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27 Viti 1971.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 1 nëntor 1970 deri më 26 janar 1971. 

1971 8 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1971, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Tregtisë dhe 
të Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave të tregtisë 
gjatë pesëvjeçarit të katërt. 

1971 118 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1971, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi revolucionarizimin e mëtejshëm të punës shkencore në 
lëmin e bujqësisë", së bashku me vendimin përkatës. 

1971 87 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1971, së bashku me vendimin, materialin dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi mbrojtjen e tokës dhe 
aprovimin e rregullores mbi organizimin e kadastrës dhe 
ndryshimet në gjendjen e tokës. 

1971 50 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1971, për shqyrtimin e projektplanit të problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave për vitin 1971, Kryesia e 
Këshillit të Ministrave për gjashtëmujorin e parë të vitit 1971 si 
dhe planin e seminareve për vitin 1971 me kryetarët dhe 
zëvendëskryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, së bashku me planet e aprovuara. 

1971 29 

6 Informacion i çështjeve që ka shqyrtuar Kryesia e Këshillit të 
Ministrave, nga data 27 janar 1971 deri më datën 1 mars 1971. 

1971 4 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
8.3.1971, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Financave, 
mbi çështjet ekonomiko-financiare që dalin nga bilancet 
kontabël të vitit 1970 dhe masat që duhen marrë për nxjerrjen 
e ndërmarrjeve nga dotacioni shtetëror. 

1971 123 
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8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
8.3.1971, për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Mirditës, së bashku me dekretin përkatës. 

1971 86 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
8.3.1971, mbi shqyrtimin e relacionit për projektdekretin mbi 
shërbimin postar dhe telegrafik, së bashku me dekretin 
përkatës. 

1971 23 

10 Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
8.3.1971, mbi shqyrtimin e vendimit për rendin e brendshëm 
në punë për punëtorët dhe nëpunësit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1971 8 

11 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 6 mars 1971 deri më datën 31 mars 
1971. 

1971 5 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, mbi shqyrtimin e raportit mbi zbatimin e detyrave 
të Plenumit të III-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi industrinë mekanike dhe në mënyrë të 
veçantë për organizimin e prodhimit të makinave në një 
shkallë më të gjerë. 

1971 93 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.4.1971, për shqyrtimin mbi zbatimin e letrës së Këshillit të 
Ministrave mbi përmirësimin rrënjësor të punës për shtimin e 
prodhimit të mishit. 

1971 51 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, mbi shqyrtimin e raportit mbi zbatimin e kritereve 
të çmimeve e standardeve dhe masat që duhen marrë për këtë 
qëllim, së bashku me raportin përkatës. 

1971 45 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, mbi shqyrtimin e relacionit mbi projektdekretin 
"Mbi mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve", së bashku  me 
dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1971 21 
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16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, mbi shqyrtimin e relacionit për projektdekretin mbi 
noterinë, së bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

1971 11 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, mbi shqyrtimin e relacionit për projekturdhëresën 
"Mbi kontroll-revizionimin financiar", së bashku me 
urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1971 22 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, mbi shqyrtimin e relacionit "Mbi nevojën për 
ndryshime kompetencash për caktimin e firove natyrale të 
mallrave dhe të materialeve të ndryshme", së bashku me 
vendimin përkatës. 

1971 11 

19 Informacion, mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 13.4.1971 deri më datën 10.5.1971. 

1971 4 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, mbi shqyrtimin e raportit "Mbi gjendjen dhe masat 
për përmirësimin e prodhimit dhe tregtimit të konfeksioneve", 
së bashku me raportin përkatës. 

1971 40 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971 "Mbi qarkullimin monetar, mbulimin e fuqisë 
blerëse të popullsisë për vitin 1970", së bashku me udhëzimin 
përkatës. 

1971 25 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, mbi zgjerimin e mëtejshëm të kompetencave të 
ndërmarrjeve ekonomike, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1971 30 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, mbi shqyrtimin e relacionit për projektdekretin 
"Mbi ndërmarrjet", së bashku me dekretin dhe materialin 
përkatës. 

1971 21 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971 "Mbi shqyrtimin e relacionit, mbi projektligjin mbi 
përpilimin, aprovimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit", së 
bashku me dekretin dhe materialin përkatës. 

1971 21 
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25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, mbi shqyrtimin e relacionit "Mbi nevojën e 
ndryshimit të ligjit mbi mbrojtjen e monumenteve", së bashku 
me dekretin dhe materialin përkatës. 

1971 20 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, mbi shqyrtimin e relacionit për projekturdhëresën 
"Mbi mbajtjen e kontabilitetit dhe përpilimin e bilanceve 
kontable", së bashku me relacionin përkatës. 

1971 6 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, së bashku me materialin, vendimin dhe dekretin 
përkatës mbi shfuqizimin e disa ligjeve, urdhëresave dhe 
vendimeve. 

1971 14 

28 Procesverbal i mbledhjes së Byrosë Politike dhe Këshillit të 
Ministrave, datë 24-25 qershor 1971, relacion, pasqyrat, 
projektdirektivat e Kongresit të VI-të të PPSH-së dhe vendim 
mbi aprovimin e projektplanit të 5-të pesëvjeçar 1971-1975, 
mbi zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së RPSH-së. 

1971 321 

28/1 Procesverbal i mbledhjes së Byrosë Politike dhe Këshillit të 
Ministrave, datë 24-25 qershor 1971, relacion, pasqyrat, 
projektdirektivat e Kongresit të VI-të të PPSH-së dhe vendim 
mbi aprovimin e projektplanit të 5-të pesëvjeçar 1971-1975, 
mbi zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së RPSH-së. 

1971 246 

28/2 Procesverbal i mbledhjes së Byrosë Politike dhe Këshillit të 
Ministrave, datë 24-25 qershor 1971, relacion, pasqyrat, 
projektdirektivat e Kongresit të VI-të të PPSH-së dhe vendim 
mbi aprovimin e projektplanit të 5-të pesëvjeçar 1971-1975, 
mbi zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së RPSH-së. 

1971 328 

29 Informacion i çështjeve që ka shqyrtuar Kryesia e Këshillit të 
Ministrave. 

1971 1 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, mbi njoftimin për plotësimin e planit dhe të 
Buxhetit të Shtetit për 6-mujorin e parë të vitit 1971. 

1971 190 
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31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, mbi shqyrtimin e raportit "Mbi organizimin e 
kooperativave bujqësore të tipit të lartë", së bashku me 
vendimet dhe materialin përkatës. 

1971 178 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, mbi shqyrtimin e relacionit "Mbi ndryshimet në 
statutin tip dhe rregulloren mbi organizimin dhe shpërblimin 
e punës në kooperativat bujqësore", së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës. 

1971 62 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, mbi shqyrtimin e projektvendimit "Mbi disa masa 
për përmirësimin e planifikimit të financës dhe të llogarisë në 
kooperativat bujqësore", së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1971 15 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971 "Mbi shqyrtimin e relacionit mbi organizimin e 
punës prodhuese të nxënësve dhe studentëve", së bashku me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1971 29 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971 "Mbi shqyrtimin e projektplanit të problemeve që do 
të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 6-mujorit të 
dytë të vitit 1971", së bashku me planin e aprovuar. 

1971 13 

36 Informacion, mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 13.07.1971-10.09.1971. 

1971 4 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr.38, datë 5-6 mars 1970 mbi gjendjen 
në sektorët e shpimit të naftës dhe gazit dhe masat për 
përmirësimin rrënjësor të punës në këta sektorë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1971 61 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971, mbi shqyrtimin e raportit "Mbi disa probleme të 
drejtadministrimit dhe ruajtjes së pasurisë socialiste nga 
vjedhjet, shpërdorimet dhe dëmtimet gjatë vitit 1970 dhe 6-
mujorit të parë 1971, së bashku me materialin përkatës. 

1971 80 
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39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971, mbi shqyrtimin e projektvendimit "Mbi ruajtjen e 
sekretit shtetëror", me materialin përkatës dhe vendimin e 
Këshillit të Ministrave. 

1971 25 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971 "Mbi shqyrtimin e relacionit për projekturdhëresën e 
lëndëve plasëse dhe helmuese me efekt të fortë", së bashku me 
urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1971 20 

41 Informacion, mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 17 shtator 1971 deri më datë 11 tetor 
1971. 

1971 5 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1971, "Mbi shqyrtimin e relacionit mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për zhvillimin e ekonomisë dhe të 
kulturës së RPSH-së për vitin 1972", së bashku me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1971 408 

42/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1971, "Mbi shqyrtimin e relacionit mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për zhvillimin e ekonomisë dhe të 
kulturës së RPSH-së për vitin 1972", së bashku me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1971 377 

43 Informacion, mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 21 tetor 1971 deri më datë 20 nëntor 
1971. 

1971 7 

43/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1971 "Mbi shqyrtimin e raportit mbi veprimtarinë e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Elbasanit", së bashku me materialin përkatës. 

1971 56 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.12.1971, mbi shqyrtimin e raportit mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave Nr.194, datë 25-26.11.1970 "Mbi 
zgjerimin e mëtejshëm të kompetencave të organeve 
shtetërore dhe ekonomike", së bashku me raportin përkatës. 

1971 96 
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45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1971, për shqyrtimin e projektligjit mbi pensionet për 
anëtarët e kooperativave bujqësore, me materialin përkatës. 

1971 54 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.12.1971, mbi relacionin për projektdekretin "Mbi një 
ndryshim në ligjin Nr.622, datë 31.5.1948 mbi dërgimin e 
detyrueshëm të shtypshkrimeve, Bibliotekës Kombëtare", me 
materialin dhe dekretin përkatës. 

1971 13 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

47 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.2.1971. 

1971 26 

48 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e 
konkluzioneve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH-së, mbi pyjet (datë 30.1.1969). 

1971 9 

49 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
disa ndryshime në pagat e punonjësve të industrisë dhe të 
minierave. 

1971 18 

50 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
organizimin dhe forcimin e sektorit të furnizimit materialo-
teknik, së bashku me vendimin përkatës. 

1971 6 

51 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes së Rritjes dhe Zënies së Peshkut në 
Pogradec, së bashku me vendimin mbi aprovimin e 
kontigjentit në organikën e institucioneve dhe ndërmarrjeve 
vartëse të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

1971 6 

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

1971 13 

53 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi skemën ujitëse të rrethit të Kolonjës, së bashku me 
vendimin dhe skemën përkatëse. 

1971 13 

54 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 6.3.1971. 

1971 91 
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55 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi zbatimin e detyrave që shtroi Këshilli i Ministrave për 
industrinë ushqimore në mbledhjen e datës 14.4.1970. 

1971 6 

56 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e NISH Qelqit Tiranë dhe Korçë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1971 5 

57 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, mbi përfundimin e 
marrëveshjeve dhe protokolleve mbi shkëmbimin e mallrave 
për vitin 1971 dhe periudhën 1971-1975. 

1971 11 

58 Njoftim i Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë së 
Ndërtimit mbi mirëmbajtjen, rikonstruksionin, asfaltimin dhe 
hapjen e rrugëve të reja. 

1971 9 

59 Raporte të Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme 
të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe Drejtorisë së Bankës 
Bujqësore, mbi veprimtarinë e Bankës së Shtetit dhe Bankës 
Bujqësore për vitin 1970, së bashku me vendimin përkatës. 

1971 37 

60 Relacione të Inspektimit të Shtetit dhe të Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës, mbi përdorimin e kushteve lehtësuese që u 
jepen punonjësve që ndjekin shkollat pa shkëputje nga puna 
dhe mbi gjendjen e shkollave pa shkëputje nga puna. 

1971 27 

61 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi përgatitjen 
e ripërtëritjen e kuadrit kulturor dhe artistik të institucioneve 
kulturore, së bashku me vendimin përkatës. 

1971 10 

62 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi shtimin e 
disa fondeve në valutë të lirë për përmirësimin e botimeve për 
Kosovën dhe të librave për të verbërit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1971 6 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.4.1971. 

1971 50 

64 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave për prodhimin, tregtimin dhe riparimin 
e makinave dhe pajisjeve të kooperativave bujqësore. 

1971 10 

65 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Frigoriferit në Durrës, me vendimin përkatës. 

1971 5 
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66 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Institutit të 
Studimeve Ekonomike, mbi disa ndryshime që i duhen bërë 
formës së organizimit dhe pagës së punës me plan detyrë, me 
vendimin përkatës. 

1971 18 

67 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
orientime për organizimin e punës për kualifikimin e 
kuadrove shtetërore dhe ekonomike, me udhëzimin përkatës. 

1971 15 

68 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe skemat përkatëse, mbi planin rregullues të 
qytetit "Hero" të Vlorës. 

1971 14 

69 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.5.1971. 

1971 26 

70 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi organizimin e ndërtimit 
të veprave të mëdha, me vendimin përkatës. 

1971 17 

71 Raport i Ministrtisë së Industrisë dhe Minierave "Mbi 
zbatimin e konkluzioneve të Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH, mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë 
për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë së peshkimit në det 
dhe ujra të ëmbëla". 

1971 6 

72 Studim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi gjendjen dhe masat për 
plotësimin e bazës materiale të shkollave. 

1971 9 

73 Relacione të Ministrisë të Arsimit dhe të Kulturës dhe 
vendimet përkatëse, mbi ngritjen e Institutit të Fizikës 
Bërthamore, trajtimin e punonjësve që merren me përdorimin 
e lëndëve radioaktive si dhe rregullore mbi përdorimin, 
mbajtjen dhe transportimin e lëndëve radioaktive dhe 
burimeve të rrezatimeve jonizuese. 

1971 48 

74 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi punën dhe 
masat për rritjen e transportit detar të mallrave. 

1971 7 

75 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale 
dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tiranës, mbi kalimin e parkut kombëtar të malit të Dajtit në 
qendër turistike dhe pushimi, me urdhërin përkatës të 
Këshillit të Ministrave. 

1971 14 
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76 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi disa 
masa për organizimin e pushimeve të rinisë shkollore dhe 
studentore, me vendimin përkatës. 

1971 8 

77 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, qarkore 
dhe vendim të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjen artistike 
amatore si dhe mbi trajtimin e punonjësve që aktivizohen në 
grupet artistike amatore. 

1971 21 

78 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe urdhëresa 
përkatëse, mbi përgatitjen dhe kualifikimin përkatës. 

1971 8 

79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.7.1971. 

1971 14 

80 Raport i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e konkluzioneve të 
Byrosë Politike të KQ të PPSH, mbi gjendjen e bilancit të 
tregtisë së jashtme dhe masat për plotësimin dhe tejkalimin e 
planeve të eksportit. 

1971 14 

81 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi vendosjen e 
pensioneve për anëtarët e kooperativave bujqësore, së bashku 
me udhëzimin dhe vendimin e përbashkët të Komitetit 
Qendror të PPSH-së  dhe të Këshillit të Ministrave. 

1971 52 

82 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dërgimin e kuadrove dhe punonjësve me 
punë në kooperativat bujqësore dhe mënyrën e shpërblimit të 
tyre. 

1971 26 

83 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi masat e marra për mirëmbajtjen e veprave ujitëse 
ekzistuese si dhe për përfundimet e arritura në studimin, 
projektimin dhe ndërtimin e veprave ujitëse në zonat malore. 

1971 7 

84 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
ndërmarrjes së transportit të delegacioneve të huaja, me 
vendimin përkatës. 

1971 8 

85 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi caktimin e 
vendeve të ndërtimit të disa veprave, me vendimin përkatës. 

1971 15 
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86 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një ndryshim në 
ligjin Nr.3766, mbi shërbimin shëndetësor, me dekretin 
përkatës. 

1971 14 

87 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mbylljen e 
bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë për vitin 
1970-1971, me vendimin përkatës. 

1971 18 

88 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektimin e 
hidrocentralit të Fierzës dhe ndërtimin e hidrocentralit "Mao 
Ce Dun". 

1971 5 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.9.1971. 

1971 30 

90 Relacion i përbashkët i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së 
Financave, mbi kriteret për përcaktimin e çmimeve në 
Republikën Popullore të Shqipërisë, me vendimin përkatës. 

1971 40 

91 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi masat 
tekniko-organizative që janë marrë për ndërtimin e 
ujësjellësve dhe puseve të thjeshta në fshat. 

1971 8 

92 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi aprovimin e skemave ujitëse të rretheve Tiranë, 
Fier dhe Kukës, me vendimin përkatës. 

1971 37 

93 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi plotësimin e planit të 
grumbullimit të të lashtave dhe mbi masat për fushatën e të 
vonave për vitin 1971. 

1971 5 

94 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi zgjerimin e mëtejshëm 
të shërbimit bankar, me vendimin përkatës. 

1971 9 

95 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, 
mbi ndryshimin në vendimin Nr.33, datë 24.1.1964, mbi 
mënyrën e pagimit të energjisë elektrike, ujit dhe qirasë së 
banesave, me vendimin përkatës. 

1971 5 

96 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi vazhdimin e punimeve 
në hidrocentralin e Smokthinës, me urdhërin përkatës. 

1971 19 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

97 Njoftim i përbashkët i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiodifuzionit dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e 
punimeve të ndërtim-montimeve në Qendrën e Televizionit 
në Tiranë dhe stacionit të transmetimit në Dajt. 

1971 3 

98 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.10.1971. 

1971 31 

99 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës, 
mbi zbatimin e urdhëresës Nr.3, datë 15.6.1964 për sigurimin 
dhe sistemimin e fuqisë punëtore dhe forcimin e zërave të 
punës. 

1971 17 

100 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe protokolli përkatës, 
mbi organizimin dhe zbatimin e detyrave të Plenumit të XI-të 
të KQ të PPSH-së lidhur me mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe 
fëmijës. 

1971 21 

101 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendimi përkatës, 
mbi një shtesë në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.7, datë 
16.1.1970 mbi shkurtimin e orarit të punës në disa profesione 
të vështira pa ulje të pagës. 

1971 7 

102 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi masat që 
duhen marrë në drejtim të forcimit të trafikut në qytete. 

1971 7 

103 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
udhëzimi përkatës, mbi masat për grumbullimin dhe 
përpunimin e ullirit. 

1971 11 

104 Relacione të përbashkëta të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës, mbi skemat 
ujitëse të rretheve Durrës e Tropojë. 

1971 21 

105 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendimi 
përkatës, mbi riorganizimin e shkollës së Ministrisë së Punëve 
të Brendshme. 

1971 9 

106 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi zbatimin e disa detyrave e porosive të 
caktuara nga Kryesia e Këshillit të Ministrave për shërbimet 
në popullatë. 

1971 8 
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107 Relacion informativ i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
mbi gjendjen dhe masat për zhdukjen e mbeturinave të 
analfabetizmit. 

1971 7 

108 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.12.1971. 

1971 87 

109 Raport i Inspektimit të Shtetit, protokoll i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 10.12.1971 si dhe 
diskutimi i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Mehmet 
Shehu, mbi gjendjen e uzinave industriale ushtarake. 

1971 54 

110 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat për shpejtimin e 
shkripëzimit të kënetës së Durrësit, Hoxharës, Myzeqesë së 
Vlorës, me vendimin përkatës. 

1971 17 

111 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe protokoll i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
10.12.1971 mbi punën e bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1971 24 

112 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi aprovimin e skemës ujitëse të rrethit të Librazhdit, me 
vendimin përkatës. 

1971 12 

113 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes së Shfrytëzimit dhe Përpunimit të 
Drurit në Tropojë, me vendimin përkatës. 

1971 7 

114 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e 
hidrocentralit të Fierzës, me vendimin përkatës. 

1971 36 

115 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime 
në udhëzimin Nr.3, datë 25-26 nëntor 1970, mbi metodologjinë 
e planifikimit të ekonomisë popullore, me vendimin përkatës. 

1971 5 

116 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës, mbi 
tunelizimin e ndërtesave. 

1971 34 

117 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendimi përkatës, 
mbi prodhimin farmaceutik dhe shfrytëzimin e bimëve 
mjekësore në prodhimin e barnave. 

1971 21 

118 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1971, mbi prodhimin e mallrave të konsumit të 
gjerë, me materialin përkatës. 

1971 54 
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3 Vendime Qarkulluese.   

119 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokolleve të 
mbledhjeve të përbashkëta shqiptaro-jugosllave mbi 
incidentet në kufi, rindërtimin e mirëmbajtjen e shenjave të 
vijës së kufirit dhe disa plotësime mbi marrëveshjen për 
ndalimin dhe zgjidhjen e incidenteve. 

1971 87 

120 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e marrëdhënieve 
diplomatike me Mbretërinë e Greqisë dhe hapjen e 
Ambasadës së RPSH-së në RP të Kongos. 

1971 15 

121 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendimi 
përkatës, mbi shtesë limiti Ushtrisë Popullore dhe mbi dhënie 
të drejte Ministrisë së Mbrotjes Popullore të shtojë limitin për 
shkollat e mesme e të larta që hapen rishtazi. 

1971 9 

122 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendimi 
përkatës, mbi ndërtimin e aerodromit në fushën e Zadrimës. 

1971 7 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi centralizmin e punës për 
ndarjen e radiofrekuencave sipas institucioneve dhe 
shërbimeve. 

1971 5 

124 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim valute nga 
kredia në divizë të lirë, me materialin përkatës. 

1971 23 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi shfrytëzimin e materialeve dokumentare arkivore të 
RPSH-së nga studiuesit e huaj. 

1971 7 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
Marrëveshjes për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor midis 
RPSH-së dhe RS të Rumanisë. 

1971 12 

127 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie materiale 
popullit të Vietnamit të Jugut dhe RD të Vietnamit. 

1971 9 

128 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme dhe udhëzim i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi masat për zhdukjen e 
shkaqeve që kanë lejuar mbytjen aksidentale të personave në 
ujë. 

1971 14 
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129 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijim ndërmarrjesh 
dhe kalim aktivitetesh në sektorët e industrisë dhe të 
minierave. 

1971 21 

130 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e stacionit 
qendror të misrit dhe kalimin e Institutit Hidrometeorologjik 
në vartësi të Ministrisë së Bujqësisë. 

1971 11 

131 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe KQ të PPSH-së dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
kooperativave bujqësore shtetërore dhe mbi kalim toke nga 
sektori shtetëror në atë kooperativist si dhe mbi urdhërin e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi ndërprerjen e dërgimit 
të të rinjve vullnetarë në aksionet e Jonufrës dhe të bregdetit. 

1971 46 

132 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi uljen e çmimit të shitjes së 
energjisë elektrike dhe të një sërë lëndësh të para e ndihmëse 
që përdoren për prodhim në kooperativat bujqësore. 

1971 7 

133 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi pagimin e punës që kryejnë stacionet e makinave dhe 
traktorëve, me urdhëresën përkatëse. 

1971 16 

134 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin racional të 
tokave dhe rritjen e pjellorisë së tyre. 

1971 14 

135 Promemorie e Kryetarit të Komisionit të Planit të Shtetit si dhe 
udhëzime, urdhër dhe urdhëresë mbi ndalimin e shitjes së 
bagëtive kolektive, anëtarëve të kooperativave bujqësore dhe 
ndalimin e shtegëtimit të bagëtive të oborreve kooperativiste 
dhe letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe ministrive, 
mbi masat e domosdoshme për forcimin e mëtejshëm të bazës 
ushqimore për blegtorinë. 

1971 46 

136 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
aprovimin e projektdetyrës së zgjeruar të Kombinatit 
Metalurgjik në Elbasan dhe mbi caktimin e vendit të ndërtimit 
të disa veprave të pesëvjeçarit të pestë, me vendimin përkatës. 

1971 24 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

137 Protokolle të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
problemet e projektimit dhe ndërtimit të hidrocentralit të 
Fierzës, Kombinatit Metalurgjik në Elbasan dhe Uzinës së 
Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh. 

1971 41 

138 Letra e Këshillit të Ministrave, mbi shkeljen e vijës së verdhë 
në ndërtimin e shtëpive private në qytetin e Lezhës si dhe mbi 
ruajtjen e tokës bujqësore dhe respektimin e vijave të verdha, 
së bashku me skicat përkatëse. 

1971 6 

139 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen e ndërmarrjeve të furnizimit të 
punëtorëve në Ballsh dhe në Fierzë. 

1971 10 

140 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.165, datë 9.11.1970 mbi importimin dhe 
eksportimin e sendeve si dhe mbi tagrin doganor. 

1971 11 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes për shkëmbimin e mallrave midis RPSH-së dhe 
RSF të Jugosllavisë për vitet 1971-1975. 

1971 11 

142 Promemorie e Ministrisë së Tregtisë, mbi përmirësimin e 
punës me turistët e huaj dhe udhëzimi i Këshillit të Ministrave 
për këtë çështje. 

1971 8 

143 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi dhënie gruri nga rezerva 
shtetërore, me vendimin përkatës. 

1971 15 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arpovimin e planit të 
kreditit dhe arkës për vitin 1971. 

1971 11 

145 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi rritjen e emisionit 
të kartmonedhës, me vendimin përkatës. 

1971 5 

146 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi kufizimin e 
shpenzimeve për pritje, përcjellje, inagurim veprash dhe festa 
jubilare si dhe mbi ndalimin e therjes së bagëtive pronë 
kolektive në kooperativat bujqësore. 

1971 10 
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147 Parashtresë e Këshillit të Ministrave dhe vendim i përbashkët i 
KQ të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave të RPSH-së, mbi 
faljen e kredive të dhëna kooperativave bujqësore për 
elektrifikimin. 

1971 5 

148 Relacion i Aparatit dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin e fondeve për ndërtimin e apartamenteve me punë 
vullnetare. 

1971 3 

149 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi dhënien e valutës 
personave që dalin jashtë shtetit për çështje vetiake, me 
vendimin përkatës. 

1971 5 

150 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në pagat e 
disa punonjësve të arsimit, tregtisë dhe komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të qyteteve. 

1971 16 

151 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në valutë 
nga rezerva e Qeverisë. 

1971 5 

152 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozimet e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi krijimin e Fakultetit 
të Ekonomisë Agrare dhe mbi ndarjen e Institutit të Historisë 
dhe Gjuhësisë në institute më vehte. 

1971 10 

153 Letra të Këshillit të Ministrave, mbi mbrotjen e natyrës së 
vendit tonë dhe mbrotjen dhe administrimin e monumenteve 
të kulturës. 

1971 19 

154 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e instituteve 
pediatrike dhe të higjienës e epidemiologjisë. 

1971 15 

155 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi dhënien e gjakut, me 
vendimin përkatës. 

1971 13 

156 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi aderimin e 
RPSH-së në konventën mbi mosparashikimin e krimeve të 
luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, me vendimin përkatës. 

1971 10 

157 Rregullore e brendshme për kartotekat e kuadrit në Këshillin e 
Ministrave në dikasteret dhe institucionet qendrore, komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
ndërmarrjet. 

1971 52 
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158 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
përbërjen e Komitetit të Çmimeve të Republikës, me 
udhëzimin përkatës lidhur me propozimet për dhënien e 
çmimeve të Republikës. 

1971 8 

159 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
strukturave organizative dhe ndryshime në organikat dhe 
kontigjentet e personelit të dikastereve, institucioneve e 
ndërmarrjeve. 

1971 106 

160 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërime kuadrosh. 1971 48 

161 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadrosh të 
Ushtrisë Popullore dhe të organeve të punëve të brenshme. 

1971 32 

162 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
delegacioneve në mbledhje e konferenca ndërkombëtare si 
dhe për problemet e tregtisë. 

1971 72 

163 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh për 
merita të veçanta, me materialin përkatës. 

1971 199 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

164 Informacione, mbi çështjet e dala nga kontakti i Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Mehmet Shehu me bazën dhe 
shtruar prej tij si detyrë, Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1971 332 

5 Sekretaria e Përgjithshme.   

165 Procesverbale të bisedimeve të kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, shokut Mehmet Shehu, me delegacione e 
përfaqësues të trupave diplomatike të akredituara në vendin 
tonë. 

1971 225 

166 Procesverbale të mbledhjeve së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1971. 

1971 355 

167 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë  
8.3.1971, me vendimin dhe materialin përkatës për rendin e 
brendshëm në punë për punëtorët dhe nëpunësit. 

1971 23 

168 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, me materialin përkatës, mbi plotësimin e planit dhe 
të Buxhetit të Shtetit për 6-mujorin e parë të vitit 1971. 

1971 156 
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169 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi ruatjen e 
sekretit shtetëror. 

1971 62 

170 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971, së bashku me materialin përkatës mbi 
kriminalitetin, drejtadministrimin dhe ruajtjen e pasurisë 
socialiste nga vjedhjet, shpërdorimet dhe dëmtimet gjatë vitit 
1970 dhe 6-mujorin e parë 1971 si dhe mbi aksidentet në punë. 

1971 203 

171 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
zgjerimin dhe zbërthimin e mëtejshëm të kompetencave. 

1971 289 

172 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
projektplanin dhe projektbuxhetin e shtetit për zhvillimin e 
ekonomisë dhe të kulturës së RPSH-së për vitin 1972. 

1971 146 

173 Protokoll i Këshillit të Ministrave, datë 10.12.1971, me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi punën e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor me RP të Kinës dhe RP të 
Rumanisë. 

1971 180 

174 Procesverbal i mbajtur, më 22.7.1971 në seminarin e 
organizuar mbi forcimin e mëtejshëm të disiplinës shtetërore, 
së bashku me diskutimin përkatës të Kryetarit të Komisionit të 
Planit të Shtetit, Abdyl Këllezi si dhe relacione mbi disiplinën 
në realizimin e planit të prodhimit dhe të shpërndarjes. 

1971 59 

175 Letër e Këshillit të Ministrave të RPSH-së, drejtuar Këshillit të 
Shtetit të Kinës për furnizimin me mjete speciale e aparatura 
të nevojshme për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

1971 2 

176 Relacione e informacion i Gjykatës së Lartë ,mbi krimet 
ushtarake. 

1971 6 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndërtimin e aerodromit në fushën e Zadrimës si dhe mbi 
ndërtimin e objekteve fortifikuese nëpër rrethe. 

1971 18 

178 Korrespondencë me Drejtorinë e Pritjes, mbi probleme të 
ndryshme të kësaj drejtorie së bashku me urdhërin përkatës të 
Këshillit të Ministrave. 

1971 15 
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179 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Mbretërinë e Greqisë dhe 
hapjen e Ambasadës në Republikën e Kongos. 

1971 4 

180 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi kufizimin e 
shpenzimeve në raste festash dhe ndalimin e therjes së 
bagëtive, pronë kolektive. 

1971 17 

181 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi kriminalitetin nga moshat e reja si 
dhe mbi disa të rinj që nuk vazhdojnë shkollën 8-vjeçare dhe 
nuk pranohen në punë si dhe mbi veprimtarinë e 
sipërmarrësve privatë. 

1971 20 

182 Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi veprimtarinë e 
sipërmarrësve privatë. 

1971 9 

183 Planet e çështjeve që do t`i paraqiten Plenumit, Byrosë Politike 
e Sekretariatit të KQ të PPSH-së, Këshillit të Ministrave, 
Kryesisë së tij dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për vitin 1971 si dhe informacione mbi 
kontrollin e zbatimit të vendimit të Partisë dhe Qeverisë. 

1971 136 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
metodologjinë e planifikimit të ekonomisë popullore. 

1971 10 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave, me qarkoren dhe materialin 
përkatës mbi shfrytëzimin e materialeve dokumentare 
arkivore të RPSH-së nga studiuesit e huaj si dhe mbi masat që 
duhen marrë për përmirësimin e gjendjes. 

1971 215 

186 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
përpunimin e letrave jashtë përdorimit dhe informacion mbi 
gjendjen e kopisterisë në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1971 10 

187 Informacion përmbledhës dhe materiali përkatës, mbi 
zbatimin e porosive të dhëna nga shoku Enver Hoxha për 
rrethet Tropojë, Kukës dhe Pukë gjatë vizitave që bëri në veri 
nga data 27.5 - 5.6.1970. 

1971 80 
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188 Relacione dhe informacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi shtrimin dhe 
përfundimin e diskutimit të projektplanit të pesëvjeçarit të 
pestë (1971-1975). 

1971 110 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e projektplanit të pesëvjeçarit të pestë (1971-1975). 

1971 323 

190 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi lëndët 
plasëse dhe helmet me efekt të fortë. 

1971 8 

191 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi shpenzimet e kredisë në divizë të lirë, akorduar nga RP e 
Kinës. 

1971 111 

192 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
dëmet e shkaktuara dhe masat mbrojtëse kundër zjarrit dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.9.1971, së bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës 
mbi lëndët plasëse dhe helmet me efekt të fortë. 

1971 46 

193 Korrespondencë mbi dëshmorët dhe varrezat e tyre. 1971 9 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e zyrave të 
punës. 

1971 9 

195 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, me korrespondencën 
përkatëse, mbi sigurimin dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1971 45 

196 Raporte të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi zgjidhjen e 
vërejtjeve, propozimeve dhe problemeve të ngritura nga 
masat punonjëse gjatë fushatës së zgjedhjeve të 20 shtatorit si 
dhe informacion i KQ të PPSH-së, mbi ankesat që i janë 
drejtuar Komitetit Qendror. 

1971 173 

197 Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH-së, së bashku me 
materialin përkatës mbi 30 Vjetorin e themelimit të PPSH-së 
dhe Kongresin e VI-të të saj. 

1971 30 

198 Infromacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Këshillit 
Qendor të Bashkimeve Profesionale, mbi shpikjet dhe 
racionalizimet. 

1971 41 
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199 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjeve shqiptaro-jugosllave për rindërtimin, riparimin 
dhe mirëmbajtjen e shënjave të vijës kufitare si dhe mbi 
incidentet kufitare, së bashku me materialin përkatës. 

1971 52 

200 Udhëzim i KQ të PPSH-së, mbi mënyrën e veprimit ndaj 
anëtarëve të Partisë që arrestohen e dënohen. 

1971 2 

201 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen marrë 
për zhdukjen e shkaqeve dhe rrethanave që kanë lejuar 
mbytjen aksidentale të personave në ujë. 

1971 3 

202 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe informacione të 
Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi vizitën në 
Shqipëri të delegacionit të sindikatave të RDP të Jemenit, 
veprimtarinë e zhvilluar nga delegacionet e BPSH-së që ishin 
jashtë me rastin e 1 Majit 1971, disa mendime mbi 
delegacionet sindikale që erdhën për 1 Maj 1971 në vendin 
tonë si dhe vënien në dispozicion të përkthyesve për 
delegacionet e huaja. 

1971 25 

203 Vendimi i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
dhënien e një ndihme RD të Vietnamit. 

1971 8 

204 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Këshillin Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi pranimin 
e studentëve palestinezë dhe jugvietnamezë në shkollat e larta 
të vendit tonë. 

1971 15 

6 Industri-Miniera.   

205 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi gjendjen 
dhe zhvillimin e industrisë mekanike si dhe mbi zbatimin e 
disa vendimeve dhe detyrave kryesore të Partisë dhe të 
Qeverisë në sektorin e industrisë dhe minierave. 

1971 230 

206 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.5.1971, me materialin përkatës, mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e prodhimit dhe tregtimit të konfeksioneve. 

1971 78 
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207 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.9.1971, me materialin përkatës, mbi gjendjen në sektorët e 
shpimit të naftës dhe gazit dhe masat për përmirësimin 
rrënjësor të punës në këta sektorë. 

1971 186 

208 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1971, me materialin përkatës, mbi prodhimin e 
mallrave të konsumit të gjerë. 

1971 76 

209 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës për 
përsosjen e normativave të materialeve, kategorizimin e 
punonjësve dhe të vendeve të punës si dhe mbi sigurimin 
teknik dhe mbrojtjen në punë. 

1971 21 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Shfrytëzim-Përpunim Drurit në Tropojë si dhe 
korrespondencë mbi probleme të industrisë së drurit dhe të 
letrës. 

1971 20 

211 Njoftime dhe korrespondencë lidhur me industrinë e kripës. 1971 8 

212 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
grumbullimin dhe përpunimin e ullirit dhe lulediellit si dhe 
korrespondencë mbi probleme të industrisë ushqimore. 

1971 43 

213 Urdhër i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
organizimin e kontrolleve dhe analizave të cilësisë së 
produkteve. 

1971 14 

214 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe relacione të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi prodhimin e 
ushqimeve për fëmijë. 

1971 33 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e aktivitetit të 
Ndërmarrjes Industriale të Mjeteve Mësimore nga Sektori i 
Arsimit dhe Kulturës në Sektorin e Industrisë dhe Minierave. 

1971 1 

216 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
detyrat për mënjanimin e rrezikut nga lëndët toksike në 
uzinën "Gogo Nushi" si dhe mbi makineritë rezervë dhe pjesët 
e ndërrimit që i nevojiten kësaj uzine. 

1971 13 
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217 Njoftim i Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi gjendjen dhe masat 
që duhen marrë për administrimin më të mirë të ekonomisë së 
ambalazheve. 

1971 18 

218 Korrespondencë e KQ të PPSH me Këshillin e Ministrave 
lidhur me letrën e Jusuf Kastratit, mbi thurjen e qilimave. 

1971 15 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
gjendjen dhe masat që duhen marrë për zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë së peshkimit në det dhe ujra të ëmbëla 
si dhe mbi shtesë organike në kontigjentin e personelit në 
ndërmarrjet dhe agjencitë e peshkimit. 

1971 49 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndarje ndërmarrjesh si dhe mbi disa probleme të industrisë së 
qelqit. 

1971 17 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin e disa ndërmarrjeve të furnizimit materialo-teknik të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

1971 13 

222 Studim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rrugët e 
pakësimit të humbjeve dhe rritjes së mëtejshme të cilësisë së 
mineralit të kromit në tërë kompleksin e përpunimit të tij. 

1971 65 

223 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi 
rezultatet gjeologjike kryesore të 6-mujorit të I-rë të vitit 1971 
për mineralet e ngurta. 

1971 160 

224 Njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ngjarjen 
në motobarkën "De Rada". 

1971 14 

225 Relacione dhe informacione, mbi sjelljen e eksperiencës së 
huaj dhe aparateve gjeofizike. 

1971 22 

226 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes Industriale Elektrike të hidrocentralit "Mao Ce 
Dun" në Vaun e Dejës si dhe mbi avaritë në sistemin elektrik. 

1971 16 

227 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me korrespondencën 
përkatëse, mbi prodhimin dhe tregtimin e televizorëve dhe 
antenave të tyre. 

1971 18 

7 Bujqësi.   
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228 Relacioni i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi gjendjen e 
ligjshmërisë në ekonominë pyjore. 

1971 5 

229 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1971 me dekretin, vendimin, qarkoret dhe materialin 
përkatës mbi tokën, kadastrën e tokës bujqësore dhe shtimin e 
pjellorisë së saj. 

1971 141 

230 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1971, me materialin përkatës, mbi revolucionarizimin e 
mëtejshëm të punës shkencore në lëmin e bujqësisë. 

1971 240 

231 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.4.1971, me materialin përkatës për përmirësimin rrënjësor 
të punës për shtimin e prodhimit të mishit. 

1971 88 

232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
ndryshimet në statutin tip dhe rregulloren mbi organizimin 
dhe shpërblimin e punës në kooperativat bujqësore. 

1971 148 

233 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
organizimin e kooperativave bujqësore të tipit të lartë. 

1971 346 

234 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.7.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi disa 
masa për përmirësimin e planifikimit, të financës dhe të 
llogarisë në kooperativat bujqësore. 

1971 205 

235 Letër e KQ të PPSH-së, plan masash, studime dhe 
informacionet përkatëse për përsosjen e organizimit dhe 
forcimin e punës dhe disiplinës në bujqësi. 

1971 582 

236 Projektdekret i Ministrisë së Bujqësisë, mbi kriteret për 
shpërndarjen e kooperativave bujqësore në dobi të zgjerimit të 
ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1971 13 

237 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi shpërndarje kooperativash bujqësore në dobi të NBSH-ve. 

1971 76 

238 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi bashkimin e 
kooperativave bujqësore në kooperativa të zgjeruara. 

1971 83 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

239 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
probleme të farërave. 

1971 53 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
kalimin e Institutit Hidrometeorologjik në vartësi të Ministrisë 
së Bujqësisë. 

1971 12 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës mbi 
ngritjen e 10 kooperativave bujqësore të tipit të lartë dhe 
rregullimin e marrëdhënieve të shtetit me kooperativat 
bujqësore të tipit të lartë. 

1971 36 

242 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi dëmtimin 
e të mbjellave dhe blegtorisë nga fenomenet e natyrës. 

1971 34 

243 Procesverbal dhe raport i Ministrit të Bujqësisë, Piro Dodbiba, 
mbajtur në seminarin me kuadrot e sektorit të bujqësisë. 

1971 57 

244 Marrëveshje fitosanitare midis Qeverisë së RPSH-së dhe 
Qeverisë së Republikës së Italisë. 

1971 6 

245 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, me materialin 
përkatës mbi gjendjen, kompletimin dhe shpërblimin e punës 
së mekanikës bujqësore. 

1971 111 

246 Vërejtje të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi ndalimin e 
shtegtimit të bagëtive pronë vetjake. 

1971 8 

247 Informacion i Gjykatës së Lartë, mbi disa të dhëna nga 
konflikti midis Kooperativës Bujqësore Golem (rrethi i 
Gjirokastrës) dhe NBSH Delvinë (rrethi i Sarandës) mbi shitjen 
e plehërave organike. 

1971 7 

248 Informacione dhe njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen e kulturave pranverore si dhe mbi planin e mbjelljeve 
të drithërave, patates, etj. 

1971 90 

249 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të KQ të PPSH për 
kulturën e duhanit. 

1971 124 
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250 Relacione dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi mbjelljen dhe grumbullimin e 
bimëve industriale. 

1971 103 

251 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndalimin e therjes së bagëtive pronë kolektive në kooperativat 
bujqësore. 

1971 23 

252 Relacion dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen e mëshqerave dhe viçave të importuar gjatë vitit të 
kaluar. 

1971 177 

253 Urdhër i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës për 
forcimin e mëtejshëm të bazës ushqimore për blegtorinë. 

1971 84 

254 Studim e njoftim, mbi përmirësimin e rritjes së shpendëve për 
mish e vezë. 

1971 68 

255 Raport dhe informacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e 
konkluzioneve të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së mbi pyjet 
si dhe mbi zhvillimin e sesionit tekniko-shkencor të gjuetisë në 
rrethin e Krujës, së bashku me diskutimin e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu. 

1971 45 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
heqjen e sistemit të grumbullimit të detyrueshëm të 
produkteve bujqësore e blegtorale. 

1971 11 

257 Raport e informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
Tiranë dhe Vlorë, mbi gjendjen e ullirit dhe të pemëve frutore. 

1971 25 

258 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e 
ekonomive ndihmëse të ndërmarrjeve dhe institucioneve të 
ndryshme. 

1971 8 

8 Tregti.   

259 Korrespondencë mbi blerjen e mallrave jo në rrugë tregtare 
dhe importim mallrash për rezervën shtetërore. 

1971 13 

260 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ardhjen e 
delegacionit tregtar hungarez në Kinë në muajin prill. 

1971 4 
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261 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi qarkullimin dhe 
dokumentimin e vlerave monetare dhe materiale mbi mallrat 
me qarkullim të ngadalshëm dhe stoqe. 

1971 7 

262 Relacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi kategorizim 
ndërmarrjesh për efekt pagash. 

1971 14 

263 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Frigoriferit në Durrës dhe eksportit të duhanit. 

1971 13 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
dhënie drithi nga rezerva shtetërore si dhe mbi plotësimin e 
planit të grumbullimit për vitin 1971. 

1971 123 

265 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave mbi masat për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimit të miellrave dhe të gatimit të bukës në kooperativat 
bujqësore. 

1971 22 

266 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, mbi disa masa për 
ngushtimin e mëtejshëm të dallimeve midis fshatit dhe qytetit 
dhe për të shpejtuar ngritjen e mëtejshme të mirëqenies së 
fshatarësisë kooperativiste nëpërmjet përmirësimit të 
furnizimit dhe sistemit të grumbullimeve dhe informacion 
mbi nevojën për të përmirësuar dhe forcuar më tej lidhjet 
midis prodhimit dhe konsumit. 

1971 23 

267 Evidenca mbi realizimin e planit të furnizimit të popullsisë me 
artikuj kryesorë ushqimorë. 

1971 88 

268 Informacione të Ministrisë së Tregtisë dhe Gjykatës së Lartë, 
mbi marrëdhëniet midis Portit të Durrësit dhe ndërmarrjeve të 
eksportit si dhe mbi stokimin e kromit në pjacalen e Klosit. 

1971 28 

269 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi planin e eksportit të 
karburanteve dhe naftës brut dhe informacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi riparimin e autoveturave dhe 
sigurimin e pajisjeve të këmbimit. 

1971 9 

270 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, mbi mbylljen e marrëveshjeve 
tregtare për vitin 1971 dhe 1971-1975 si dhe kopjet e 
marrëveshjeve tregtare dhe të pagesave me vendet e tjera. 

1971 247 
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271 Plan, raporte dhe korrespondencë mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet dhe ekspozitat ndërkombëtare. 

1971 60 

272 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjeve të furnizimit të punëtorëve në Ballsh 
dhe në Fierzë. 

1971 20 

273 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Tregtisë, mbi gjendjen higjieno-sanitare të disa hoteleve dhe 
lokaleve të ushqimit social në qytetin e Tiranës. 

1971 4 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
importimin dhe eksportimin e sendeve si dhe mbi tagrin 
doganor dhe mënyrën e shpërndarjes së televizorëve. 

1971 40 

275 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës mbi 
përmirësimin e punës me turistët e huaj. 

1971 10 

276 Raport i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Bujqësisë, 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi gjendjen e bilancit 
të tregtisë së jashtme dhe masat për plotësimin dhe tejkalimin 
e planeve të eksportit. 

1971 14 

277 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e planeve 
të eksport-importit gjatë vitit 1971. 

1971 94 

278 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 9.2.1971 
me materialin përkatës, mbi zbatimin e detyrave të tregtisë 
gjatë 5-vjeçarit të katërt. 

1971 139 

279 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.4.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
nevojën për ndryshime kompetencash për caktimin e firove 
natyrale të mallrave dhe materialeve të ndryshme. 

1971 29 

280 Informacione të Ministrisë së Tregtisë mbi bilancin e tregtisë 
së jashtme dhe gjendjen e saldove bankare. 

1971 16 

281 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës për 
sigurimin e ofertave për pajisjet e prodhimit të disqeve të 
gramafonit si dhe mbi prodhimin e tyre në vend. 

1971 14 
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282 Informacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të KQ të 
PPSH-së mbi disa masa për përmirësimin e cilësisë së duhanit 
dhe mbjelljen e duhaneve burlej dhe virgjinia. 

1971 4 

283 Referat i shokut Adil Çarçani dhe korrepsondencë mbi 
zbatimin e vendimeve të Qeverisë për furnizimin e popullsisë 
me perime, mish, qumësht e bulmetra. 

1971 156 

9 Financë.   

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
përdorimin e një shume nga fondi rezervë. 

1971 9 

285 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
çështje pensionesh si dhe mbi sigurimet shoqërore. 

1971 101 

286 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi kohën e dhënies së pagës. 1971 5 

287 Vendim i përbashkët i KQ të PPSH-së dhe Këshillit të 
Ministrave, me materialin përkatës mbi faljen e kredive që u 
janë dhënë kooperativave bujqësore për elektrifikimin e krejt 
fshatrave të vendit si dhe për përmirësimin e kushteve të 
banimit në qytet dhe fshat. 

1971 16 

288 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi ndryshime pagash të punonjësve të sektorëve të 
ndryshëm si dhe mbi plotësimin e fondit të pagave dhe 
njoftim i Ministrisë së Financave dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi disa raporte pagash midis degëve të ekonomisë. 

1971 138 

289 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
14.12.1971, materiali përkatës, mbi pensionet për anëtarët e 
kooperativave bujqësore si dhe mbi kriteret unike të 
sigurimeve dhe ndihmave për anëtarët e kooperativave 
bujqësore. 

1971 259 

290 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
27.5.1971, me materialin përkatës, mbi masat e marra për 
përmirësimin e gjendjes së qarkullimit monetar si dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e emisionit të monedhës. 

1971 66 
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291 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
27.5.1971, me materialin përkatës, mbi zbatimin e Buxhetit të 
Shtetit, mbajtjen e kontabilitetit dhe përpilimin e bilanceve. 

1971 23 

292 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.4.1971, me urdhëresën dhe materialin përkatës, mbi 
kontroll-revizionimin financiar. 

1971 33 

293 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
8.3.1971, me vendimet dhe materialin përkatës për çështjet 
ekonomiko-financiare që dalin nga bilancet kontable të vitit 
1970 dhe masat që duhen marrë për nxjerrjen e ndërmarrjeve 
nga dotacioni shtetëror. 

1971 148 

294 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë se 
Financave, mbi eksportimin e kartmonedhave dhe valutën e 
vënë në dispozicionin tonë nga OKB-ja dhe mbi krizën 
valutore në vendet kapitaliste. 

1971 52 

295 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
zgjerimin e mëtejshëm të shërbimit bankar dhe mbi agjencitë e 
arkave të kursimit. 

1971 36 

296 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve në 
valutë për vitet 1970-1971. 

1971 38 

297 Udhëzim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpenzimet e tepërta që bëhen nga organet shtetërore me raste 
festash, inagurimesh, etj. si dhe letra e KQ të PPSH-së për këto 
çështje. 

1971 14 

298 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi dhënie valute personave që dalin jashtë shtetit dhe 
akordim fondesh në valutë të lirë. 

1971 52 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurimeve Shoqërore 
Shtetërore. 

1971 19 

300 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.4.1971, me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
zbatimin e kritereve të çmimeve e standardeve dhe masat që 
duhen marrë për këtë qëllim. 

1971 185 
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10 Ndërtim.   

301 Procesverbal i mbajtur në seminarin e organizuar më 
26.3.1971, me materialin përkatës, mbi ndërtimin e objekteve 
socialkulturore. 

1971 52 

302 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me materialin dhe 
procesverbalin përkatës mbajtur në seminarin e organizuar, 
më 26.3.1971 mbi problemin e ndërtimeve në fshat si dhe 
procesverbal dt. 29.10.1971 lidhur me masat që duhen marrë 
për ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës. 

1971 141 

303 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe konkluzionet e Byrosë 
Politike të KQ të PPSH-së mbi thjeshtimin e ndërtimeve për t'i 
bërë ato më pak të kushtueshme si dhe relacione dhe 
informacione mbi problemet e arkitekturës. 

1971 129 

304 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e masave për 
sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë. 

1971 5 

305 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi disa të meta në zbatimin e 
projekteve të ndërtimit. 

1971 8 

306 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndërtimin e selive të ambasadave. 

1971 23 

307 Korrespondencë mbi prodhimin e çimentos dhe të materialeve 
të ndërtimit si dhe për zgjerimin e Fabrikës së Çimentos në 
Fushë-Krujë. 

1971 73 

308 Relacione dhe korrespondencë mbi riorganizimin e 
ndërmarrjeve dhe institucioneve të ndërtimit. 

1971 41 

309 Studime të Ministrisë së Ndërtimit, së bashku me qarkoret 
përkatëse të Këshillit të Ministrave mbi mirëmbajtjen, 
rikonstruksionin, asfaltimin, hapjen e rrugëve të reja dhe 
plotësimin me fuqi punëtore. 

1971 110 

310 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
planin rregullues të qytetit "Hero të Vlorës" si dhe mbi ruajtjen 
e tokës bujqësore dhe respektimin e vijave të verdha. 

1971 19 

11 Veprat e reja.   
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311 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndërtimin nën tokë të ndërtesave. 

1971 19 

312 Plani i temave që do të zhvillohen me teknikët kinezë që 
ndodhen në Shqipëri. 

1971 5 

313 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
masat për shpejtimin e shkripëzimit të kënetës së Durrësit, 
Hoxharës dhe të Myzeqesë së Vlorës. 

1971 11 

314 Raporte dhe korrespondencë mbi masat e marra për 
mirëmbajtjen e veprave ujitëse dhe ndërtimin e tyre në zonat 
malore si dhe mbi mbrojtjen e tokave nga gërryerjet. 

1971 133 

315 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e skemave ujitëse të rretheve. 

1971 81 

316 Relacione dhe informacione mbi punën e rinisë në 
hekurudhën Elbasan-Prrenjas dhe në sistemimin e zonave të 
bregdetit. 

1971 60 

482 Planimetria, njoftime dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si dhe letërkëmbimi me 
palën kineze për ndërtimin e minierës dhe të fabrikës së 
qymyrgurit në Valias të Tiranës. 

1971 148 

483 Vendimet e Këshillit të Ministrave për caktimin e vendit për 
ndërtimin e disa veprave industriale që ndërtohen me 
ndihmën e RP të Kinës dhe lista e veprave të kredisë nga RP e 
Kinës. 

1971 59 

484 Njoftime të përfaqësisë sonë në RP të Kinës, dërguar 
Makinaimportit dhe ministrive si dhe letërkëmbimi me palën 
kineze për gjendjen e projekteve dhe të furnizimit të pajisjeve 
nga RP e Kinës për veprat industriale. 

1971 76 

12 Komunikacion.   

317 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
8.3.1971, me materialin përkatës mbi shërbimin postar dhe 
telegrafik. 

1971 15 
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318 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.4.1971, me materialin përkatës dhe mirëmbajtjen e 
rrugëve. 

1971 24 

319 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
gjendjen dhe zgjerimin e shërbimit telefonik ndërkombëtar. 

1971 10 

320 Relacione, informacione e njoftim mbi shtrirjen e kabllit 
telefonik nëntokësor të RPSH-së. 

1971 33 

321 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi aprovimin e 
rregullores mbi ndërtimet telegrafonike, elektrike, ujësjellës 
dhe gazsjellës. 

1971 12 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
centralizimin e punës për ndarjen e radiofrekuencave sipas 
institucioneve dhe shërbimeve. 

1971 12 

323 Korrespondencë lidhur me shtypjen e dokumenteve me vleftë. 1971 6 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjes së transportit për delegacionet e huaja, 
kriteret e përdorimit të autoveturave dhe pajisjen me 
uniformë të shoferëve të kësaj ndërmarrjeje. 

1971 47 

325 Projektmarrëveshje, mbi transportin automobilistik 
ndërkombëtar të mallrave. 

1971 24 

326 Referat, raporte, informacione dhe programe pune, mbi 
riorganizimin e transportit dhe urdhëri për shfrytëzimin e 
automjeteve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1971 255 

327 Qarkore të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aksidentet automobilistike dhe kalim automjetesh në rezervën 
shtetërore. 

1971 86 

328 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi punën e 
parkut të spedicionit dhe transportin e vullnetarëve. 

1971 9 

329 Njoftime mbi gjendjen e transportit të druve të zjarrit, kripës 
dhe mineraleve si dhe mbi mungesat në plan transport. 

1971 20 

330 Informacione dhe propozime mbi shkelje të rregullave në 
transportimin, ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave. 

1971 45 
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331 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
vënien në shfrytëzim të linjës hekurudhore Elbasan-Prrenjas, 
disiplinimin e transportit hekurudhor për udhëtarët si dhe 
mbi gjendjen e vijave hekurudhore. 

1971 40 

332 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi masat që 
duhen marrë në drejtim të forcimit të trafikut në qytete. 

1971 9 

333 Informacion mbi importimin dhe shpërndarjen e autoveturave 
"Fiat" polak. 

1971 12 

334 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Durrës, 
mbi disa shkelje të dispozitave për valutat nga Drejtoria e 
Flotës Detare Tregtare. 

1971 19 

335 Informacion dhe relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi shkelje të rregullave të 
caktuara për shoferët që drejtojnë automjete në linjat 
ndërkombëtare dhe mbi valutën që u jepet. 

1971 8 

336 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi kalimin e 
ofiçinës së Ndërmarrjes Rruga-Ura, në vartësi të Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1971 7 

337 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zgjerimin e 
porteve dhe ndërtimin e portit të Limionit. 

1971 24 

338 Letër e ekuipazhit të anijes greke "Rodopi", drejtuar Kryetarit 
të Presidiumit të Kuvendit Popullor, Haxhi Lleshi, me të cilën 
kërkojnë uljen e detyrimit për nxjerrjen e anijes. 

1971 3 

339 Letër e Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e palës 
kineze për të hapur linjën ajrore Pekin-Karaçi-Teheran- 
Ankara-Bukuresht-Beograd-Tiranë. 

1971 2 

340 Relacione, infomacione dhe njoftime, mbi punën e flotës 
tregare si dhe mbi gjendjen e mallrave në porte, etj. 

1971 57 

341 Njoftim i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi realizimin e 
treguesve ekonomiko-financiar për vitin 1970 nga Shoqëria e 
Lundrimit Detar Shqiptaro-Kineze. 

1971 3 

13 Komunale.   
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342 Informacione dhe korrespondencë, mbi gjendjen e rrjetit 
elektrik të fshatit dhe mbi masat për ruajtjen nga goditjet 
elektrike si dhe mbi ndërtimin dhe vënien në funksionim të 
banjove, lavanterive të fshatit. 

1971 44 

343 Raporte, relacione, informacione, dhe korrespondencë mbi 
gjendjen dhe përmirësimin e shërbimit komunal në popullatë. 

1971 53 

344 Relacione dhe korrespondencë mbi fondet, koston dhe 
materialet e ndërtimit të apartamenteve me kontribut 
vullnetar. 

1971 46 

345 Informacione dhe korrespondencë, mbi grumbullimin dhe 
shfrytëzimin e mbeturinave si dhe mbi zbukurimin dhe 
higjienën komunale. 

1971 19 

346 Relacion dhe informacione, mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e gjendjes në plazhet e Durrësit dhe të Golemit 
si dhe relacion mbi shkëputjen e bazës grosiste nga 
Ndërmarrja Komunale e Plazhit dhe krijimin e Ndërmarrjes 
Komunale të Shfrytëzimit të Mjeteve të Transportit. 

1971 34 

347 Studim, relacione, informacione dhe korrespondencë mbi 
furnizimin me ujë të pijshëm të qendrave të banuara. 

1971 76 

348 Informacione mbi përgatitjen e specialistëve për riparim-
shërbimet e aparateve elektrike familjare. 

1971 8 

349 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi 
furnizimin e popullatës me dru zjarri dhe lëndë djegëse. 

1971 59 

350 Studim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 
parkut kombëtar të malit të Dajtit në qendër turistike dhe 
pushimi. 

1971 11 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
mënyrën e pagimit të energjisë elektrike, të ujit dhe të qirasë 
së banesave. 

1971 8 

352 Raporte, informacione, njoftime dhe udhëzime mbi masat e 
marra për mënjanimin e dëmeve nga përmbytjet e shkaktuara 
nga rreshjet. 

1971 128 
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353 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e ndërtimit të 
ndërtesave private të dëmtuara nga tërmeti në qytetin e 
Kavajës. 

1971 12 

14 Arsim-Kulturë.   

354 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
21.5.1971 me vendimet, dekretin dhe materialin përkatës, mbi 
disa probleme të mbrojtjes dhe restaurimit të pasurive 
kulturore, dekreti dhe korrespondenca për këtë çështje. 

1971 96 

355 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
12.7.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
organizimin e punës prodhuese të nxënësve dhe studentëve. 

1971 174 

356 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.12.1971, me materialin përkatës, mbi dërgimin e 
detyrueshëm të shtypshkrimeve, Bibliotekës Kombëtare si dhe 
fjala e mbajtur me rastin e 30-vjetorit të shtypit. 

1971 33 

357 Raport e relacione, mbi gjendjen e kulturës fizike të sporteve 
dhe aprovimin e kalendarit sportiv për aktivitetet 
ndërkombëtare gjatë viteve 1971-1972. 

1971 33 

358 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi disa 
probleme lidhur me vizitat e arsimtarëve kosovarë në vendin 
tonë dhe kërkesat e institucioneve kosovare. 

1971 20 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
dhënien e një fondi nga kredia në valutë të lirë. 

1971 12 

360 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e projektprotokollit të bashkëpunimit midis USHT-
së dhe Universitetit të Prishtinës për vitin shkollor 1971-1972. 

1971 31 

361 Raport i USHT-së dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi vizitën në vendin tonë të delegacionit të 
Universitetit të Prishtinës dhe rektorëve jugosllavë. 

1971 46 

362 Raportet e grupeve të pedagogëve të USHT-së në 
Universitetin e Prishtinës. 

1971 88 

363 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi punën 
me grupet e arsimtarëve kosovarë gjatë vizitave në 
Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1971 28 
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364 Relacione dhe informacione, mbi shkëmbimin e grupeve 
midis vendit tonë dhe Kosovës në fushën e artit, pikturës dhe 
kinematografisë. 

1971 57 

365 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi vazhdimin e shkollave dhe kurseve pa shkëputje nga 
puna. 

1971 31 

366 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, mbi zhvillimin e 
mëtjeshëm të punës kërkimore-shkencore. 

1971 17 

367 Relacione dhe informacione mbi probleme të ngritjes së 
qendrës llogaritëse në Tiranë dhe përdorimin e metodave 
matematikore në ekonomi, së bashku me materialet grafike. 

1971 133 

368 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përdorimin, ruajtjen 
dhe transportimin e lëndëve radioaktive, burimeve të 
rrezatimeve jonizuese, trajtimin e punonjësve që merren me 
përdorimin e këtyre lëndëve si dhe mbi ngritjen e Institutit të 
Fizikës Bërthamore. 

1971 23 

369 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
përmirësimin e punës në Shtëpinë e Foshnjës dhe të Fëmijës. 

1971 6 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
disa masa për organizimin e pushimeve të rinisë shkollore dhe 
studentore. 

1971 13 

371 Protokoll i mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës për disa probleme të Teatrit 
Popullor dramatik. 

1971 15 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin ekonomiko-
financiar të anëtarëve të grupeve amatore dhe lëvizjen 
artistike amatore. 

1971 42 

373 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme dhe të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi shkelje të pozitës zyrtare dhe 
sjellje të padenja nga punonjës të arsimit dhe kulturës. 

1971 13 

374 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi aksionet 
artistike kombëtare. 

1971 14 
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375 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e disa vendimeve, protokolleve, udhëzimeve e letrave të 
Këshillit të Ministrave. 

1971 4 

376 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa 
probleme të përsosjes së mëtejshme të punës në shkollat e 
larta, me materialin përkatës. 

1971 48 

377 Urdhër i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
përgatitjen fizike e ushtarake të rinisë shkollore e pedagogjike. 

1971 6 

378 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çelje institucionesh 
arsimore dhe shkencore. 

1971 7 

379 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu 
mbi gjendjen dhe masat për plotësimin e bazës materiale të 
shkollave dhe sigurimin e materialeve të tjera shkollore të 
përdorimit të gjerë, me materialin përkatës. 

1971 41 

380 Konkluzione të Aparatit të KQ të PPSH-së, mbi disa masa për 
zhdukjen e mbeturinave të analfabetizmit. 

1971 11 

15 Shëndetësi.   

381 Udhëzim i Ministrisë së Shëndetësisë, me materialin përkatës, 
mbi masat që duhen marrë për t'u mbrojtur nga malaria, 
kolera dhe mbi luftimin e zgjebes. 

1971 16 

382 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi sistemimin e të 
sëmurëve kronikë, të azilierëve, të atyre me sëmundje psiqike 
dhe të fëmijëve me të meta mendore. 

1971 13 

383 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, me materialin 
përkatës, mbi shërbimin shëndetësor dhe dhënien falas të 
ndihmës mjekësore të shtetit. 

1971 9 

384 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës mbi 
dhurimin e gjakut. 

1971 10 

385 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi mjekimin e 
mbartësve të mikrobeve. 

1971 9 

386 Raporte dhe relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për të ngritur në një nivel më të lartë shërbimin 
shëndetësor, sidomos lidhur me profilaksinë dhe higjienën. 

1971 118 
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387 Vendime të Këshillit e Ministrave, mbi ngritje institutesh të 
shërbimit mjekësor. 

1971 14 

388 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi mosrespektimin e rregullave të 
caktuara në institucionet shëndetësore, sidomos lidhur me 
kuadrin. 

1971 12 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit farmaceutik dhe 
shfrytëzimit të bimëve mjekësore në prodhimin e barnave. 

1971 14 

16 Juridike.   

390 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.4.1971 me materialin përkatës, mbi noterinë. 

1971 5 

391 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
27.5.1971, me vendimin e Presidiumit të Kuvendit Popullor 
dhe materialin përkatës, mbi ndërmarrjet dhe emërtimin e 
fshatrave. 

1971 22 

392 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
27.5.1971, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shfuqizimin e disa ligjeve, urdhëresave dhe vendimeve. 

1971 9 

393 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme, mbi gjendjen e 
ligjshmërisë dhe kriminalitetit. 

1971 53 

394 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Prokurorisë së Përgjithshme, mbi ngjarjet aksidentale. 

1971 15 

395 Korrespondencë mbi dëmet e shkaktuara vendit tonë nga 
prishja e njëanëshme e marrëdhënieve nga Bashkimi Sovjetik 
dhe vendet e tjera revizioniste. 

1971 25 

396 Korrespondencë mbi përgatitjen për botim dhe shpërndarjen e 
përmbledhëses të përgjithshme të legjislacionit në fuqi të 
RPSH-së si dhe referat mbi njohjen dhe respektimin e 
ligjshmërisë socialiste. 

1971 29 

397 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Populllor, mbi 
rregullat e lejeve të banimit në fshatra e qendrat e banuara. 

1971 18 
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398 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aderimin e RPSH-së në konventën mbi mosparashikimin e 
krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. 

1971 9 

399 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e kontratave. 1971 2 

400 Korrespondencë mbi gjendjen dhe funksionimin e zyrave të 
gjendjes civile. 

1971 12 

401 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
organizimin e kontrollit për zbatimin e dekretit mbi 
shtetëzimin e ndërtesave në fshat. 

1971 11 

17 Inspektimi i Shtetit.   

402 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.8.3.1971, 
me materialin përkatës për veprimtarinë e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Mirditës. 

1971 135 

403 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt. 
20.10.1971, me materialin përkatës, mbi veprimtarinë e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Elbasanit. 

1971 99 

404 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.14.12.1971, me materialin përkatës, mbi zgjerimin e 
mëtejshëm të kompetencave të organeve shtetërore dhe 
ekonomike. 

1971 122 

405 Procesverbalet e mbledhjeve të Inspektimit të Shtetit. 1971 14 

406 Programi dhe planet e punës së Inspektimit të Shtetit për vitin 
1971. 

1971 21 

407 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi disa shkelje dhe 
shpërdorime në valutë nga Drejtoria e Flotës Tregtare, Durrës. 

1971 8 

408 Informacione të Inspektimit të Shtetit dhe Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit Berat, mbi gjendjen e 
projektimeve në sektorin e minierave si dhe mbi kthimin e 
teknikëve të naftës që punojnë në sektorë të tjerë të 
ekonomisë. 

1971 9 

409 Informacione të Sektorit të Përgjithshëm dhe Inspektimit të 
Shtetit, mbi propozimet dhe kërkesat e zgjedhësve gjatë 
fushatës së zgjedhjeve të 20 shtatorit 1970. 

1971 9 
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410 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi mirëmbajtjen e 
pendëve dhe puna për kullimin e tokave. 

1971 6 

411 Informacion i Inspektimit të Shtetit dhe diskutimi i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, mbi masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të punës shkencore në lëmin e 
bujqësisë. 

1971 14 

412 Relacione të Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës si dhe diskutimi i Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu, mbi gjendjen dhe përdorimin e 
kushteve lehtësuese që u jepen punonjësve për vazhdimin e 
shkollave pa shkëputje nga puna. 

1971 39 

413 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e një letre 
anonime për strehimin në qytetin e Kuksit. 

1971 19 

414 Qarkore e Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
grumbullimin e letrave jashtë përdorimit. 

1971 9 

415 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e letrës së 
ardhur nga Kooperativa Bujqësore Goranxi e rrethit të 
Gjirokastrës për raportime shifrash jo të sakta në plotësimin e 
planit të drithërave të bukës për vitin 1970 dhe 5-vjeçarin. 

1971 16 

416 Informacione të Inspektimit të Shtetit dhe Drejtorisë së 
Peshëmatjes, mbi gjendjen e magazinës ushqimore të 
Drejtorisë së Pritjes si dhe gjendjen e mjeteve të peshimit dhe 
matjes në bllokun e udhëheqësve. 

1971 13 

417 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi problemet e kohës në 
bujqësi. 

1971 3 

418 Informacione dhe relacione të Prokurorisë së Përgjithshme, 
Inspektimit të Shtetit dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi personat që mbahen në 
punë në qytetin e Tiranës pa qënë të pasaportizuar. 

1971 18 

419 Raport i Inspektimit të Shtetit për prodhimin, tregtimin dhe 
riparimin e makinave e pajisjeve të tjera për kooperativat 
bujqësore. 

1971 14 

420 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
televizorëve dhe radiove. 

1971 40 
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421 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen e mallrave të 
rezervës shtetërore. 

1971 40 

422 Informacione dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi 
riorganizimin e transportit dhe masat konkrete që duhet të 
merren për përmirësimin e mëtejshëm të tij. 

1971 13 

423 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndryshime në 
ndarjen administrative të RPSH-së. 

1971 34 

424 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e 
ankesave lidhur me shkeljen e urdhëresës së Qeverisë për 
nxjerrjen dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1971 111 

425 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi funksionimin e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Skrapar. 

1971 23 

426 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi punën për botimin e 
vëllimeve me dokumentet kryesore të PPSH-së. 

1971 2 

427 Raport dhe informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Durrësit. 

1971 30 

428 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e datyrave 
të deklaratës së KQ të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave, 
lidhur me heqjen e kopshteve dhe bagëtive personale të 
punëtorëve të NBSH-ve. 

1971 2 

429 Raport i Inspektimit të Shtetit dhe protokoll i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e uzinave industriale-
ushtarake. 

1971 139 

430 Relacion dhe informacion të Inspektimit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa shpërdorime e 
përvetësime në materialet e ndërtimit dhe mbi koston e 
banesave që ndërtohen me kontribut vullnetar. 

1971 9 

431 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen dhe 
përdorimin e automjeteve në ndërmarrjet e rrethit të Durrësit. 

1971 8 

432 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi kontrollin e 
zbatimeve të masave për furnizimin e qytetit të Tiranës me 
qumësht, perime e bulmetra. 

1971 11 

433 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi shkeljen e vijës së 
verdhë dhe ndërtimet private në qytetin e Lezhës. 

1971 4 
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434 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi kontrollin e ushtruar 
në ndërmarrjet e turizmit. 

1971 6 

435 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi disa çështje në 
Kooperativën Bujqësore Koplik. 

1971 2 

436 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e 
dorëzimit të drithërave të bukës për vitin 1971 nga rrethi i 
Shkodrës. 

1971 3 

437 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi transportimin e 
mallrave shtetërore dhe të shtetasve në sasi të vogla nëpërmjet 
zyrave të spedicionit. 

1971 5 

438 Informacion dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, mbi 
ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës së bashku me porositë e 
dhëna nga shoku Mehmet Shehu. 

1971 23 

439 Studim mbi disa probleme të paaftësisë së përkohshme dhe të 
invaliditetit në punë. 

1971 24 

440 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave 
që shtron letra e KQ të PPSH për bujqësinë. 

1971 10 

441 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e 
vendimeve për lëvizjen artistike amatore dhe trajtimin e 
sportistëve. 

1971 6 

442 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e marrjes 
së ujit në lerën e Dafinës në Karaburun (Vlorë). 

1971 4 

443 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi 
punën e këshillave popullore në rrethet e Matit dhe Lezhës. 

1971 20 

18 Kuadër.   

444 Procesverbal i mbajtur në mbledhjen e organizuar me kuadrot 
që do të shkojnë për të punuar për 6 muaj dhe 1 vit poshtë në 
bazë, më dt. 25.12.1970 si dhe relacion mbi punën e kuadrove 
dublant për vitin 1971. 

1971 102 

445 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës mbi kualifikimin e kuadrove. 

1971 40 

446 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës mbi 
disa probleme të kuadrit në repartet e kufirit. 

1971 5 
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447 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve, 
Ministrinë e Financave dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Durrësit, mbi marrje masash 
ndëshkimore për shkelje të rregullave të valutës. 

1971 23 

448 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës mbi 
shpërndarjen e kuadrove të reja dhe informacione për 
shpërndarjen e kuadrit. 

1971 24 

449 Propozime dhe udhëzime mbi atestim kuadrosh, dërgim 
kuadrosh jashtë shtetit për specializim e eksperiencë si dhe 
mbi gjendjen e specialistëve të mesëm dhe të lartë. 

1971 15 

450 Raporti statistikor për punën e kuadrit gjatë vitit 1971. 1971 3 

451 Informacion i Drejtorisë së Kuadrit, mbi pjesëmarrjen e 
kuadrove në punën drejtpërdrejtë në prodhim për vitin 1970. 

1971 5 

452 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, me materialin 
përkatës, mbi emërim abasadorësh të RPSH-së në shtetet e 
tjera. 

1971 36 

453 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës 
mbi lëvizjen e kuadrove të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1971 14 

454 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjet e shpeshta të 
kuadrove kryesore të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1971 9 

455 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret qendrore, mbi aprovimin e Kolegjiumit. 

1971 20 

456 Udhëzim i Presidiumit të Kuvendtit Popullor, mbi disa të 
meta në propozimet për dekorime. 

1971 3 

457 Propozime të Këshillit të Ministrave për dekorimin e 
specialistëve kinezë në vendin tonë. 

1971 7 

458 Propozime të Këshillit të Ministrave për dekorim punonjësish. 1971 29 

459 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi disa ndryshime në strukturat organizative dhe 
kontigjentet e dikastereve qendrore dhe rretheve. 

1971 44 

460 Vendime të Byrosë Politike të PPSH-së dhe Këshillit të 
Ministrave, me materialin përkatës mbi emërim kuadrosh. 

1971 155 
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461 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi dhënie pensioni për merita të veçanta. 

1971 21 

462 Udhëzim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
hyrjen dhe daljen e personave jashtë shtetit. 

1971 19 

463 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shkëmbimin e 
personave me specialitete të ndryshme në kuadrin e planeve 
kulturore me vendet e huaja. 

1971 86 

464 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi një 
ndryshim në përbërjen e Komitetit të Çmimeve të Republikës 
si dhe mbi procedurën e propozimit për çmimet e Republikës. 

1971 4 

465 Korrespondencë me ministritë, mbi dërgim kuadrosh për 
specializim dhe eksperiencë jashtë shtetit. 

1971 41 

466 Referat i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Adil Çarçani, mbajtur në seminarin mbi punën me kuadrin si 
dhe procesverbali. 

1971 49 

467 Rregullore e Këshillit të Ministrave, mbi kartotekat e kuadrit. 1971 30 

468 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacionesh 
për bashkëpunimin tekniko-shkencor në RS të Rumanisë dhe 
RP të Kinës. 

1971 7 

469 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e përbërjes së delegacioneve për mbylljen e 
marrëveshjeve mbi shkëmbim mallrash me vendet e tjera gjatë 
viteve 1971-1972. 

1971 11 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e dërgimit të 
delegacionit qeveritar në RP të Kinës për problemet e 
bujqësisë. 

1971 3 

471 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
komisionit të përbashkët shqiptaro-jugosllav të palës sonë për 
rindërtimin dhe riparimin e piramidave kufitare si dhe 
zgjidhjen e incidenteve të kufirit. 

1971 4 
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472 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e përbërjes së delegacioneve dhe të grupeve që 
do të marrin pjesë në festivale, kongrese e konferenca 
ndërkombëtare. 

1971 35 

473 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi pjesëmarrjen në panairet dhe ekspozitat ndërkombëtare të 
vitit 1971 dhe mbi caktimin e përbërjes së delegacioneve. 

1971 30 

19 Administratë.   

474 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
organet e tregtisë dhe ambasadat, për porosi materialesh nga 
importi. 

1971 27 

475 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
shpërndarjen e automjeteve për komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1971 29 

476 Mbi planin financiar të vitit 1972 dhe zbatimin e planit 
financiar të vitit 1971. 

1971 21 

477 Mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave për vitin 1971. 1971 6 

478 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi fillimin e disa 
punimeve për vendosjen e dy ashensorëve në pallatin e 
Këshillit të Ministrave, së bashku me projektin përkatës. 

1971 6 

20 Peshëmatje.   

479 Njoftime, informacione dhe korrespondencë me rrethet dhe 
institucionet për punën e kryer nga inspektorët dhe detyrat. 

1971 47 

480 Për analizën e punës në seminarin e organizuar nga Drejtoria 
e Kontrollit të Peshave dhe Masave, më 5.10.1971 e në mars të 
vitit 1971 si dhe udhëzimet metodike. 

1971 110 

481 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për gjendjen dhe përmirësimin e mjeteve 
të peshave dhe masave. 

1971 11 

21 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   
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1/L Letër e antarëve të kooperativës Gërcalli në Fier dërguar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë të shihet 
problemi i dëmtimeve që kanë pësuar nga tymrat e Uzinës 
Azotike. 

11.26.1971 7 

2/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për 
dëmtime të pronës socialiste në kooperativat bujqësore e 
ndërmarrjes. 

02.08.1971 - 
12.10.1971 

106 

3/L Letra të personave të ndryshëm dërguar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen për problemin e ujit të pijshëm. 

06.23.1971 - 
09.13.1971 

16 

4/L Letër e një vajze nga Çorovoda dërguar shokut Mehmet Shehu 
ku ankohet për një djalë, i cili ka tentuar ta përdhunojë. 

04.08.1971 - 
04.29.1971 

6 

5/L Letra të personave të ndryshëm dërguar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë t'u njihet trashëgimia. 

07.09.1971 - 
07.24.1971 

22 

6/L Letër nga fshatarë të lagjes Çurkaj drejtuar kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Degës së Ankesave ku kërkojnë të lënë 
në fuqi vendimin e organizatës bazë të këshillit popullor për 
mos lëvizjen e lagjes së tyre. 

10.12.1971 6 

7/L Letër nga një person dërguar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku informon për të meta dhe dëmtime në 
kooperativën bujqësore të Zhdrajshit-Librazhd. 

04.14.1971 8 

8/L Letër anonime dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku 
informon për dëmtimin e pyjeve në fshatin Mali i Bardhë dhe 
korrespondenca për këtë problem. 

09.01.1971 4 

9/L Letër e një personi dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon të merret masë ndaj personit që mashtroj të motrën. 

02.23.1971 4 

10/L Letër e një personi dërguar shokut Adil Çarçani ku kërkon t'i 
jepet pension për djalin e vrarë në punë aksidentalisht. 

04.30.1971 3 

11/L Letër e një personi dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet se është dënuar me 400 lekë për mosrealizimin e 
ditëve të punës në kooperativë. 

04.08.1971 8 

12/L Letër e një personi dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet për trajtim jo të mirë. 

07.03.1971 5 
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13/L Letër e një personi dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkojnë transferimin e djalit të tyre. 

12.06.1971 10 

14/L Letër e një personi dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon të ndihmohet që t'i bëhet leja e banimit në Ballsh. 

09.25.1971 - 
10.06.1971 

3 

15/L Telegram dërguar shokut Xhaferr Spahiu, ku kërkon t'i 
zgjidhet problemi i strehimit. 

08.17.1971 3 

16/L Letër e një personi dhe korrespondencë përkatëse dërguar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku kërkon që mbas 
mbarimit të fakultetit të emërohet në vendin e tij. 

01.14.1971 - 
01.22.1971 

4 

17/L Pasqyrë mbi kërkesat dhe ankesat paraqitur Aparatit të 
Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1971 sipas çështjeve kryesore 
dhe rretheve. 

1971 2 

18/L Informacion mbi punën për shqyrtimin e kërkesave dhe 
ankesave gjatë vitit 1971 dhe evidenca për këtë vit. 

1971 15 

19/L Letër e Komitetit Qendror drejtuar gjithë komiteteve të Partisë 
të rretheve në lidhje me ankesat. 

12.28.1971 9 

20/L Letra të personave të ndryshëm dërguar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të riatdhesohen nga Shqipëria në 
Jugosllavi e Greqi. 

01.19.1971 - 
09.27.1971 

51 

21/L Letër dërguar nga Këshilli i Ministrave, komiteteve ekzekutive 
të kp të rretheve mbi organizimin e kontrollit për zbatimin e 
dekretit mbi shtetëzimin e ndërtesave në fshat. 

07.01.1971 2 

22 Shtesa 1.   

485 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Prokurorisë 
së Përgjithshme dhe Gjykatës së Lartë dërguar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave për vetëvrasjen e Valentina Manushit 
dhe Liljana Dreneskut. 

06.12.1971 - 
09.29.1971 

9 

486 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi mirëmbajtjen e 
pendave dhe puna për kullimin e tokave. 

01.25.1971 6 

487 Relacioni Zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
dërguar Sekretarit të K.Q. të Partisë së Punës së Shqipërisë 
Hysni Kapo për praktikantët që do të dërgohen në Kinë për t'u 
përgatitur për vënien në shfrytëzim të veprave të reja 
industriale. 

06.07.1971 3 
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488 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi lëvizjet e 
shpeshta të kuadrove kryesore të komiteteve ekzekutive të kp 
të rretheve. 

11.12.1971 - 
11.15.1971 

5 

489 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi hyrjen dhe daljen e personave jashtë 
shtetit. 

09.11.1971 - 
09.16.1971 

6 

 
 


