fëmijës, me materialin përkatës. 

1970 16 

388 Vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave mbi çelje 
shkollash të reja dhe mbi përmirësimin e gjendjes së 
konvikteve, me materialin përkatës. 

1970 18 

389 Letër e KQ të PPSH-së dhe njoftim i Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi gjendjen dhe përfundimet në arsimin pa shkëputje 
nga puna dhe vendim i Byrosë Politike mbi Shkollën e Partisë. 

1970 14 
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390 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie bursash të rejave 
dhe të rinjve nga Kosova, për të studiuar në shkollat e vendit 
tonë si dhe për pranim kuadrosh kosovarë për kualifikim e 
specializim, etj. 

1970 45 

391 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bazën materiale të 
shtypshkronjave me materialin përkatës. 

1970 10 

392 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi çështje të kulturës 
fizike e sportive. 

1970 6 

393 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu, mbajtur në rrethin e Dibrës, mbi problemet e kulturës 
si dhe konkluzione të Aparatit të KQ të PPSH-së, mbi 
zhvillimin e lëvizjes artistike. 

1970 29 

394 Plani i bashkëpunimit kulturor midis Universitetit Shtetëror të 
Tiranës dhe Akademisë së Shkencave të RP të Kinës për vitet 
1970-1971, me materialin përkatës. 

1970 12 

395 Orientime të Sekretariatit të KQ të PPSH-së mbi zhvillimin e 
Radiotelevizionit Shqiptar dhe kinematografisë. 

1970 13 

396 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e muzeve të Luftës 
Nacionalçlirimtare, në çdo fshat apo kooperativë bujqësore me 
materialin përkatës. 

1970 34 

397 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi probleme të trajtimit 
dhe të bazës materiale të shkrimtarëve dhe artistëve. 

1970 18 

398 Relacion i Komitetit Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit të 
Durrësit, mbi gërmimet dhe rezultatet arkeologjike në qytetin 
e Durrësit. 

1970 5 

399 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi ngritjen e 
Laboratorit të Rrezatimeve Bërthamore me vendimin përkatës. 

1970 22 

16 Shëndetësia.   
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400 Letërfalenderimi e Këshillit të Ministrave drejtuar punonjësve 
të shëndetësisë për punën e mirë në përballimin e epidemisë 
së gripit "Honkong" relacione, informacione, njoftime dhe 
korrespondencë, mbi masat antiepidemiologjike për gripin, 
fruthin dhe për ndalimin e hyrjes së kolerës në vendin tonë. 

1970 44 

401 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi shërbimin mjekësor 
në spitale e poliklinika dhe masat për përmirësimin e tij me 
materialin përkatës. 

1970 29 

402 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe informacione, mbi 
masat për uljen e paaftësisë së përkohshme në punë. 

1970 35 

403 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi punën e bërë nga 
ekipet e Ministrisë së Shëndetësisë në disa lokalitete, fshatare 
të zonave të thella malore. 

1970 17 

404 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi higjienën e 
profilaksinë, etj. 

1970 9 

405 Projektdekret me materialin përkatës, mbi punonjësit e 
shëndetësisë dhe shtrirjen e shërbimit mjekësor. 

1970 25 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
mjekimin e të sëmurëve jashtë shtetit. 

1970 31 

407 Informacione dhe njoftime, mbi ngjarje të jashtëzakonshme 
nga shkelje të rregullave higjieno-sanitare. 

1970 15 

408 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe korrespondencë mbi 
gjendjen e prodhimit dhe importin e barnave mjekësore. 

1970 35 

409 Relacione dhe informacione, mbi të sëmurët, delegacionet dhe 
kuadrot që dërgohen jashtë shtetit për specializim si dhe mbi 
punën e bërë në konferenca ndërkombëtare. 

1970 39 

17 Komunikacioni.   

410 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, vendime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi organizimin e shërbimit të 
mirëmbajtjes së rrugëve së bashku me materialin përkatës. 

1970 133 
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411 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970, raport i Ministrisë së Komunikacionit e Ndërtimit 
dhe materiali përkatës për kufizimin e transportimit të 
mallrave me automjete paralel me hekurudhën dhe mbi 
shfrytëzimin më të mirë e intensifikimin e mëtejshëm të 
transportit hekurudhor. 

1970 224 

412 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970, raport i Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
riorganizimin e transportit dhe masat konkrete që duhet të 
merren për përmirësimin e mëtejshëm të shfrytëzimit të tij. 

1970 284 

413 Relacione, informacione, njoftime e korrespondencë, mbi 
transportimin e mallrave dhe udhëtarëve. 

1970 88 

414 Marrëveshje midis Qeverisë së RPSH dhe Qeverisë së R 
Franceze, mbi transportin ndërkombëtar automobilistik si dhe 
mbi organizimin dhe gjendjen e transportit të jashtëm 
automobilistik. 

1970 63 

415 Relacione, informacione dhe njoftime lidhur me probleme të 
ndërlidhjes telefonike, telegrafike dhe shërbimin postar. 

1970 25 

416 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.131 mbi zgjerimin e 
porteve detare. 

1970 24 

417 Marrëveshje e nënshkruar midis RPSH dhe Qeverisë së R 
Italiane lidhur me punimet mbi ndreqjen dhe shfrytëzimin e 
kabllit koaxial Durrës-Brindizi. 

1970 25 

418 Protokoll dhe materiale të tjera, mbi zhvillimin e punimeve të 
mbledhjes së VIII-të të Këshillit Administrativ të Shoqërisë 
Aksionare Kinezo-Shqiptare të Lundrimit Detar. 

1970 27 

419 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi krijimin e 
Drejtorisë së Regjistrit Detar, me vendimin përkatës. 

1970 23 

420 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shfrytëzimin e 
dy anijeve të reja që i shtohen Flotës Tregtare dhe mbi 
ndryshimin e planit të të ardhurave dhe shpenzimeve në 
valutë, së bashku me vendimin përkatës. 

1970 6 
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421 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes për Furnizimin e Anijeve të Huaja. 

1970 7 

422 Informacion mbi përsosjen e organizimit socialist të punës dhe 
forcimin e disiplinës proletare në sektorët e komunikacionit. 

1970 15 

423 Informacion lidhur me problemet që ngrihen në letrën e 
dërguar shokut Kryeministër nga punëtori i NSHRAK-ut 
Shkodër dhe materiali përkatës. 

1970 9 

424 Informacion mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit të 
Ministrave dhe shkresave të ndryshme të dala nga Aparati 
gjatë vitit 1969 për sektorin e komunikacioneve. 

1970 2 

425 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi i KM, 
mbi shpërndarjen e postës sekrete. 

1970 8 

426 Relacione dhe korrespondencë mbi emetimin e pullës postare 
dhe shtypjen e formularëve me vlerë. 

1970 14 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes së Transportit Automobilistik në 
Prrenjas. 

1970 8 

428 Korrespondencë, mbi prodhimin e karro-qerreve dhe pjesëve 
të ndërrimit për automjetet. 

1970 14 

429 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kalimin e 
rezervës shtetërore 8 copë kamionçinave. 

1970 9 

430 Konkluzione mbi punën e Komisionit Ndërdikasterial mbi 
mekanizimin e punës në depot e sheshet e ngarkim-
shkarkimit të mallrave. 

1970 10 

431 Informacione mbi disa të dhëna mbi importimin e pjesëve të 
këmbimit të automjeteve dhe traktorëve gjatë pesëvjeçarit të 
IV-të 1966-1970. 

1970 20 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në pagat e 
punonjësve të komunikacionit. 

1970 28 

433 Korrespondencë mbi gjendjen e Aeroportit të Rinasit dhe 
masat për përmirësimin e gjendjes. 

1970 10 

18 Komunale.   
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434 Skemat perspektive të furnizimit me energji elektrike të 
rretheve të RPSH si dhe skemat e gjendjes në vitin 1967. 

1970 155 

435 Raporte, relacione, njoftime dhe korrespondencë, mbi 
vazhdimin dhe përfundimin e elektrifikimit të krejt vendit 
sipas vendimit të Plenumit të IV-të të KQ të PPSH-së. 

1970 326 

436 Studime, relacione dhe korrespondencë, mbi furnizimin me 
ujë dhe dru zjarri të qyteteve Tiranë, Durrës, Përmet si dhe 
fshatrat. 

1970 87 

437 Raporte, relacione, programe dhe korrespondencë, mbi 
gjendjen dhe masat për zhvillimin perspektiv të shërbimit 
komunal në vendin tonë. 

1970 184 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë, mbi dëmet e shkaktuara në ekonomi nga 
fenomenet e natyrës dhe masat për likujdimin e tyre. 

1970 31 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.122 datë 
21.03.1963 për caktimin e disa rregullave për mbajtjen e 
shpendëve dhe kafshëve në qytete. 

1970 12 

440 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekreti i Kuvendit 
Popullor, qarkore, relacione, njoftime dhe korrespondencë, 
mbi ndërtimin e banesave me kontribut vullnetar, mbi 
prishjen e ndërtesave të shëmtuara të qyteteve dhe mbi 
ndreqjen e ndërtesave private që bëhen të papërdorshme. 

1970 58 

441 Relacione dhe njoftime, mbi shërbimin artizanal komunal si 
dhe mbi shpërblimin e punonjësve të riparim-shërbimit me 
vendimin përkatës. 

1970 38 

19 Kuadër.   

442 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25-26 
nëntor 1970 së bashku me vendimet dhe materialin përkatës, 
mbi shtesa në organikat e institucioneve qëndrore e lokale si 
dhe mbi organikat e ndërmarrjeve nacionale e lokale. 

1970 286 

443 Vendime të Këshillit të Ministraveme materialin përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores dhe mbi dhënien e çmimeve të 
Republikës. 

1970 245 
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443/1 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e rregullores dhe mbi dhënien e çmimeve të 
Republikës. 

1970 244 

444 Vendime të Sekretariatit të KQ të PPSH-së dhe të Këshillit të 
Ministrave mbi emërim, transferim, shkarkim kuadrosh dhe 
caktim pagash. 

1970 252 

445 Fjala e shokut Mehmet Shehu në takimin me kuadrot që 
shkojnë për të punuar në rrethe gjatë vitit 1971 dhe pasqyra 
për kuadrot që do të punojnë në këto rrethe gjatë vitit 1971. 

1970 77 

446 Informacion dhe korrespondencë mbi dhënien e masave 
ndërshkimore kuadrove. 

1970 6 

447 Vendime të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi emërimin dhe shkarkimin e kuadrove 
ushtarake. 

1970 15 

448 Vendime të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së dhe dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërim e shkarkim 
ambasadorësh. 

1970 27 

449 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi shpërndarjen dhe rishpërndarjen e kuadrove të larta e të 
mesme që kanë mbaruar shkollat gjatë 3-mujorit të parë dhe 
gjatë vitit 1970. 

1970 265 

450 Informacion dhe korrespondencë me Aparatin e KQ të PPSH-
së, Agjencinë Telegrafike Shqiptare dhe Radiotelevizionin, 
mbi nomenklaturën e kuadrit. 

1970 5 

451 Vendime të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi dërgimin e delegacioneve tregtare dhe 
ekonomike në vendet perëndimore, revizioniste dhe RP të 
Kinës. 

1970 45 

452 Korrespondencë, mbi dhënien e titullit profesor e docent 
kuadrove të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Ministrisë së 
Arsimit dhe KQ të PPSH-së. 

1970 24 
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453 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe informacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi konditat që duhet 
të plotësojnë kuadrot që shkojnë jashtë shtetit për specializim 
dhe mbi kuadrot që janë dërguar jashtë shtetit. 

1970 7 

454 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
arsimore të kuadrove. 

1970 16 

455 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi përbërjen e 
delegacioneve tona në bisedimet me përfaqësuesit e RFS 
Jugosllave, mbi ekonominë ujore dhe incidentet kufitare. 

1970 8 

456 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës e 
Universitetin Shtetëror të Tiranës, mbi kuadrot që do shkojnë 
herë pas here në Jugosllavi (Kosovë) për të dhënë leksione në 
Universitetin e Prishtinës. 

1970 40 

457 Relacione e informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi kryerjen e punës prodhuese nga disa institucione 
kulturore-artistike. 

1970 13 

458 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi 
dërgimin e grupeve artistike jashtë shtetit. 

1970 64 

459 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në kongrese, konferenca, ekspozita dhe simpoziume 
ndërkombëtare. 

1970 219 

460 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi zbatimin e marrëveshjeve kulturore të BTSH me Kinën, 
Turqinë, Italinë, Francën dhe RA të Bashkuar. 

1970 42 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe dikastere të tjera, mbi 
aprovimin e përbërjes së kolegjiumeve të dikastereve. 

1970 10 

462 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi akordim dhe refuzim pensionesh për merita të veçanta. 

1970 291 

20 Inspektimi i Shtetit.   

463 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1970 me qarkoren përkatëse, mbi ngritjen dhe 
shfrytëzimin e objekteve social-kulturore. 

1970 52 
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464 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1970 së bashku me materialin përkatës, mbi 
funksionimin e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Tiranës si 
dhe mbi të metat e konstatuara në komitetet ekzekutive të 
rretheve Tropojë e Korçë. 

1970 139 

465 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.09.1970, mbi aprovimin e projektdekretit mbi shqyrtimin e 
kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve. 

1970 18 

466 Raporte, relacione, informacione dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit 
Popullor dhe komitetet ekzekutive të rretheve Tiranë e 
Durrës, mbi kompetencat e këshillave popullore dhe relacione 
mbi forcimin e kontrollit punëtor dhe shtetëror. 

1970 95 

467 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.38 datë 5-6 mars 1970, 
mbi gjendjen e shpim-kërkimit dhe të prodhimit të naftës e 
gazit natyral dhe mbi kthimin e teknikëve në ndërmarrjet e 
naftës. 

1970 10 

468 Raporte, relacione dhe ankesa drejtuar shokut Mehmet Shehu 
dhe aktkontrolli i Inspektimit të Shtetit, mbi të metat e 
konstatuara në kooperativat bujqësore "Partizani" Picar 
Gjirokastër dhe masat e marra për përmirësimin e gjendjes si 
dhe relacione mbi shpërdorimin e karburanteve dhe 
administrimin e pronës në ushtri. 

1970 164 

469 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi ndarjen 
administrative tokësore të RPSH dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshime në kategorizimin e disa qyteteve. 

1970 103 

470 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e 
vendimeve të Qeverisë, mbi bujqësinë dhe mbi mbarëvajtjen e 
punës në sektorin e bujqësisë. 

1970 53 

471 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi shfrytëzimin e 
automjeteve dhe transportimin e mallrave. 

1970 36 

472 Raport dhe informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi lëvizjen 
artistike të amatorëve gjatë vitit 1969 dhe kalitjen fiziko-
ushtarake të studentëve dhe nxënësve të shkollave të mesme. 

1970 75 
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473 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen e sistemimit 
të materialeve dokumentare të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1970 2 

474 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe informacione 
të Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e masave të mara, për 
mënjanimin e epidemisë së kolerës e fruthit dhe pajisjen e 
rrethit të Tepelenës me autoambulancë. 

1970 13 

475 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi disa probleme të shërbimit 
të popullit në sektorin e tregtisë. 

1970 14 

476 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi të metat e kanstatuara në 
punë në veprat që ndërtohen me aksionet e rinisë. 

1970 7 

477 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi shitblerjen e trojeve 
dhe anulimin e disa udhëzimeve të Ministrisë së Financave që 
nuk kanë bazë ligjore. 

1970 5 

478 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi disa çështje të shërbimeve 
komunale dhe shkeljen e vijës së verdhë në qytetin e Lezhës. 

1970 14 

479 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e dekretit 
Nr.4558 datë 18.10.1969 mbi dëshmorët e Atdheut. 

1970 13 

21 Juridike.   

480 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1970 mbi shqyrtimin e projektkodit penal. 

1970 127 

481 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1970, vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor 
si dhe të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së  dhe të Këshillit të 
Ministrave, mbi emërtime lartësish, objektesh, anijesh, 
ndërmarrjesh dhe qëndrash të banuara. 

1970 66 

482 Dekrete dhe vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
mbi zgjedhjet për organet e pushtetit dhe gjykatat, mbi 
zgjedhjet e Presidiumit, caktimin e Qeverisë, të Gjykatës së 
Lartë dhe caktimin e prokurorit të përgjithshëm. 

1970 123 

483 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, mbi hartimin e 
Kushtetutës së re të RPSH dhe mbi fushatën e zgjedhjeve. 

1970 7 
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484 Vendimin i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e orarit të 
punës pa ulje të pagave të disa profesioneve të vështira dhe 
lehtë drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Berat, mbi 
moslejimin e punës tej kohës normale. 

1970 5 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi propozime për 
ndryshim dispozitash dhe vërejtje mbi dispozitat si dhe 
informacion i KQ të PPSH-së, mbi organizimin e punës për 
njohjen e ligjeve të socializmit. 

1970 24 

486 Korrespondencë, mbi shpronësimet dhe marrjen në pronësi 
pasurish të paluajtshme. 

1970 6 

22 Administratë.   

487 Zbatimi i planit financiar dhe të numrit të punonjësve e fondit 
të pagave për vitin 1970 si dhe plani financiar për vitin 1971. 

1970 31 

488 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit të Shtetit dhe komitete ekzekutive të 
rretheve mbi gjendjen, kërkesat dhe shpërndarjen e 
automjeteve. 

1970 8 

489 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ndërmarrje të 
ndryshme, mbi shtypshkrime dhe materiale të ndryshme për 
nevojat e Aparatit. 

1970 12 

490 Përkujtesë mbi ndryshimin e orarit zyrtar. 1970 5 

491 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe përfaqësitë tregtare të RPSH me 
vendet e huaja, mbi kërkesa për importimin e materialeve të 
ndryshme. 

1970 26 

23 Peshëmatje.   

492 Raporte, relacione, studime dhe materiale të tjera, mbi 
veprimtarinë e sektorit të peshëmatjeve me dekretin përkatës. 

1970 107 

493 Raporte, relacione dhe informacione të institucioneve 
qëndrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi ngritjen e linjave dhe reparteve të reja. 

1970 244 

24 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   
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1/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për dëmtime të pronës 
socialiste. 

02.04.1970 - 
02.09.1970 

44 

2/L Letra të personave të ndryshëm dhe telegrame drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave ku kërkojnë t'u sigurohet 
kullotë për delet. 

01.12.1970 - 
06.16.1970 

11 

3/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku kërkojnë të 
merren masa për sigurimin e ujit të pijshëm. 

01.22.1970 - 
08.25.1970 

57 

4/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen për problemet e ndërtimit, për 
ndërprerjen e punimeve në ndërtimin e spitalit të Zagories 
mbi vendin për ndërtimin e shkollës Kam-Tropoja, mbi 
ndërtimin e shkollës të fshatit Treblevë-Vlorë, fshatit Portëz-
Fier, fshatit Gradec-Skrapar. 

07.29.1970 - 
09.23.1970 

21 

5/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë ku kërkojnë rregullimin e rrugës 
automobilistike në Vrinë të Sarandës, Curraj -Epër në Bajram 
Curri, ndërtimin e një ure në Shkumbin. 

02.06.1970 - 
09.14.1970 

21 

6/L Letra të personave të ndryshëm dërguar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për dobësi e të meta në 
ndërmarrje e kooperativa bujqësore. 

02.23.1970 - 
11.30.1970 

67 

7/L Evidencë e vendime të gjyqit sipas viteve dhe disa të dhëna 
për divorcet. 

12.01.1970 1 

8/L Pasqyrë mbi disa të dhëna lidhur me numrin e kërkesave dhe 
ankesave të marra si 5-vjeçar 1970-1975. 

12.01.1970 1 

9/L Vendim nr.174 datë 11.12.1970 "Mbi shqyrtimin e kërkesave, 
ankesave dhe deklarimeve të shtetasve". 

12.16.1976 3 

10/L Plan pune për vitin 1970, njoftim mbi shqyrtimin e kërkesave 
dhe ankesave të ardhura gjatë vitit 1970, njoftim i Zv.Kryetarit 
të Parë të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani, dërguar 
gjithë Ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, gjithë 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve mbi problemet që 
dalin nga analiza që Këshilli i Ministrave bënë për problemin 
e kërkesave dhe ankesave për vitin 1969. 

02.11.1970 22 
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11/L Letër nga kooperativa bujqësore Çidhën në Peshkopi dërguar 
kryetarit të Këshilit të Ministrave, ku ankohen për marrjen e 
disa personave nga kooperativa e tyre për në ndërmarrje 
shtetërore. 

10.14.1970 2 

12/L Letër e një personi dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet, pasi nuk e quan të drejtë veprimin e Ministrisë së 
Bujqësisë për tërheqjen e automjetit nga ndërmarrja e tyre. 

06.03.1970 3 

13/L Letra të personave të ndryshëm nga fshatrat e Fierit, Lushnjës, 
Elbasanit, Peshkopisë etj. drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave ku informojnë për të meta e dobësi në punët 
drejtuese të kooperativave, dëmet që u sjellin këto nga ana 
ekonomike etj. 

01.20.1970 - 
10.15.1970 

90 

14/L Letra të personave të ndryshëm (emigrantë grekë dhe 
jugosllavë) drejtuar Këshillit të Ministrave ku kërkojnë 
riatdhesim në vendet e tjera si dhe korrespondenca e Degës së 
Ankesave. 

02.06.1970 - 
11.04.1970 

41 

15/L Letër e Seksionit të Shëndetësisë nëTepelenë dhe e kryetarit të 
Këshillit Popullor të Progonatit, ku kërkojnë të dërgohen 
kuadro dentistë e farmacistë, zgjerimin e spitalit etj. 

04.27.1970 - 
08.06.1970 

8 

16/L Letra të personave të ndryshëm, Krujë e Fier dërguar kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku ankohen për ndotjen e ambjentit 
nga Azotiku i Fierit dhe nga Uzina e Laçit, kërkojnë marrjen e 
masave e të tjera. 

08.06.1970 - 
10.15.1970 

7 

17/L Letra të personave të ndryshëm nga fshatrat e Elbasanit, 
Krujës, Tepelenës, Gjirokastrës etj, dërguar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku informojnë dhe ankohen për 
kuadro drejtues në fshat, për marrëdhënie jo të mira, me 
ankuesit për drejtim të dobët, shpërdorim të detyrës, ofendim, 
rrahje etj. 

01.20.1970 - 
12.22.1970 

138 

18/L Letra të personave të ndryshëm nga Elbasani, Fieri, 
Gjirokastëra, Kruja etj, dërguar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave ku informojnë për të meta e dobësi të drejtuesve, 
sjellje të pahijshme të kuadrove etj. 

02.07.1970 - 
12.17.1970 

77 

19/L Evidenca statistikore sipas rretheve mbi shqyrtimin e 
kërkesave dhe ankesave të popullit gjatë vitit 1970. 

1970 2 
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25 Shtesa 1.   

493 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Kinës për përfundimin e marrëveshjeve për 
furnizimin e veprave të plota me kredi RP të Shqipërisë nga 
ana e RP të Kinës për pesëvjeçarin e pestë 1971-1975. 

03.09.1970 - 
11.19.1970 

41 

494 Letra të këmbyera midis Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
dhe Sekretarit të Parë të K.Q. të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
shokut Enver Hoxha, lidhur me disa probleme të dala në 
bisedimet e delegacionit tonë me palën kineze për Kombinatin 
Metalurgjik në Elbasan, si dhe njoftimet e delegacionit nga 
Pekini. 

09.04.1970 - 
09.17.1970 

36 

495 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave për Kryetarin e 
Këshillit të Ministrave lidhur me përdorimin e valutës së lirë 
nga fondi i kredisë së veçantë akorduar nga RP e Kinës. 

06.17.1970 7 

496 Protokoll i Byrosë Politike të K.Q të Partisë së Punës të 
Shqipërisë për forcimin e punës për edukimin ideologjik të 
kuadrove e kursantëve në Akademi e shkollat ushtarake. 

02.10.1970 - 
03.30.1970 

7 

497 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për fillimin e punimeve në Fabrikën e Stofrave të Leshta në 
Tiranë. 

03.12.1970 - 
07.10.1970 

4 

498 Letër e firmës SEARLE për preparatin sinkromat për ardhjen e 
deleve në afsh dhe mendimi i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për këtë çështje. 

11.30.1970 - 
01.04.1971 

3 

499 Shënimi i Zv. Kryeministrit, Spiro Koleka, për Kryetarin e 
Këshillit të Ministrave për vendin e ndërtimit të Muzeut 
Historik në Tiranë. 

11.17.1970 1 

500 Informacion i Zv. Kryeministrit, Spiro Koleka, për Kryetarin e 
Këshillit të Ministrave lidhur me projektimin e ndërtimin e 
mureve mbajtëse në hekurudhën Elabasan-Prrenjas së bashku 
me parashtresën teknike e llogaritjet. 

02.26.1970 - 
03.09.1970 

14 

501 Protokoll i mbajtur në takimin e Zv. Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Adil Çarçani me ambasadorin e RP të Kinës në 
Tiranë, për disa probleme të Uzinës së Plehrave Azotike në 
Fier, më datën 16.1.1970. 

01.16.1970 - 
01.20.1970 

8 
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502 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit për dërgim kuadri 
në RP të Kinës për çështje të objekteve ekonomike që 
ndërtohen me ndihmën e RP të Kinës. 

04.28.1970 - 
12.26.1970 

9 

503 Shkresa të Kryesisë së Këshillit të Ministrave me të cilat 
urdhërohet Ministria e Arsimit dhe e Kulturës dhe Ministria e 
Industrisë dhe e Minierave për sistemimin në punë të disa 
indonezianëve që kanë kryer studimet në vendin tonë. 

08.25.1970 2 

504 Korrespondenca me Këshillin Qendror të Bashkimeve 
Profesionale dhe Ministrinë e Shëndetësisë për ankesën e një 
të sëmuri nga silikoza. 

07.06.1970 - 
09.08.1970 

4 

505 Komunikatë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për 
depistimin e hershëm të kancerit dhe shënimi i shokut Haki 
Toska, për këtë çështje. 

03.07.1970 6 

506 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
dhënie urdhrash e medaljesh për aksionin e elektrifikimit dhe 
për punë të mirë. 

07.28.1970 - 
10.27.1970 

20 

507 Struktura dhe kontigjenti i personelit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1970 3 

508 Korrespondenca me Ministrinë e Komunikacioneve për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për çështje të transportit 
ndërkombëtar. 

06.11.1970 - 
07.30.1970 

8 

509 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim ekipesh sportive dhe trajnerësh për të marrë pjesë në 
aktivitete ndërkombëtare jashtë shtetit. 

01.24.1970 - 
12.19.1970 

95 

510 Korrespondenca me ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore për dërgim kuadrosh jashtë shtetit për studime, 
specializim e marrje përvoje. 

11.21.1969 - 
12.29.1970 

170 

511 Korrespondencë me ministritë dhe institucionet qendrore për 
dërgim kuadrosh jashtë shtetit për kontraktim mallrash dhe 
çështje të tjera të tregtisë. 

11.22.1969 - 
12.29.1970 

232 

 
 


