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28 Viti 1972.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 10 dhjetor 1971 deri më 15 janar 1972. 

1972 5 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972, për shqyrtimin e raportit të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi zbatimin e kontratave dhe furnizimin për vitin 
1971, së bashku me raportin dhe protokollin përkatës. 

1972 126 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972, për shqyrtimin e ralacionit mbi rezultatet e para 
për zbatimin e letrës së Komitetit Qendror të Partisësë Punës 
së Shqipërisë datë 08.01.1971 për bujqësinë, me relacionin 
përkatës. 

1972 49 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972 me dekretin dhe relacionin përkatës, mbi 
Kapitenerinë e Porteve. 

1972 24 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972 me urdhëresën dhe relacionin përkatës, mbi 
regjimin e lundrimit në ujërat territoriale dhe të brendshme të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

1972 31 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972 me dekretin dhe relacionin përkatës, mbi 
vërtetimin e vjetërsisë në punë dhe të pjesëmarrjes në Lëvizjen 
Nacionalçlirimtare. 

1972 8 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972 me planet e aprovuara mbi shqyrtimin e planit të 
çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë vitit 
1972 dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave për gjashtëmujorin e 
I-rë. 

1972 31 

8 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave nga data 25.01.1972 deri më 31.01.1972. 

1972 7 
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972 me protokollin dhe relacionin përkatës, mbi 
përdorimin e mbeturinave industriale. 

1972 79 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972 me vendimin, protokollin dhe materialin përkatës, 
mbi disa probleme të kulturës fizike dhe sporteve. 

1972 64 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972 me urdhëresën dhe relacionin përkatës, mbi 
sigurimin, shpërndarjen dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1972 34 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972, mbi shqyrtimin e relacionit mbi disa shkelje të 
disiplinës së planit në ndërtim gjatë vitit 1971 si dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e kontrollit bankar në 
financimin e investimeve dhe ndërtimeve kapitale së bashku 
me letrën e Këshillit të Ministrave, mbi disa sqarime për 
ndërtimin e banesave me kontribut vullnetar. 

1972 42 

13 Informacion mbi çështjet që ka shqyrtuar Kryesia e Këshillit të 
Ministrave nga data 01.02 deri më 10.03.1972. 

1972 4 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1972 së bashku me relacionet përkatëse, mbi bilancet 
financiare të vitit 1971 të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore 
dhe masat që janë marrë dhe do të merren për forcimin e 
mëtejshëm të regjimit të kursimit dhe mbi analizën e bilanceve 
financiare të kooperativave bujqësore për vitin 1971 si dhe 
masat që duhen marrë për forcimin e regjimit të kursimit. 

1972 176 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1972 me materialin përkatës, mbi disa shkelje në 
zbatimin e planit të shpërndarjes së bashku me qarkoren 
përkatëse. 

1972 26 

16 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej 01.04.1972 deri më 15.05.1972. 

1972 11 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1972 me materialin përkatës, mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Dibrës. 

1972 138 
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18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1972 me raportin përkatës, mbi disa probleme të 
paaftësisë së përkohshme dhe të invaliditetit në punë. 

1972 25 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1972 me relacionin përkatës, mbi kontratën e ndërtimeve 
themelore si dhe mbi financimin e ndërtimeve dhe 
investimeve. 

1972 20 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1972, mbi disa ndryshime në ligjin mbi regjistrimin e 
akteve të gjendjes civile, korrespodenca me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi mospranimin e ndryshimeve si dhe 
udhëzimi i Këshillit të Ministrave mbi internimin e dëbimin. 

1972 24 

21 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej 01.04.1972 deri më 15.05.1972. 

1972 11 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1972 me protokollin dhe materialin përkatës, mbi 
plotësimin e detyrave të transportit automobilistik të 
Ministrisë së Komunikacioneve. 

1972 91 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshilllit të Ministrave datë 
30.05.1972 me materialin përkatës, mbi shërbimet komunale 
për popullsinë e qyteteve dhe qendrave të banuara. 

1972 51 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1972, mbi konkluzionet që duhen nxjerrë nga analiza e 
punës së Komitetit Popullor të Rrethit të Dibrës. 

1972 29 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.07.1972 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e plotësimit 
të pritshëm të planit dhe të buxhetit të shtetit për 
gjashtëmujorin e I-rë të 1972. 

1972 88 

26 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 01.07. 
1972 deri më datën 20.09.1972. 

1972 7 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972 me raportin përkatës, mbi rezultatet e arritura në 
kërkimet gjeologjike dhe masat për zbatimin e detyrave të 
pesëvjeçarit të V-të. 

1972 55 
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28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972 me raportin dhe protokollin përkatës, mbi disa 
probleme që dalin për zbatimin e orientimeve të Plenumit të 
8-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës. 

1972 98 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972 së bashku me dekretin dhe materialin përkatës, mbi 
krijimin e Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë si dhe vendimi i Plenumit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për këtë çështje. 

1972 17 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972 së bashku me relacionin përkatës, mbi krijimin e 
Arbitrazhit Shtetëror. 

1972 22 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972 me qarkoren dhe relacionet përkatëse, mbi një 
ndryshim në ligjin mbi pajisjen e shtetasve me letërnjoftimi. 

1972 26 

32 Infromacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 01.07.1972 deri më datën 20.09.1972. 

1972 7 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17-
18.10.1972 së bashku me vendimin e Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
materialin përkatës mbi disa probleme të punës, pagave dhe 
shpërblimit të punonjësve. 

1972 215 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17-
18.10.1972 së bashku me vendimin dhe studimin përkatës, mbi 
disa çështje të organizimit të prodhimit nëpërmjet 
përqëndrimit, specializimit e kooperimit dhe mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të strukturave të organeve të 
drejtimit. 

1972 190 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17-
18.10.1972 së bashku me dekretin, vendimin dhe materialin 
përkatës, mbi organizimin e Arbitrazhit Shtetëror. 

1972 39 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshllit të Ministrave datë 17-
18.10.1972 së bashku me vendimin dhe relacionin përkatës, 
mbi organizimin e PTT-së dhe përmirësimin e shërbimeve. 

1972 16 
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37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17-
18.10.1972, mbi plotësimin  e planit të 9 muajve të parë të vitit 
1972. 

1972 36 

38 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave prej datës 20.09.1972 deri më 01.11.1972. 

1972 6 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.11.1972 së bashku me ligjet, vendimin, qarkoret dhe 
materialin përkatës, mbi zbatimin e planit dhe të buxhetit të 
shtetit për vitin 1972 dhe aprovimin e projektplanit, 
projektbuxhetit për vitin 1973, si dhe disa masa për forcimin e 
disiplinës dhe të regjimit të kursimit lidhur me realizimin dhe 
tejkalimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1973. 

1972 323 

39/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.11.1972 së bashku me ligjet, vendimin, qarkoret dhe 
materialin përkatës, mbi zbatimin e planit dhe të buxhetit të 
shtetit për vitin 1972 dhe aprovimin e projektplanit, 
projektbuxhetit për vitin 1973, si dhe disa masa për forcimin e 
disiplinës dhe të regjimit të kursimit lidhur me realizimin dhe 
tejkalimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1973. 

1972 347 

40 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave nga data 01.11.1972 deri më datën 10.12.1972. 

1972 5 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1972 së bashku me protokollin dhe materialin përkatës, 
mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të XII-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për mbrojtjen civile 
nga organet shtetërore dhe ekonomike. 

1972 163 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1972 së bashku me vendimin, qarkoren dhe materialin 
përkatës, mbi disa probleme të punës e të pagave. 

1972 64 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1972 së bashku me urdhëresat dhe relacionet përkatëse, 
mbi kontratën e ndërtimeve themelore mbi projektimin e 
ndërtimeve themelore dhe mbi financimin e ndërtimeve dhe 
investimeve. 

1972 87 
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44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1972 së bashku me materialin përkatës, mbi qarkullimin 
në rrugët e qyteteve dhe në rrugët e tjera. 

1972 13 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

45 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.01.1972. 

1972 33 

46 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe protokoll i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimit 
për riorganizimin e transportit. 

1972 28 

47 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes Industriale 
Kartografike. 

1972 6 

48 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e masave për 
bazën ushqimore të blegtorisë shqyrtuar nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave në mbledhjen e datës 25.01.1972. 

1972 11 

49 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi skemat 
ujitëse të rretheve Elbasan dhe Lushnje. 

1972 25 

50 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, projektdekreti 
dhe urdhëresë mbi ndryshime në të drejtën e autorit për 
botimin e veprave jashtë shtetit. 

1972 11 

51 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi i Këshillit 
të Ministrave, mbi furnizimin me ujë të qyteteve Tiranë dhe 
Durrës. 

1972 8 

52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.02.1972. 

1972 60 

53 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet 
dhe plotësimet e Legjislacionit për forcimin e disiplinës në 
punë dhe konkluzionet e mbledhjes së Kryesisë së Këshilit të 
Ministrave datë 23.02.1972 dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1972 45 
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54 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi punën 
e minierave të kromit dhe diskutimi i shokut Mehmet Shehu 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave të 
Ministrave, datë 23.02.1972. 

1972 18 

55 Parashtresë e Komitetit Qendror të BRPSH, diskutim i shokut 
Mehmet Shehu dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.02.1972, mbi përmirësimin e bazës 
materiale për edukimin, shlodhjen dhe argëtimin e rinisë dhe 
të fëmijëve. 

1972 43 

56 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, mbi përfundimin e 
protokolleve dhe marrëveshjeve për shkëmbimin e mallrave 
për vitin 1972. 

1972 11 

57 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë 
si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi skemën ujitëse të 
rrethit të Sarandës. 

1972 12 

58 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat përgatitore 
për fushatën e mbjelljeve të pranverës së vitit 1972. 

1972 7 

59 Projektvendim i paraqitur nga Aparati i Këshillit të 
Ministrave, mbi tërheqjen e gjithë prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1972 5 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.03.1972. 

1972 33 

61 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi zbatimin e 
konkluzioneve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë lidhur me thjeshtimin e 
ndërtimeve. 

1972 13 

62 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e planit rregullues të qytetit 
Bajram Curri. 

1972 10 

63 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Industrisë e Minierave si edhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave mbi përdorimin e  rërave 
bituminoze. 

1972 10 
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64 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave të 
Plenumit të 11-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë për shërbimin shëndetësor. 

1972 10 

65 Raport i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit dhe 
Bankës Bujqësore për vitin 1971. 

1972 16 

66 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e një Ndërmarrjeje të re të Industrisë së Naftës. 

1972 4 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.04.1972. 

1972 14 

68 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalimin në NBSH, të 
kooperativave bujqësore në Krumë të rrethit të Kukësit dhe 
Radhimës në rrethit të Vlorës. 

1972 6 

69 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi çmimin e blerjes 
dhe të shitjes së farërave hibride të misrit. 

1972 7 

70 Material i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e vendimit të 
ndërtimit të Fabrikës së Çimentos nga Berati në Çorovodë. 

1972 8 

71 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe i Ministrisë së 
Financave, mbi pagat e punonjësve të uzinave ushtarake 
Poliçan, Gramsh dhe Elbasan. 

1972 5 

72 Parashtesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në Organizatën e OKB-së për 
ushqimin dhe bujqësinë (FAO). 

1972 7 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1972. 

1972 82 

74 Raport i Inspektimit të Shtetit, diskutim i shokut Mehmet 
Shehu dhe konkluzionet e mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
zbatimin e protokollit të Presidiumit për veprimtarinë e 
këshillave popullore të qyteteve e lagjeve. 

1972 24 

75 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe urdhri, mbi disa shtesa në 
planin e shpërndarjes së drithërave fshatarësisë për vitin 1972. 

1972 7 
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76 Relacion i Inspektimit të Shetit dhe letra e Këshillit të 
Ministrave, mbi forcimin e rolit të punonjësve të financës dhe 
llogarisë. 

1972 23 

77 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe diskutimi i shokut 
Mehmet Shehu në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 28.04.1972, mbi inventarizimin e kullotave. 

1972 17 

78 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, diskutim i shokut 
Mehmet Shehu në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 28.04.1972 dhe vendimi mbi ndryshime në 
treguesit e planit të vitit 1972. 

1972 21 

79 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
15.05.1972 si dhe udhëzimi i Këshillit të Ministrave mbi masat 
që duhen marrë për ndalimin e rënies së numrit të krerëve të 
gjësë së gjallë dhe plotësimin e planit të zhvillimit numerik të 
saj. 

1972 103 

80 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi rregullimin ujor të 
rrethit të Shkodrës. 

1972 19 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.06.1972. 

1972 53 

82 Raport i Ministrisë dhe të Minierave, mbi gjendjen e industrisë 
së shfrytëzimit dhe përpunimit të drurit dhe masat që duhen 
marrë për përmirësimin e saj. 

1972 6 

83 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në planin e 
prodhimit të trupave dhe lëndës së rrumbullakët të ndërtimit 
për vitin 1972. 

1972 7 

84 Relacion i Ministrisë së Indutrisë e Minierave, Ministrisë së 
Tregtisë, mbi zbatimin e detyrave të Këshillit të Ministrave për 
prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve. 

1972 4 

85 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e kulturës së 
pambukut. 

1972 3 

86 Plani i çështjeve për Kryesinë e Këshillit të Ministrave për 
gjashtëmujorin e II-të të vitit 1972. 

1972 5 
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87 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Ndërtim-Montimit 
të Serrave. 

1972 4 

88 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi punën prodhuese të 
nxënësve të shkollave të mesme. 

1972 4 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1972. 

1972 44 

90 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi përmirësimin e 
shërbimeve postëtelegrafonike. 

1972 9 

91 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi ngarkim-shkarkimin e 
automjeteve jashtë kohës normale të punës. 

1972 8 

92 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Pukës. 

1972 5 

93 Relacion i Mistrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e shërbimit 
stomatologjik. 

1972 5 

94 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave, Ministrisë së 
Ndërtimit mbi punimet shtesë të Hidrocentralit të Vaut të 
Dejës dhe vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave. 

1972 15 

95 Informacion i Inspektimit të Shtetit dhe urdhri i Këshillit të 
Ministrave, mbi shkelje të dispozitave financiare në ndërtimin 
e muzeumit të rrethit në Tepelenë. 

1972 8 

96 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e strukturës dhe 
përmirësimin e cilësisë së miellrave dhe të bukës. 

1972 10 

97 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.10.1972. 

1972 37 

98 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi zbatimin e detyrave 
për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe të fëmijës. 

1972 6 

99 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi veprimtarinë e Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit Berat. 

1972 14 

100 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi i Këshillit 
të Ministrave mbi projektidenë e hekurudhës Fier-Ballsh. 

1972 18 
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101 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi importimin e disa automjeteve për 
Ministrinë e Komunikacioneve. 

1972 8 

102 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, letra dhe informacione si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave për trajtimin e punonjësve 
që merren me lëndët radioaktive dhe për prodhimin, 
përdorimin dhe transportimin e këtyre lëndëve. 

1972 55 

103 Relacion i grupit të punës dhe vendimet e aprovuara nga 
Kryesia e Këshillit të Ministrave datë 19.10.1972, mbi 
organizimin e Akademisë së Shkencave të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

1972 59 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.11.1972. 

1972 47 

105 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi riorganizimin e prodhimit dhe të 
shpërndarjes së farërave. 

1972 29 

106 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e stratutit bazë dhe të rregullores 
së kooperativave bujqësore të tipit të lartë. 

1972 54 

107 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Ministrisë së Financave 
si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes 
dhe të shitjes së farërave. 

1972 30 

108 Informacion dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, Gjykatës së 
Lartë dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektdekretin për rregullimin e marrëdhënieve pasurore që 
lindin nga kalimi i kooperativave bujqësore në NB. 

1972 12 

109 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kriteret dhe 
procedurën për dhënien e pensioneve të pleqërisë për raste të 
jashtëzakonshme. 

1972 6 

110 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi dobësitë dhe zvarritjet e 
punimeve në asfaltimin e rrugëve. 

1975 5 
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111 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
studimet e kryera nga Kabineti i Metalurgjisë në Institutin e 
Studimeve dhe Projektimeve Gjeologo-Minerave. 

1972 5 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e stacioneve 
qendrore të mekanizimit të bujqësisë, të perimeve e patateve. 

1972 4 

113 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.12.1972. 

1972 73 

114 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe protokolli i Këshillit të 
Ministrave, mbi shfrytëzimin e mekanikës bujqësore. 

1972 27 

115 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, 
mbi përballimin e përmbytjes që sjell ndërtimi i Hidrocentralit 
të Fierzës. 

1972 13 

116 Parashtresë e Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi projektidenë e hotelit të madh në Tiranë. 

1972 14 

117 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, mbi caktimin e vendit të ndërtimit të Muzeut 
Historik dhe të disa institucioneve të tjera që mendohet të 
ndërtohen në Tiranë. 

1972 7 

118 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi tejkalimin e metrazhit të shpimeve 
në naftë e gaz për vitin 1972. 

1972 8 

119 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Ndërmarrjes Minerare të 
Prodhimit të Gurit Gëlqeror në Elbasan. 

1972 12 

3 Vendimet Qarkulluese.   

120 Letër e Këshillit të Ministrave të Ministrave, mbi masat për 
sigurimin e planit të prodhimit dhe të shitjes shtetit të 
drithërave të bukës. 

1972 19 

121 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
udhëzimin e vitit 1971, mbi ndalimin e shitjes së bagëtive 
kolektive, anëtarëve të kooperativave bujqësore. 

1972 4 
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122 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
urdhëresën, mbi ndalimin e shtegtimit të bagëtive pronë 
vetjake. 

1972 11 

123 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi i Këshllit të 
Ministrave, mbi ngritjen e 40 kooperativave bujqësore të tipit 
të lartë. 

1972 15 

124 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një ndihme 
materiale Partisë Popullore të Laosit dhe Republikës 
Demokratike të Vietnamit. 

1972 12 

125 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi hapjen e ambasadave të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Republikën e 
Kilit dhe në Republikën e Tanzanisë. 

1972 9 

126 Vendimi i Këshillit të Ministsrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e protokollit të mbledhjes 
së 20-të të Komisionit kryesor të përbashkët Shqiptaro-
Jugosllav, mbi incidentet e kufirit. 

1972 9 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e protokollit të mbledhjes 
së 10-të të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për 
ekonominë ujore. 

1972 35 

128 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzime udhëtimi e 
diete për kuadrot udhëheqëse që dalin jashtë shtetit. 

1972 7 

129 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi evidencën e kafshëve njëthundrake 
dhe mobilizimin e tyre në kohë lufte. 

1972 10 

130 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e sekretit të shtetit. 

1972 9 

131 Urdhërqarkore e Këshillit të Ministrave, mbi largimin nga 
detyra me përgjegjësi materiale të punonjësve të dënuar për 
përvetësime të pasurisë socialiste. 

1972 2 

132 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Prokurorisë 
së Përgjithshme, mbi forcimin e veprimtarisë së sipërmarrësve 
privatë. 

1972 12 
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133 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e emrave të 
ndërmarrjeve dhe institucioneve së bashku me relacionin e 
Institutit të Studimeve Ekonomike dhe Institutit të Historisë e 
Gjuhësisë. 

1972 114 

134 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi disiplinën e konsumit të energjisë 
elektrike. 

1972 28 

135 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë e Minierave, mbi caktimin e sheshit të shfrytëzimit 
të Minierës së Qymyrgurit në Bezhan të Kolonjës. 

1972 6 

136 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, mbi aprovimin e projektdetyrës 
së zgjeruar të Fabrikës së Letrës në Lezhë. 

1972 12 

137 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi ngritjen e një Fabrike Mielli në rrethin e 
Lushnjes. 

1972 7 

138 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi 
aprovimin e projektidesë së Linjës 220 kv Elbasan-Fier. 

1972 10 

139 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë, Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi rritjen e 
prodhimit të mallrave të përdorimit të gjerë, përmirësimin e 
cilësisë dhe zgjerimin e llojeve për plotësimin e nevojave të 
punonjësve. 

1972 53 

140 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi lënien e vendit për 
ashensor në ndërtesat shumëkatëshe dhe prodhimin e tyre në 
vend. 

1972 5 

141 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Ndërtimit, Ministrisë së Bujqësisë, mbi aprovimin e 
skemave ujitëse të rretheve Krujë, Mat, Dibër, Mirditë, Pukë 
dhe Lezhë. 

1972 66 

142 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e protokolleve të 
shkëmbimit të mallrave me Republikën Socialiste Federative 
të Jugosllavisë për vitet 1972-1973. 

1972 26 
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143 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e marrëveshjes tregtare 
dhe të pagesave me Mbretërinë e Greqisë për vitet 1973-1975. 

1972 17 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë për letrën e ambalazhit për mallrat ushqimore. 

1972 8 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi heqjen e sistemit të triskave në shitjen e 
vajgurit. 

1972 5 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime në kriteret e ndërtimit të 
apartamenteve me kontribut vullnetar. 

1972 11 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi administrimin dhe 
mirëmbajtjen e ujësjellësit të zonës së Mbishkodrës. 

1972 7 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektbuxhetit të shtetit dhe planet e kreditit dhe të arkës për 
vitin 1973. 

1792 10 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi aprovimin e bilancit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë për vitin 1971, bilancit paraprak për 
vitin 1973 dhe ndryshimeve për vitin 1972. 

1972 31 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi krijimin e fondeve në divizë të lirë nga 
eksportimi i mallrave dhe nga aktivitete jotregtare mbi detyrat 
e pesëvjeçarit. 

1972 19 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e kreditit dhe të 
arkës për vitin 1972. 

1972 13 

152 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, mbi premiot për valutat e huaja dhe çmimin e 
blerjes së arit dhe të argjendit si dhe rritjen e emisionit të 
monedhës. 

1972 18 

153 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në 
urdhëresën e vitit 1966, mbi dhënien e kredive me afat të gjatë 
për përmirësimin e kushteve të banimit. 

1972 4 
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154 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave, mbi kuptimin dhe zbatimin 
e drejtë të disa dispozitave të Kodit të Punës. 

1972 8 

155 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për të 
siguruar evidentimin e rregullt të vjetërsisë në punë. 

1972 32 

156 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave, mbi kriteret unike të 
sigurimeve dhe ndihmave për anëtarët e kooperativave 
bujqësore. 

1972 7 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi llogaritjen e pensionit të 
invalidëve të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1972 6 

158 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kontributin e 
kooperativave bujqësore për pensionet e anëtarëve të tyre dhe 
kriteret e llogaritjes së vjetërsisë në punë. 

1972 12 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Drejtorisë së 
Radiotelevizionit, mbi rritjen e kufirit të financimit të fazës së 
parë të Televizionit Shqiptar. 

1972 5 

160 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi një shtesë në vendimin mbi 
pushimet vjetore dhe plotësuese të oficerëve dhe nënoficerëve 
si dhe mbi shpërblimin e punës të të dënuarve me heqje të 
lirisë. 

1972 17 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
shpërblimin plotësues nga shteti të kuadrove që dërgohen me 
punë në kooperativat bujqësore. 

1972 3 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi për lejet 
krijuese të shkrimtarëve dhe artistëve. 

1972 3 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi shfuqizimin e vitit 1970, mbi shoqërinë 
"Komisionare". 

1972 7 

164 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondesh në 
valutë të lirë për importim mushqerash race dhe farë misri 
hibrid. 

1972 14 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi mbulimin e deficiteve që rrjedhin nga 
mosrealizimi i prodhimeve bujqësore të vitit 1971-1972. 

1972 13 
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167 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
disa degëve të ekonomisë. 

1972 36 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
kategorizimin e gazetës "Sporti Popullor". 

1972 5 

169 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijim drejtorish 
qendrore, stacionesh kërkimore dhe ndërmarrjesh ekonomike. 

1972 31 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi kalimin e Qendrës së Ndërmarrjes së 
Bonifikimit nga Laçi në Shkodër. 

1972 7 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimi, mbi kalimin në varësi të Komitetit Ekzekutiv të 
Rrethit të Tiranës dhe Beratit të ndërmarrjeve përkatëse të 
ndërtimit. 

1972 4 

172 Ligj i Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi krijimin e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, kalimin e aktiviteteve dhe strukturën organizative 
të saj. 

1972 21 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi kalimin e Shtëpisë së Arsimit Shëndetësor 
në Drejtori. 

1972 6 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi uljen e çmimit të shitjes me pakicë të çizmeve 
prej gome për fëmijë. 

1972 6 

175 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe propozimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi festat zyrtare. 

1972 4 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi caktimin e masës 
së qirasë për apartamentet dhe bodrumet nën nivelin e 
trotuarit. 

1972 5 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi ndryshime në fondet e 
ndërtimit dhe montimit. 

1972 9 
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178 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit të Vlorës, mbi dhënie ndihmë falas për 
zhdukjen e pasojave të tërmetit të datës 16.09.1972 në zonën e 
Vlorës. 

1972 9 

179 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave, mbi zbërthimin dhe 
zbatimin e detyrave që shtroi Plenumi i 9-të i Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për normimin 
teknik të punës dhe të materialeve. 

1972 11 

180 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e rregullit dhe të 
disiplinës në shkolla për rezultate më të mira në punën 
mësimore-edukative. 

1972 11 

181 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e bazës 
materiale mësimore të shkollave të mesme profesionale. 

1972 9 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ministrive 
dhe institucioneve qendrore që do të kenë Arbitrazh. 

1972 3 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi krijimin e një kursi specializimi për 
sektorin e diplomacisë. 

1972 14 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi përgatitjen dhe kualifikimin e 
oficerëve rezervë. 

1972 8 

185 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi ngritjen e shkollave ushtarake të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme në shkolla të larta 3-vjeçare. 

1972 15 

186 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi emërimin e ministrit të Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

1972 5 

187 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe propozimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi lirimin e shokut Shinasi Dragoti si 
ministër i Ndërtimeve dhe emërimin e shokut Rahman Hanku 
në këtë detyrë. 

1972 6 
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188 Vendime të Këshillit të Ministrave, Prokurorisë së 
Përgjithshme dhe Gjykatës së Lartë, mbi aprovime dhe 
ndryshime strukturash organizative në institucionet 
përkatëse. 

1972 10 

189 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzkutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi shpenzimet për pritje e 
përcjellje dhe trajtimin ekonomik që u bëhet delegacioneve 
dhe specialistëve të huaj nga ministritë dhe komitetet 
ekzekutive. 

1972 17 

190 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pakësime në 
kontigjentin e personelit të organikave të dikastereve dhe 
komiteteve të këshillave popullore të rretheve. 

1972 35 

191 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në kontigjentin 
e organikave të dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1972 29 

192 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shpejtimin e 
qarkullimit të mjeteve të xhiros dhe mënjanimin e debi-
kredive. 

1972 8 

193 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërime dhe 
shkarkime kuadrosh. 

1972 65 

194 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadrosh 
ushtarake të Ushtrisë Popullore dhe të organeve të punëve të 
brendshme. 

1972 43 

195 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
delegacioneve për të marrë pjesë në mbledhjet ndërkombëtare 
dhe bisedime dypalëshe. 

1972 112 

196 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim dhe refuzim 
pensionesh për merita të veçanta dhe mbi lidhje pensionesh 
familjare. 

1972 151 

196/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim dhe refuzim 
pensionesh për merita të veçanta dhe mbi lidhje pensionesh 
familjare. 

1972 218 
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197 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi nxjerrjen në pension 
pleqërie për rrethana të jashtëzakonshme. 

1972 8 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

198 Informacione dhe korrespondencë lidhur me detyrat e dhëna 
nga Kryetari i Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, të dala 
nga kontakti me bazën dhe të shtruara prej tij para Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për zgjidhje. 

1972 252 

198/1 Informacione dhe korrespondencë lidhur me detyrat e dhëna 
nga Kryetari i Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, të dala 
nga kontakti me bazën dhe të shtruara prej tij para Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për zgjidhje. 

1972 164 

5 Bisedimet.   

199 Bisedim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Adil Çarçani i zhvilluar më datën 06.02.1972 me ambasadorin 
e Repulikës Demokratike të Vietnamit, Nguen Vang Hong dhe 
ambasadorin e Republikës së Vietnamit të Jugut, Nguen 
Ksuan Long. 

1972 10 

200 Bisedim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Adil Çarçani, i zhvilluar më datën 08.04.1972 me delegacionin 
e Ministrisë së Komunikacioneve të Republikës Popullore të 
Kinës të kryesuar nga Y Mei. 

1972 10 

201 Shënime nga takimi i shokut Xhafer Spahiu me ambasadorin e 
Republikës Demokratike të Vietnamit. 

1972 4 

202 Bisedim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Xhafer Spahiu i zhvilluar më datën 29.07.1972, me Kryetarin e 
Veçes Ekzekutive të RS të Malit të Zi, Dr. Zharko Bulajiç. 

1972 11 

203 Bisedim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Xhafer Spahiu, i zhvilluar më datën 31.07.1972 me 
ambasadorin e jashtëzakonshëm e fuqiplotë të Republikës 
Popullore Demokratike të Koresë, Son Guan Xho. 

1972 9 

204 Bisedim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Xhafer Spahiu, i zhvilluar më 31.07.1972 me delegacionin 
tregtar qeveritar të RA të Egjiptit të kryesuar nga Mohsen 
Abdel Khalek. 

1972 8 
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205 Bisedim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut 
Adil Çarçani i zhvilluar më datën 27.09.1972 me grupin e 
turistëve kinezë të kryesuar nga Van Xhen Tan. 

1972 14 

206 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më 03.03.1972 me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Socialiste të 
Rumanisë, Jon Stojan. 

1972 20 

207 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më datën 15.04.1972, me delegacionin e 
Ministrisë së Komunikacioneve të Republikës Popullore të 
Kinës, kryesuar nga zëvendësministri Y Mei. 

1972 9 

208 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më datën 06.05.1972 me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Demokratike 
Popullore të Algjerisë, Larbi Demaghlatrus. 

1972 14 

209 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më datën 12.05.1972 me delegacionin e 
punëtorëve kinezë të kryesuar nga anëtarja e KQ të PK të 
Kinës, me sekretaren e Komitetit të Partisë të Qytetit të 
Shangait dhe përgjegjësen e Konferencës së Përfaqësuesve 
Revolucionarë të qytetit të Shangait, Van Hsiu Çen. 

1972 13 

210 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më 13.05.1972 me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Vietnamit të 
Jugut dhe të ngarkuarit me punë A.I. të Ambasadës së 
Republikës Demokratike të Vietnamit, Tran Van Dao. 

1972 16 

211 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më datën 22.06.1972 me Kryetarin e Shtetit 
dhe Kryetarin e Frontit të Bashkuar Kombëtar të Kamboxhias, 
Samde Norodom Sihanuk si dhe personalitete të tjera që e 
shoqërojnë. 

1972 22 
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212 Bisedime të zhvilluara më datën 24.06.1972 midis Kryetarit të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, Haxhi Lleshi dhe Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, me Kryetarin e 
Shtetit dhe Kryetarin e Frontit të Bashkuar Kombëtar të 
Kamboxhias, Samde Norodom Sihanuk. 

1972 31 

213 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Mehmet 
Shehu i zhvilluar më datën 30.06.1972, me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Islamike të 
Pakistanit, Hamid Navaz Khan. 

1972 12 

214 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu i 
zhvilluar më datën 03.07.1972, me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Popullore të 
Kongos, Zhan Baptist Laounda. 

1972 10 

215 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu i 
zhvilluar më datën 13.07.1972, me delegacionin e bujqësisë të 
Republikës Popullore të Kinës, të kryesuar nga ministri i 
Bujqësisë dhe i Pyjeve Sha Fen. 

1972 13 

216 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu i 
zhvilluar më datën 26.08.1972 me zëvendësministrin e Punëve 
të Jashtme të Republikës Popullore të Kinës Çiao Guan Hua. 

1972 21 

217 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu i 
zhvilluar më datën 28.09.1972 me ambasadorin e 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Franceze, Albert 
Vantie. 

1972 10 

218 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu i 
zhvilluar më datën 29.09.1972 me delegacionin e Ushtrisë 
Popullore Çlirimtare Kineze të kryesuar nga 
zëvendëskomandanti i njësive të Pekinit, Van Haj Fun. 

1972 14 

219 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu i 
zhvilluar më datën 23.11.1972 me delegacionin e Ministrisë së 
Metalurgjisë së Republikës Popullore të Kinës, të kryesuar nga 
ministri i Industrisë Metalurgjike, Çen Shao Kuen. 

1972 20 

6 Sekretaria e Përgjithshme.   

220 Informacione mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë vitit 1972. 

- 0 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

221 Informacione të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave së bashku me 
korrespondencën përkatëse, mbi disa çështje që janë ngritur 
në Plenumin e II-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre. 

1972 36 

222 Fjala i shokut Mehmet Shehu në mbledhjen e Këshillit 
Popullor të Rrethit të Sarandës mbajtur më 02.02.1972 si dhe 
fjala në takimin me disa kuadro drejtuese, pedagogë dhe 
studentë të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe me disa 
kuadro të prodhimit më 01.06.1972. 

1972 56 

223 Informacione mbi disa çështje të ngritura nga komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Gjirokastër, 
Sarandë dhe Tepelenë, zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave shokut Adil Çarçani, gjatë vizitës së tij në këto 
rrethe. 

1972 59 

224 Referatë mbi ndihmën dhe rolin drejtues të këshillave 
popullore për zbatimin e kompetencave dhe mbi 
administrimin e dokumenteve, akteve zyrtare mbajtur në 
seminarin e datës 13.07.1972 me sekretarët e komiteteve 
ekzekutive. 

1972 47 

225 Tema e seminarit mbajtur në tetor të 1972 me kuadrot e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
përdorimin e metodës bilancuese në planifikim. 

1972 42 

226 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.11.1972 për miratimin e projektplanit të zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës dhe të buxhetit të shtetit të RPS-së për 
vitin 1973 si dhe raporti e vendimi për këtë çështje. 

1972 331 

227 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
03.07.1972 dhe 17.10.1972, mbi realizimin e planit ekonomik të 
gjashtëmujorit të I-rë si dhe planet përmbledhëse e 
korrespondenca mbi ndryshimet e bëra në planin ekonomik të 
vitit 1972. 

1972 183 

228 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1972 si dhe informacion mbi disa shkelje të vërtetuara në 
zbatimin e planit të shpërndarjes për vitin 1971. 

1972 22 
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229 Tematika e çështjeve që shqyrtuan komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve si dhe udhëzimi i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave lidhur me këtë çështje. 

1972 87 

230 Protokoll dhe korrespondencë mbi vënien në jetë të 
problemeve që dolën nga diskutimi masiv i fjalës së shokut 
Enver Hoxha në Plenumin e Komitetit të Partisë së Rrethit të 
Matit. 

1972 120 

231 Informacion e korrespondencë me ministritë lidhur me 
problemet e ngritura nga rrethet e Skraparit e të Beratit shokut 
Enver Hoxha gjatë vizitës së tij në këto rrethe në periudhën 
27.11.-02.12.1971 si dhe çështje të dala nga ekipi i 
Kryeministrisë në rrethin e Tropojës. 

1972 83 

232 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi çështjet që u janë 
ngritur deputetëve nga zgjedhësit dhe përgjigje deputetëve. 

1972 34 

233 Planet e çështjeve që shqyrtoi Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e tij, plani i seminarëve dhe i çështjeve që iu paraqitën 
Byrosë Politike dhe Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë gjatë vitit 1972. 

1972 39 

234 Planet e punës dhe informacion mbi punën e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për kontrollin e zbatimit të vendimeve 
të Partisë dhe të Qeverisë. 

1972 76 

235 Korrespondencë me ministritë dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi rendin e brendshëm dhe 
orarin zyrtar si dhe disa të dhëna të Institutit Ekonomik, mbi 
shkurtimin e ditës së punës në vendet e zhvilluara kapitaliste. 

1972 29 

236 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi normimin teknik të 
punës dhe materialeve, studim i Institutit të Studimeve 
Ekonomike dhe Ministrisë së Financave, mbi rishikimin dhe 
plotësimin e librave të kategorizimit të proceseve të punës e të 
punëtorëve si dhe korrespondenca përkatëse për këtë çështje. 

1972 49 
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237 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17-
18.10.1972, studim i Institutit të Studimeve Ekonomike dhe 
vendimi përkatës mbi disa çështje të organizimit të prodhimit 
nëpërmjet përqëndrimit, specializimit, kooperimit dhe 
përmirësimit të strukturave të organeve të drejtimit. 

1972 179 

238 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972, procesverbal dhe diskutim i kryetarit të Komisionit 
të Planit të Shtetit shokut Abdyl Këllezi në seminarin më datë 
27.01.1972, urdhëresa përkatëse, relacione e informacione mbi 
sigurimin, shpërndarjen dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1972 121 

239 Informacion përgjithësues i Gjykatës së Lartë, mbi largimet 
nga puna për shkak të shkeljes së rëndë dhe të përsëritur të 
disiplinës së punës si dhe informacione të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi dëmet në sektorë të ndryshëm të 
ekonomisë. 

1972 30 

240 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi largimin nga detyrat me 
përgjegjësi materiale, të personave që janë dënuar për 
përvetësim të pasurisë socialiste. 

1972 8 

241 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme, mbi dhënie 
kategorie të pamerituar dhe shpërblimin tepër të punës. 

1972 12 

242 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Tregtisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi sipërmarrësit 
privatë dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e 
kontrollit në këtë drejtim. 

1972 29 

243 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme, Gjykatës së 
Lartë dhe Ministrisë së Financave, mbi shkelje të pozitës 
zyrtare dhe dispozitave ligjore. 

1972 217 

244 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, studim 
i Institutit të Studimeve Ekonomike dhe vendimi përkatës, 
mbi disa probleme të punës, të pagave dhe krijimin e 
Komitetit Shtetëror të Punës dhe të Pagave. 

1972 402 

245 Telegrame të mitingjeve të organizuara nëpër rrethe të 
ndryshme drejtuar Këshillit të Ministrave me raste festash dhe 
përvjetorësh. 
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246 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e udhëtimit 
e dietat për kuadrot udhëheqëse që dalin jashtë shtetit dhe 
informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
gjendjen teknike të automjeteve në dispozicion të anëtarëve të 
Qeverisë. 

1972 6 

247 Korrespondencë mbi varësinë dhe pajisjen e shtëpive të 
pritjeve në rrethe. 

1972 11 

248 Studim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi strukturën e klasës punëtore si dhe udhëzim i 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi kryerjen e stazhit të kandidatit. 

1972 37 

249 Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi gjendjen e 
administrimit dhe të ruajtjes së armatimeve të çetave 
vullnetare. 

1972 7 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
probleme të ndërmarrjeve industriale ushtarake. 

1972 12 

251 Urdhër i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien nga 
rezerva shtetërore Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 50% të 
pjesëve të ndërrimit për motorrë Jaz-204 B dhe 2041. 

1972 2 

252 Korrespondencë e Kryesisë së Bashkimit të Grave të 
Shqipërisë me Këshillin e Ministrave, mbi disa probleme të 
nivelit arsimor tekniko-profesional të masave të grave si dhe 
mbi zbatimin e deklaratës së Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave së bashku 
me disa mendime të Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, mbi organizimin e festave. 

1972 24 

253 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe udhëzime të Këshillit 
të Ministrave, mbi konstatimet dhe forcimin e ruajtjes së 
sekretit shtetëror. 

1972 58 

254 Korrespondencë me Këshillin Qendror të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë dhe ministritë e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për problemet 
që u ngritën në Kongresin VII-të të BPSH si dhe mbi 
emulacionin socialist. 

1972 39 
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255 Informacione dhe korrespondencë me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
masat për përfundimin e sistemimit të materialeve 
dokumentare në arkivat e administratës shtetërore. 

1972 64 

256 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive e 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi mosdërgimin e 
telegrameve me përmbajtje të gjatë organeve qendrore. 

1972 2 

257 Informacione, relacione dhe korrespondencë mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me Republikën Popullore të 
Kinës, Republikën Socialiste të Rumanisë dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për ushqimin 
dhe bujqësinë (FAO). 

1972 55 

258 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi delegacionet e huaja që ftohen për të 
marrë pjesë në Kongresin e VI-të të Bashkimit të Rinisë së 
Punës së Shqipërisë dhe në Kongresin e VII-të të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë. 

1972 24 

259 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore, mbi regjimin e lundrimit në ujrat 
territoriale të brendshme të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1972 21 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të mbledhjes së 20-të të Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për 
incidentet kufitare. 

1972 6 

261 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të mbledhjes së 10-të të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-
Jugosllav për ekonominë ujore. 

1972 30 

262 Raporti vjetor dhe relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit, mbi probleme të arkivave shtetërore. 

1972 33 

263 Mbi miratimin e projektmarrëveshjes për problemet e kufirit 
shtetëror shqiptaro-grek. 

1972 31 
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264 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihmash 
materiale Republikës Demokratike të Vietnamit dhe Partisë 
Popullore të Laosit. 

1972 6 

265 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e ambasadave 
të Republikës Popullore të Shqipërisë në Republikën e Kilit 
dhe Republikën e Bashkuar të Tanzanisë si dhe projekti për 
hapjen e Përfaqësisë "Alfatah" në Tiranë. 

1972 6 

266 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
trajtimin e emigracionit kosovar me banim në vendin tonë. 

1972 2 

267 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Gjykatës së 
Lartë, mbi gjendjen e ligjshmërisë dhe të dhënat statistikore. 

1972 27 

268 Orientime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi disa probleme lidhur me propagandën e 
prodhimit dhe emulacionit socialist si dhe relacion mbi 
mekanizimin e punës në sektorin shtetëror për bujqësinë. 

1972 22 

269 Informacione të Gjykatës së Lartë, mbi krimet në dëm të jetës 
së personit. 

1972 8 

270 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe relacion i Këshillit Qendror të BPSH, mbi 
gjendjen dhe masat për parandalimin e aksidenteve në punë. 

1972 17 

271 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi 
kursimin e energjisë elektrike. 

1972 19 

272 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, relacioni i Aparatit të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe Këshillit të Ministrave, plani i masave 
dhe udhëzimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
informimin e masave mbi veprimtarinë e organeve shtetërore. 

1972 26 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi evidencën e kafshëve 
njëthundrake dhe mobilizimin e tyre në kohë lufte. 

1972 2 

274 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen dhe 
kualifikimin e oficerëve rezervë, mbi ngritjen e shkollave 
ushtarake dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme në 
shkollat e larta 3-vjeçare. 

1972 14 
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275 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

1972 275 

275/1 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

1972 202 

7 Industri-Miniera.   

276 Studim i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
strukturën organizative të ministrisë, ndërmarrjeve dhe 
seksioneve të industrisë në komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
strukturën organizative të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore si dhe korrespondencë mbi fuqinë punëtore të 
kësaj ministrie. 

1972 60 

277 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshim në planin e vëllimit të 
ndërtimeve dhe montimeve për vitin 1972 së bashku me 
vendimin përkatës. 

1972 10 

278 Njoftim i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi shfrytëzimin e makinerive si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, mbi industrinë mekanike. 

1972 28 

279 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972, raport i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
dhe protokolli mbi rezultatet e arritura, masat për zbatimin e 
detyrave të pesëvjeçarit të V-të në kërkimet gjeologjike si dhe 
raport, relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, mbi kërkimet 
gjeologjike për minerale të dobishme. 

1972 121 

280 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
studimet e kryera nga Kabineti i Metalurgjisë në Institutin e 
Studimeve dhe Projektimeve Gjeologo-Minerare si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën mbi përgatitjen e punëtorëve të rinj. 

1972 10 
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281 Letër e shoqërisë amerikane "Oceanie Exploration Company" 
për kërkime nafte dhe gazi në detin Adriatik si dhe relacione, 
informacione e korrespondencë mbi probleme të kërkimeve 
dhe prodhimit të naftës, të gazit dhe industrinë petrokimike. 

1972 173 

282 Promemorie e ministrit të Industrisë dhe të Minierave, mbi 
disa objekte të pesëvjeçarit të pestë. 

1972 10 

283 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe diskutim i 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave,si dhe konkluzionet e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave së bashku me informacione 
e njoftime mbi gjendjen e masat për minierat e kromit. 

1972 42 

284 Studim mbi përmirësimin e formave të drejtimit të energjisë 
elektrike nëpërmjet centralizimit të prodhimit e të 
shpërndarjes, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë e Minierave dhe 
institucione të tjera mbi prodhimin, kursimin e energjisë 
elektrike. 

1972 44 

285 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e gazit sulfuror nga 
tymrat e metarlugjisë së bakrit si dhe relacion i kësaj ministrie 
dhe Ministrisë së Komunikacioneve e Ndërtimit, mbi disa 
kritika të bëra në gazetën "Zëri i Popullit". 

1972 21 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sheshin e shfrytëzimit të 
Minierës së Qymyrgurit në Bezhan të Kolonjës si dhe 
informacione e relacione mbi disa probleme të Minierës së 
Qymyrgurit në Memaliaj dhe studimi mbi distilimin e 
linjiteve. 

1972 82 

287 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes së Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes së Mjeteve të 
Peshkimit, relacione dhe korrespondencë mbi industrinë e 
peshkut dhe industrinë ushqimore. 

1972 59 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në planin e 
prodhimit të trupave dhe lëndës së rrumbullakët, studime, 
relacione dhe korrespondencë mbi industrinë e drurit dhe të 
letrës. 

1972 44 
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289 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave drejtuar 
Këshillit të Ministrave si dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërndarjen e druve të zjarrit. 

1972 4 

290 Letër e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
përfundimin e punimeve të ndërtimit në kriporen e Skroftinës 
në Vlorë dhe mbi përpunimin e kripës minerale në Mengaj të 
Kavajës dhe mbi rritjen e vleftës së plotë të Fabrikës së Qelqit 
në Kavajë. 

1972 34 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e mëtejshme të 
prodhimit të mallrave të konsumit të gjerë dhe përmirësimin e 
cilësisë së tyre, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi përqëndrimin e prodhimit të konfeksioneve, 
rritjen e mallrave të konsumit të gjerë dhe ngritjen e reparteve 
e linjave të reja. 

1972 125 

292 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972, relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave si 
dhe protokolli përkatës mbi përdorimin e plotë të 
mbeturinave si dhe qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë ministrive, institucioneve të tjera qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve mbi 
depozitimin e hedhurinave dhe mbeturinave. 

1972 77 

293 Kërkesa të Ministrisë së Industrisë e Minierave drejtuar 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Këshillit të Ministrave për 
shtesë plani në planin e importit të vitit 1972 për llamarinën e 
ambalazhit të bitumit si dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e rezervuarëve dhe pontilit për bitumin e lëngshëm 
në Portin e Vlorës e korrespondencë tjetër. 

1972 20 

294 Relacion i grupit reduktues të hartës tektonike të vendit tonë 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi qëndrimin në Shqipëri të 
kryeredaktorit të Hartës Tektonike Karpato-Ballkanike, 
Profesor-Doktor Mihail Makel, anëtar korrespondent i 
Akademisë së Shkencave të Çekosllovakisë. 

1972 6 

8 Bujqësi.   
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295 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972, mbi rezultatet e para të arritura për zbatimin e 
letrës së Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
datë 08.01.1971 për bujqësinë si dhe relacioni i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për këtë çështje dhe informacion mbi 
zbatimin e detyrave të kohës në bujqësi. 

1972 52 

296 Konkluzione e protokoll i Shtabit Qendror të Aksionit 
Kombëtar të Studimit të Tokave, raporte, relacione dhe porosi 
të Këshillit të Ministrave për shpejtimin e kësaj pune si dhe 
informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
çështje. 

1972 118 

297 Informacione, relacione dhe konkluzione, mbi masat për 
mbrojtjen dhe përmirësimin e tokave bujqësore si dhe mbi 
shtimin e pjellorisë së tyre. 

1972 34 

298 Raporti i delegacionit bujqësor që vizitoi Republikën 
Popullore të Kinës, protokolli i Këshillit të Ministrave si dhe 
informacione e relacione mbi probleme të mekanizimit të 
mëtejshëm të punimeve bujqësore dhe shfrytëzimin e 
mekanizimeve. 

1972 260 

299 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
urdhëresës së tij për shtegtimin e bagëtive pronë vetjake si dhe 
raporte e relacione mbi shfrytëzimin dhe sigurimin e bazës 
ushqimore të blegtorisë. 

1972 58 

300 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.05.1972, raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, 
udhëzim, letër dhe broshurë e Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione, informacione e korrespondencë mbi ndalimin e 
rënies së  numrit të krerëve të blegtorisë. 

1972 104 

301 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, 
Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, mbi gjendjen e prodhimit, e furnizimit të popullit 
me perime, tërheqjen e prodhimeve nga kooperativat 
bujqësore dhe vendimi mbi ngritje serrash. 

1972 92 
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302 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e 100 ha serrave dhe ngritjen e NB 
të Ndërtim-Montimit të Serrave. 

1972 10 

303 Konkluzione të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë për punën shkencore në blegtori dhe 
korrespondencë mbi probleme të studimit të tokave nga 
rrethet. 

1972 12 

304 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi disa të meta në zbërthimin e planit të vitit 
1972 si dhe mbi disa shkelje në zbatimin e planit të 
shpërndarjes për vitin 1971. 

1972 6 

305 Material i Bankës Bujqësore, mbi gjendjen e kafshëve të punës 
dhe masat për shtimin e tyre. 

1972 16 

306 Informacione të Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi heqjen e kopshteve dhe bagëtive vetjake 
punëtore të NB-ve. 

1972 10 

307 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi prodhimin, 
grumbullimin dhe shpërndarjen e farërave, krijimin e Stacionit 
Qendror të Mekanizimit të Bujqësisë dhe të Stacionit Qendror 
të Perimeve dhe Patateve si dhe relacione e informacione për 
këto çështje. 

1972 64 

308 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e deficiteve të 
mosrealizimit të prodhimit bujqësor për vitin 1971 dhe 
informacione mbi mbjelljet dhe prodhimin e drithërave të 
bukës dhe farës së misrit hibrid. 

1972 64 

309 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen dhe masat për kulturën e pambukut dhe të duhanit si 
dhe konkluzione të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi kulturën e pambukut. 

1972 42 

310 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Dibër drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet 
ekonomiko-financiare të këtij rrethi si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, të Tregtisë 
dhe të Financave mbi këtë problem. 

1972 23 
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311 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Kukës dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen financiare të kooperativave 
bujqësore të këtij rrethi. 

1972 43 

312 Kërkesa për bashkim kooperativash e sektorësh nga 
kooperativat bujqësore në NB. 

1972 26 

313 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi bashkimin e kooperativave të Ishmit e Lalësit 
në Durrës dhe disa kooperativave të Tiranës. 

1972 14 

314 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi disa probleme të sinoptikës në bujqësi si dhe 
informacione mbi dëmet e shkaktuara në bujqësi si rezultat i 
kushteve atmosferike. 

1972 34 

316 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, mbi 
miratimin e statutit dhe rregullores bazë të kooperativave 
bujqësore të tipit të lartë. 

1972 112 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e kooperativave 
bujqësore të tipit të lartë, si dhe vendim i Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
forcimin e mëtejshëm të kooperativave bujqësore të tipit të 
lartë. 

1972 12 

318 Procesverbal i mbledhjes mbajtur më datën 19.04.1972 me 
kryetarë komitetesh ekzekutive dhe kuadro të tjera si dhe 
referate, relacione e informacione mbi disa shkelje të 
ligjshmërisë në organizimin dhe veprimtarinë e kooperativave 
bujqësore të tipit të lartë. 

1972 111 

319 Studime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, mbi shtegtimin e 
blegtorisë nga rrethi i Sarandës. 

1972 33 

320 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione e 
korrespondencë mbi krijimin e Ndërmarrjes së Rritjes së 
Shpendëve në Tiranë dhe mbi probleme të shpendëve. 

1972 77 
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321 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi punën e kryer nga Stacioni i Mëndafshit i 
Institutit të Kërkimeve Zooteknike dhe detyrat e tij për të 
ardhmen. 

1972 4 

322 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalim pyjesh në 
administrim të kooperativave bujqësore dhe kthim pylli në 
tokë arë. 

1972 25 

323 Informacione të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme 
të zhvillimit të frutikulturës në ndërmarrjet bujqësore, studim 
mbi disa probleme themelore organizato-ekonomike të 
ekonomive bujqësore dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi 
zbatimin e porosisë së Kongresit të VI-të të PPSH për 
specializimin dhe kooperimin. 

1972 128 

324 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e funksioneve të Shoqatës së 
Gjuetarëve. 

1972 12 

325 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Këshillin e Ministrave, mbi shfaqjen e sëmundjeve të 
dëmshme në bimët drufrutore dhe të arave, masat për 
luftimin e tyre si dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi 
sigurimin e ujitjes në bregdet, qendrën e banimit në Ksamil 
dhe mbjelljen e ullirit në bregdet. 

1972 37 

9 Tregti.   

326 Raport i Ministrisë së Tregtisë drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen e tregtisë dhe masat për zhvillimin e mëtejshëm 
të saj. 

1972 48 

327 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e strukturës 
dhe përmirësimin e cilësisë së miellrave, çmimin e shitjes së 
bukës me miell gruri dhe mbi ngritjen e një Fabrike Mielli në 
Lushnje si dhe relacione, informacione, korrespondencë mbi 
furnizimin e popullit me bukë dhe cilësinë e saj. 

1972 85 
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328 Informacione, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave e Tregtisë, mbi furnizimin e tregut me artikuj 
ushqimorë dhe industrialë si dhe programi i zbatimit të 
detyrave të Kongresit VI-të të Partisë. 

1972 72 

329 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Këshillin e 
Ministrave, mbi lejimin e ushqimit dhe pagës për kuzhinierët 
e ushqimit social si dhe mbi gjendjen e furnizimit të 
vullnetarëve në hekurudhën Elbasan-Përrenjas. 

- 0 

330 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, Tregtisë mbi çmimin e grumbullimit të drithërave të 
bukës nga ana e shtetit për kooperativat malore dhe fushore 
sipas vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.95 datë 21.06.1971. 

1972 8 

331 Studim, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, të Bujqësisë, 
Industrisë dhe të Minierave dhe me komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi disa probleme të 
grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale dhe të 
marrëdhënieve midis grumbulluesve dhe prodhuesve. 

1972 175 

332 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
lulediellit. 

1972 12 

333 Informacion i Ministrisë së Tregtisë si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi grumbullimin e bimëve bujqësore e 
tanifere. 

1972 20 

334 Relacion i Ministrisë së Tregtisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e Fabrikës së Çembrionizimit të 
Misrit. 

1972 10 

335 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme për pikat e kalimit 
të kufirit tokësor e detar. 

1972 13 

336 Informacione të Ministrisë së Tregtisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe të Bujqësisë mbi furnizimin me 
karburant. 

1972 5 
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337 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Tregtisë dhe atë të 
Komunikacioneve, mbi alkoolin e frenave të automjeteve. 

1972 13 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e fondeve në 
divizë të lirë nga eksportimi i mallrave dhe nga aktivitetet e 
tjera jotregtare, mbi detyrat e prodhimit dhe të eksportit 
caktuar në planin e pestë pesëvjeçar si dhe relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi problemet e eksport-importit. 

1972 119 

339 Studim i Bankës së Shtetit drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe disa masa që duhen marrë për një administrim 
më të mirë të ambalazheve. 

1972 22 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi letrën e ambalazhit së 
bashku me relacionin përkatës. 

1972 5 

341 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektmarrëveshje dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi miratimin e 
marrëveshjeve tregtare midis vendit tonë dhe shteteve të tjera 
për vitin 1962 dhe vitin 1973. 

1972 346 

342 Studime të Ministrisë së Tregtisë mbi Tregun e Përbashkët si 
dhe marrëdhëniet e vendit tonë me këtë komunitet dhe 
anëtarët e tij si dhe informacione mbi punimet e Sesionit të 3-
të të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për tregtinë dhe 
zhvillimin, gjendjen ekonomike të Greqisë dhe eksportimin e 
kapitalit monopolist në etapën e sotme. 

1972 146 

343 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në ekspozita dhe 
panaire ndërkombëtare. 

1972 43 

344 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi hapjen e një pike turistike për të 
huajt në Sarandë. 

1972 9 

345 Informacion i Ministrisë së Tregtisë mbi firot natyrale, si dhe 
njoftimi i Gjykatës së Lartë, mbi humbjet që shkaktohen në 
sallat e stofrave nga mosplimbosja e tyre. 

- 0 
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10 Financë.   

346 Referat i mbajtur në seminarin e organizuar nga Aparati i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të zbatimit të 
kompetencave të këshillave popullore të fshatrave të 
bashkuara në fushën e hartimit dhe të zbatimit të buxhetit si 
dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e buxhetit 
dhe të treguesve të tjerë financiarë për periudhën janar-
qershor 1972. 

1972 21 

347 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1972, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe komitetet 
ekzekutive, mbi bilancet financiare të ndërmarrjeve dhe 
kooperativave bujqësore dhe mbi masat për forcimin e 
regjimit të kursimit. 

1972 239 

348 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së 
Financave, të Prokurorisë së Përgjithshme drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi kontroll-revizionin dhe mbi përmirësimin e 
punës së tij si dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi 
ngritjen në një shkallë më të lartë të rolit dhe përgjegjësisë së 
punonjësve të financës dhe të llogarisë. 

1972 139 

349 Informacion i Ministrisë së Financave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi disa shkelje të disiplinës financiare 
në rrethin e Sarandës. 

1972 13 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e kontrollit 
bankar në financimin e investimeve dhe ndërtimeve kapitale, 
qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
përdorimin e fondeve të investimeve si dhe procesverbal, 
relacione, informacione, etj. mbi përdorimin e këtyre fondeve. 

1972 62 

351 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
masat që duhet të merren për shpejtimin e qarkullimit të 
mjeteve të xhiros dhe për mënjanimin e debi-kredive. 

1972 4 
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352 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi masat e marra nga 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
heqjen e punonjësve që nuk e meritojnë, nga punët me 
përgjegjësi materiale. 

1972 6 

353 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, projektvendim 
dhe projektdekret mbi realizimin e të ardhurave nga puna e të 
dënuarve. 

- 0 

354 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi normimin e punës në 
sektorin operativ kontabël të Bankës së Shtetit dhe arkave të 
kursimit si dhe relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
tërheqjen e të hollave që u vinë qytetarëve nga jashtë shtetit. 

1972 16 

355 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim valute nga 
fondi rezervë i Këshillit të Ministrave për Akademinë e 
Shkencave si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi përdorimin e fondit rezervë të 
Këshillit të Ministrave. 

1972 15 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi caktim çmimesh. 

1972 83 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
informacione e korrespondenca të Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të rretheve, mbi fondin e 
pagave dhe caktim pagash. 

1972 80 

358 Relacione të Ministrisë së Financave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me këtë ministri dhe ministri të tjera, 
mbi shpenzimet për delegacione dhe kursantë që  
dërgohen jashtë shtetit. 

1972 39 

359 Telegram qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
komiteteve ekzekutive të këhillave popullore të rretheve, mbi 
kriteret e shpenzimeve që duhen bërë me rastin e festave të 
nëntorit dhe mbi shpenzimet e kryera për mbrëmjen e 
novatorëve. 

1972 6 
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360 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e shoqërisë 
"Komisionare" në varësi të Bankës së Shtetit si dhe relacion i 
Ministrisë së Financave, mbi realizimin e planit për vitin 1972 
për valutën e lirë. 

1972 6 

361 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë, mbi përdorimin e kredisë së lirë për vitin 1972. 

1972 20 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi llogaritjen e pensionit të 
invaliditeteve të Luftës Nacionalçlirimtare, qarkore e Këshillit 
të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi masat për 
të siguruar evidentimin e rregullt të vjetërsisë në punë si dhe 
relacione, informacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave mbi pensionet. 

1972 34 

363 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1972, mbi paaftësinë e përkohshme dhe invaliditetin në 
punë, qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kërkesat e 
përfitimit të 100 lekëshit për pjesëmarrje në Lëvizjen 
Nacionalçlirimtare si dhe relacione e informacione mbi këto 
probleme. 

1972 69 

364 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për llogaritjen 
e vjetërsisë në punë, për kontributin e kooperativave 
bujqësore për pensione dhe udhëzimi për kriteret unike të 
sigurimeve dhe ndihmave për anëtarët e kooperativave 
bujqësore mbi këto çështje si dhe mbi një ndryshim në ligjin 
mbi sigurimet shoqërore shtetërore. 

1972 74 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi veprimtarinë e Bankës së Shtetit, bilancin e të 
ardhurave dhe shpenzimeve, qarkullimin monetar, bilancin e 
valutës, të kreditit etj. 

1972 114 

366 Relacion i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi funksionet që duhet të përfshihen në organikë 
si dhe mbi organikën e Bankës së Shtetit dhe arkave të 
kursimit. 

1972 23 
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367 Raport i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi aktivitetin e instituteve të arkave të kursimit 
dhe sigurimeve. 

1972 12 

368 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi disa çështje të 
debitorëve privatë si dhe informacioni i Gjykatës së Lartë, 
Ministrisë së Financave dhe Prokurorisë së Përgjithshme mbi 
disa debitorë në rrethin e Tropojës. 

1972 6 

369 Informim mbi krizën e sistemit monetar kapitalist, mbi 
ndihmën teknike nga organizatat ndërkombëtare dhe mbi disa 
çështje që kanë dalë nga mbledhja vjetore e Asamblesë së 
Përgjithshme të Bankave për rregullimin ndërkombëtar. 

1972 66 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e emisionit të 
monedhës. 

1972 2 

11 Ndërtim-Vepra.   

371 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1972 dhe 14.12.1972, raporte, relacione dhe udhëzime 
mbi kontratën e ndërtimeve themelore, projektimin e 
ndërtimeve themelore dhe mbi financimin e ndërtimeve dhe 
investimeve. 

1972 127 

372 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacione, 
informacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për probleme të ujitjes, bonifikimit dhe skema ujitëse 
e Skraparit. 

1972 174 

373 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimeve, mbi vijat e verdha në 
qytetet e vendit së bashku me planimetritë përkatëse. 

1972 85 

373/1 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimeve, mbi vijat e verdha në 
qytetet e vendit së bashku me planimetritë përkatëse. 

1972 18 

374 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972, raport i Ministrisë së Ndërtimit si dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
disa shkelje të disiplinës së planit në ndërtim gjatë vitit 1971. 

1972 31 
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375 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi strukturën organizative të Ministrisë së 
Ndërtimit së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1972 31 

376 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi industrinë 
e ndërtimit të materialeve të ndërtimit. 

1972 74 

377 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi lënien e vendit për 
ashensorë dhe prodhimin e tyre në vend. 

1972 2 

378 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
muzeut historik, ndërtimin e Hotelit të madh të Tiranës dhe 
objekteve të tjera social-kulturore. 

1972 86 

379 Letër e shokut Spiro Koleka drejtuar shokut Enver Hoxha, mbi 
ankesën e fshatarëve të Porodinës në Korçë për ndërtime 
jashtë vijës së verdhë si dhe relacioni i Ministrisë së Ndërtimit 
mbi ndërtimet në fshat. 

1972 16 

380 Informacion i Ministrisë së Tregtisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi tunelizimin e objekteve. 

1972 7 

381 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve mbi mirëmbajtjen e 
aparaturave të komandimit në ndërmarrjet e prodhimit si dhe 
kërkesë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi fondet e nevojshme për 
pjesët e ndërrimit të makinave "Perlini" në Hidrocentralin 
"Mao Ce Dun". 

1972 7 

382 Relacione të Këshillit të Ministrave dhe Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, mbi disa probleme të trajtimit të 
punëtorëve të ndërtimit në veprat e mëdha si dhe relacion i 
Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen higjieno-sanitare dhe 
shërbimin shëndetësor në këto vepra. 

1972 17 
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383 Shkresë e Këshillit të Ministrave drejtuar disa komiteteve dhe 
ministrive, sqarime mbi përfaqësuesit që do të dërgohen në 
Kombinatin Metalurgjik në Elbasan nga komitetet ekzekutive. 

1972 1 

384 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së 
Ndërtimit dhe gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi pasaportizimin dhe strehimin e 
specialistëve të përhershëm të montimit, mekanizatorëve etj. 
të ndërtimit. 

1972 20 

385 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
me Këshillin e Ministrave, mbi përgatitjen e punëtorëve të rinj 
për veprat e mëdha. 

1972 16 

386 Plani i temave që do të zhvillohen me specialistët kinezë që 
ndodhen në Shqipëri, korrespondencë mbi trajtimin e tyre dhe 
sigurimin e banesave për fjetje. 

1972 11 

387 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
dëshmorët e Atdheut dhe varrezat e tyre. 

1972 86 

388 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihme falas për 
zhdukjen e pasojave të tërmetit në rrethin e Vlorës, studime e 
korrespondencë për këtë çështje si dhe informacion mbi 
rrëshqitjen në katundin Lekas në rrethin e Korçës. 

1972 43 

389 Raporte të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve 
automobilistike. 

1972 29 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave, marrëveshje, relacion e 
korrespondencë me palën kineze e institucionet përkatëse të 
vendit për qendrën e Televizionit Shqiptar dhe mbulimin e 
vendit me sinjale televizive (faza e parë). 

1972 216 

12 Komunikacion.   

391 Mbi realizimin e planit të vitit 1972 dhe projektplanit të vitit 
1973 si dhe informacion mbi riorganizimin e transportit. 

- 0 
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392 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1972, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi plotësimin 
e detyrave në transportin automobilistik, furnizimin e tij me 
mjete të reja, shfrytëzimin, etj. 

1972 169 

392/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1972, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi plotësimin 
e detyrave në transportin automobilistik, furnizimin e tij me 
mjete të reja, shfrytëzimin, etj. 

1972 111 

393 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi punën shkencore në 
komunikacion. 

- 0 

394 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e pjesëve të ndërrimit 
për automjete nga importi dhe vendi. 

- 0 

395 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe atë të Ndërtimit, mbi asfaltimin dhe 
mirëmbajtjen e rrugëve automobilistike. 

1972 14 

396 Informacion mbi disa probleme të punës me turne në repartin 
mekanik të NSHRAK-ut Tiranë. 

1972 14 

397 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacioneve e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Këshillin e Ministrave, mbi qarkullimin në 
rrugët e qyteteve dhe mbi shenjat policore në këto rrugë. 

1972 15 

398 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
transportin hekurudhor. 

1972 27 
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399 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.01.1972, raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
projektdekretin për Kapitenerinë e Porteve si dhe 
informacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, mbi transportin detar dhe 
transportin e lëndëve eksplozive. 

1972 102 

400 Marrëveshje për shërbimin ajror midis Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës si dhe midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Islamike të 
Pakistanit. 

1972 63 

401 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shkarkimin e mjeteve të 
transportit jashtë kohës normale të punës. 

1972 10 

402 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndëmarrjes Industriale 
Kartografike. 

1972 10 

403 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17-
18.10.1972, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Ministrisë së Komunikacioneve, mbi riorganizimin e PT-së 
dhe përmirësimin e shërbimeve si dhe raporte, relacione, 
informacione e korrespondencë mbi ndërlidhjen dhe 
shërbimin postar brenda dhe jashtë vendit. 

1972 172 

13 Arsim-Kulturë.   

404 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1972, protokoll i Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve si dhe raporte e korrespondencë mbi zbatimin e 
orientimeve të Plenumit të 8-të të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë për revolucionarizimin e mëtejshëm të 
shkollës. 

1972 120 

405 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, komiteteve ekzekutive të këhillave popullore 
të rretheve dhe shkollave mbi forcimin e rregullit dhe 
disiplinës në shkolla për rezultate sa më të mira në punën 
mësimore edukative. 

1972 7 
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406 Informacione të Universitetit Shtetëror të Tiranës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme të kushteve të 
jetesës dhe të mësimit në Universitetin Shtetëror të Tiranës si 
dhe relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës mbi arsimin e lartë. 

1972 18 

407 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi tekstet shkollore si dhe letër e 
shokut Spiro Koleka drejtuar Institutit të Lartë Bujqësor mbi 
dërgimin e teksteve të këtij instituti. 

1972 9 

408 Procesverbal i mbledhjes së Shtabit të Organizimit të Punës 
Prodhuese të Studentëve, konkluzione të kësaj mbledhjeje si 
dhe raporte e relacione mbi organizimin e punës prodhuese 
dhe stazhit të nxënësve dhe studentëve. 

1972 136 

409 Qarkore e Komitetit Qendror drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi masat për rritjen e kontigjentit të nxënësve në shkolla, 
qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
plotësimin e bazës materiale mësimore të shkollave të mesme 
profesionale. 

1972 13 

410 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave lidhur me porosinë për hartimin e një 
programi perspektiv 10-15-vjeçar për përgatitjen e kuadrit 
gjeolog të mesëm e të lartë për rrethet Pukë, Mirditë e 
Librazhd. 

1972 6 

411 Qarkore e Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe institucione të tjera, mbi dekorim 
personash dhe institucionesh. 

1972 18 

412 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Korçë, Përmet dhe Kolonjë mbi punën 
për likuidimin e mbeturinave të analfabetizmit. 

1972 15 
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413 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Akademisë së 
Shkencave dhe mbi punën shkencore, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës ,mbi zhvillimin e shkencës si dhe 
plani i zbatimit të marrëveshjes shkencore të Republikës 
Popullore të Kinës. 

1972 162 

414 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.02.1972, mbi problemet e kulturës fiziike dhe sporteve si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, mbi kulturën fizike dhe 
sportet. 

1972 165 

415 Relacione e informacione të Komitetit të Kulturës Fizike e 
Sporteve drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
delegacionit të fiskulturës dhe sporteve që shkoi në 
Republikën Popullore të Kinës dhe të delegacionit që mori 
pjesë në lojrat XX Olimpike si dhe mbi disa thyerje të 
disiplinës së kuadrit në sektorin e fiskulturës dhe të sporteve, 
letër e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi masat kundër tifozllëkut të sëmurë. 

1972 56 

416 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
zhvillimin e kulturës dhe të artit. 

1972 67 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fondin për të përballuar 
lejet krijuese të shkrimtarëve dhe artistëve si dhe relacione, 
informacione, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, mbi problemet e letërsisë 
dhe të artit. 

1972 106 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, Komitetin Qendror të BRPSH dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi disa 
nevoja dhe kërkesa për përmirësimin e mëtejshëm të bazës 
materiale për edukimin, shlodhjen dhe argëtimin e rinisë dhe 
punonjësve. 

1972 39 
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419 Informacione mbi organizimin e Festivalit Folkloristik të 
Gjirokastrës si dhe për kremtimin e 60-Vjetorit të Pavarësisë. 

1972 23 

420 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Drejtorinë 
e Përgjithshme të Radiotelevizionit, mbi zhvillimin e 
televizionit dhe forcimin e dëgjimit të programit të brendshëm 
të radios. 

1972 36 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Drejtorisë 
Qendrore të Poligrafisë si dhe raporte, relacione të Ministrisë 
së Arsimit dhe të Kulturës mbi shtypjen e librit. 

1972 61 

422 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi marrëdhëniet kulturore midis vendit tonë me 
Republikën Popullore të Kinës, RS të Rumanisë dhe Kosovën. 

1972 184 

422/1 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi marrëdhëniet kulturore midis vendit tonë me 
Republikën Popullore të Kinës, RS të Rumanisë dhe Kosovën. 

1972 178 

14 Shëndetësi.   

423 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Inspektimit të 
Shtetit, mbi zbatimin e detyrave të Pleniumit XI-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për gjendjen dhe 
masat që janë marrë për të ngritur në një vend më të lartë 
shërbimin shëndetësor, sidomos profilaksinë dhe higjienën si 
dhe projektidea mbi zhvillimin e shëndetësisë gjatë viteve 
1976-1990. 

1972 96 

424 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi shërbimin shëndetësor dhe masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të tij. 

1972 37 

425 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zbatimin e 
detyrave të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për mbrojtjen e 
shëndetit të nënës dhe fëmijës dhe mbi pagesën e mamive të 
fshatit. 

1972 54 
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426 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e 
hepatitit viral si dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë me Këshillin e Ministrave, mbi sëmundjet 
epidemiologjike e profesionale, masat për mënjanimin e tyre si 
dhe mbi përfitimin e lejes plotësuese. 

1972 35 

427 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi studimin  stomatologjik dhe detyrat në të 
ardhmen. 

1972 11 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Aparaturës Elektromjekësore si dhe relacione të Ministrisë 
së Shëndetësisë, mbi Ofiçinën Radiologjike dhe mbi çmimin e 
medikamentit levo-dopa. 

1972 16 

429 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Shtëpisë së 
Arsimit Shëndetësor në Drejtori të Arsimit Shëndetësor së 
bashku me relacionin përkatës. 

1972 3 

430 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi punën e bërë nga 
specialistët tanë gjatë shërbimit në krahinën e Kosovës dhe 
mbi specializimin e mjekëve jashtë shtetit dhe kërkesa për 
dërgim të sëmurësh për kurime jashtë shtetit. 

1972 31 

431 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
mbrojtjen e ambientit nga ndotjet drejtuar Këshillit të 
Ministrave. 

1972 28 

432 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi shërbimin e dezinsektimit, 
deratizimit dhe transplantimin e organeve të ndryshme. 

1972 14 

433 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi ndërtimin e Kolonisë Psikiatrike në Durrës, 
ndërtimin e një depoje barnash në Tiranë dhe mbi hapjen e 
Laboratorit të Mikrobiologjisë. 

1972 4 

434 Ftesë e Kryqit të Kuq Jugosllav për pjesëmarrjen e Kryqit të 
Kuq Shqiptar në mbledhjen e Asamblesë të Kryqit të Kuq 
Jugosllav. 

1972 3 

15 Byroja Juridike.   
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435 Studime të Institutit të Studimeve Ekonomike dhe Ministrisë 
së Financave, mbi dëmet ekonomike të shkaktuara nga shkelja 
arbitare e marrëveshjeve ekonomike nga ana e Qeverisë 
Sovjetike dhe qeveritë e vendeve të tjera revizioniste. 

1972 218 

436 Relacion i Këshillit të Ministrave shqyrtuar në mbledhjen e 
datës 22.07.1972 dhe përcjellë Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi ndryshime dhe plotësime në 
Legjislacionin në fuqi për forcimin e mëtejshëm të disiplinës si 
dhe relacione të institucioneve të ndryshme mbi 
popullarizimin e ligjeve dhe informimin e masave. 

1972 135 

437 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve, mbi kuptimin dhe zbatimin e 
drejtë të disa dispozitave të Kodit të Punës si dhe referat mbi 
ndihmën për forcimin e rolit drejtues të këshillave popullore 
të bazës, mbajtur në seminarin e organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave. 

1972 26 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi emërtimin e ndërmarrjeve dhe 
institucioneve si dhe relacione mbi përgatitjen e rregullores së 
brendshme të ndërmarrjes socialiste. 

1972 214 

439 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale të 
mbledhjeve të Këshillit të Ministrave mbi pajisjen e shtetasve 
me letërnjoftim dhe mbi regjistrimin e akteve të gjendjes civile 
si dhe relacione e korrespondencë mbi zyrat e Gjendjes Civile. 

1972 42 

440 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e dënimit të të dënuarve 
me heqje të lirisë dhe mbi lejet plotësuese të oficerëve dhe 
nënoficerëve që merren me këtë lloj shërbimi si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, mbi 
forcimin e punës në prokuroritë ushtarake. 

1972 37 

441 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe atë të Arsimit e Kulturës, mbi trajtimin e 
punonjësve që merren me lëndët radioaktive dhe jonizuese. 

1972 28 
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442 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Gjykatën e Lartë 
dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tiranës për ndryshim në ligjin mbi veprimet juridike e 
detyrimet si dhe disa propozime të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Tiranës dhe atij të Vlorës për korrigjimin, 
interpretim dispozitash si dhe relacione të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi projektdekretin për thithjen e kooperativave 
bujqësore nga NB-të. 

1972 65 

443 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi disa veprime të Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të rrethit të Korçës, mbi disa veprime të 
padrejta ndaj anëtarëve të kooperativës bujqësore Gjergjevicë. 

1972 4 

444 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi ndryshim në letrën për 
administrimin dhe shfrytëzimin e objekteve social-kulturore të 
fshatit. 

1972 3 

445 Relacion i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi Institutin e Trashëgimisë. 

1972 7 

446 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Këshillin e Ministrave, mbi shpronësimin e një sasie toke 
pronë e Ambasadës Çeke në Tiranë. 

1972 2 

447 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Këshillin e Ministrave, mbi një projektudhëzim për ndalimin e 
hyrjes dhe të daljes në Republikën Popullore të Shqipërisë, të 
sendeve dhe vlerave monetare që dërgojnë të arratisurit. 

1972 8 

448 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe Gjykatës së 
Lartë e Prokurorisë së Përgjithshme, mbi zbatimin e 
vendimeve gjyqësore që përmbajnë lirim banesash me kusht. 

1972 8 

449 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.09.1972, vendim i 
Këshillit të Ministrave, qarkore dhe korrespondencë mbi 
krijimin dhe funksionimin e Arbitrazhit Shtetëror. 

1972 94 
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450 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Inspektimit si dhe 
protokolli i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e kontratave 
dhe furnizimit si dhe protokoll i Këshillit të Ministrave për 
këtë çështje. 

1972 128 

451 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndarje 
administrative tokësore, mbi marrje dhe lënie nënshtetësie si 
dhe mbi miratim dekretesh. 

- 53 

16 Kuadër.   

452 Vendime të Byrosë Politike, dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi emërim kuadrosh si dhe shkarkime e 
transferime. 

1972 144 

453 Raporte vjetore të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi punën e kuadrit gjatë vitit 1972. 

1972 3 

454 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore e komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi punën e kuadrove dublantë nëpër rrethe. 

1972 131 

454/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi strukturat 
organizative të ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si 
dhe korrespondencë mbi shtesa dhe pakësime të organikave. 

1972 142 

455 Qarkore të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi edukimin profesional dhe 
ideopolitik të kuadrove. 

1972 77 

456 Relacione të ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, 
mbi vendosjen në punë të kuadrit sipas profilit. 

1972 38 

457 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të PPSH dhe Presidiumin e Kuvendit Popullor, për 
dekorimin e disa specialistëve kinezë që dhanë jetën në krye të 
detyrës për ndërtimin e veprave të pesëvjeçarit të 5-të në 
vendin tonë dhe të kuadrove tona. 

1972 51 
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458 Relacione të komiteteve ekzekutive të këshillave poopullore të 
rretheve Tepelenë dhe Sarandë, mbi punën prodhuese të 
kuadrove. 

- 0 

459 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë dhe institucionet e tjera qendrore e komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi dhënie 
pensioni. 

1972 35 

460 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktim delegacionesh 
për probleme të ndryshme. 

1972 29 

461 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 15 

461/1 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 240 

461/2 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 117 

461/3 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 61 

461/4 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 35 
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461/5 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 15 

461/6 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 251 

461/7 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 9 

461/8 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 40 

461/9 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 235 

461/10 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 25 

461/11 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 109 
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461/12 Udhëzim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
zgjidhjen dhe dërgimin e delegacioneve, grupeve dhe 
personave të veçantë jashtë shtetit me shërbime të 
përkohshme. 

1972 76 

462 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi administrimin e 
dokumenteve të kuadrit si dhe korrespondencë mbi dërgim 
dokumentesh kuadri. 

1972 2 

17 Ekonomia Komunale.   

463 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi realizimin e planeve ekonomike nga kjo 
drejtori. 

1972 25 

464 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve, mbi takimin 
kombëtar organizuar në Shkodër nga Bashkimet Profesionale 
të Shqipërisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Ekonomisë 
Komunale për problemet komunale. 

1972 7 

465 Raporte, informacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe institucioneve të tjera, mbi shërbimin komunal 
dhe shtrirjen e tij. 

1972 78 

466 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, mbi furnizimin e qyteteve dhe fshatrave 
me energji elektrike. 

1972 65 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi furnizimin 
e popullit me dru zjarri dhe lëndë të tjera djegëse. 

1972 56 
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468 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi qiratë e bodrumeve, 
urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi përdorimin e kredisë 
për ndërtim banesash, qarkore të Këshillit të Ministrave mbi 
përdorimin e apartamenteve të qytetit të Kukësit dhe 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan si dhe korrespondencë mbi 
administrimin e banesave. 

1972 54 

469 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
furnizimin e qyteteve dhe fshatrave me ujë të pijshëm. 

1972 90 

470 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës, mbi asfaltimin e rrugëve të qyteteve. 

1972 10 

471 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
ofiçinave dhe parqeve të kësaj drejtorie. 

1972 14 

472 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi mbrojtjen e natyrës. 

1972 4 

18 Inspektimi i Shtetit.   

473 Plane pune mujore të Inspektimit të Shtetit. 1972 31 

474 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave për zgjerimin e mëtejshëm të 
kompetencave të organeve shtetërore dhe ekonomike. 

1972 17 

475 Raporte dhe informacione, mbi punën e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Pukë, Mirditë, 
Elbasan, Skrapar dhe Berat e Sarandë. 

1972 166 

476 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe informacione mbi punën e Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Dibrës. 

1972 224 
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477 Protokoll i Presidiumit të Kuvendit Popullor, qarkore e 
Këshillit të Ministrave, raporte e relacione të Inspektimit të 
Shtetit dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi veprimtarinë e këshillave popullore të qyteteve 
e lagjeve të qyteteve. 

1972 179 

478 Raporte të Inspektimit të Shtetit, mbi higjienën ushqimore dhe 
për mallrat e konsumit të gjerë. 

1972 25 

479 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi disa çështje të kontrollit të 
brendshëm në ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore. 

1972 44 

480 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi shpërndarjen e bukës 
në kooperativat bujqësore në Berat. 

1972 14 

481 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi tregtimin e 
konfeksioneve në rrethet Tiranë, Gjirokastër, Përmet dhe 
Tepelenë. 

1972 4 

482 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi masat përgatitore për 
fushatën e korrje-shirje-ujitjes dhe kryerjen e shërbimeve 
kulturore. 

1972 2 

483 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen e konvikteve dhe 
shkollave të larta të Tiranës. 

1972 26 

484 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi punën në prodhim 
të kuadrove dhe punonjësve të institucioneve kulturore të 
Tiranës si dhe të nxënësve të shkollave të mesme. 

1972 9 

485 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi tekstet për studentët 
e Universitetit. 

1972 3 

486 Raporte të Inspektimit të Shtetit, mbi punën e organeve 
shtetërore dhe të ekonomisë lidhur me problemet që ngrihen 
në shtyp. 

1972 9 

487 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi kushtet lehtësuese për 
shkrimtarët dhe artistët. 

1972 4 

488 Informacion i Inspektimit të Shtetit dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe institucioneve 
qendrore e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi ndërtimin e muzeut të ri në rrethin e Tepelenës. 

1972 7 
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489 Informacion i Inspektimit të Shtetit dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, për trajtimin 
ushqimor të futbollistëve të "Vllaznisë". 

1972 2 

490 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave të 
Pleniumit të XI-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për shërbimin shëndetësor sidomos për 
profilaksisë dhe higjienën. 

1972 10 

491 Raport i Inspektimit të Shtetit mbi shtëpitë e fëmijës. 1972 10 

492 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive e 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi të deleguarit pranë 
kombinateve të drurit, agjencive të shpërndarjes, stacioneve 
hekurudhore dhe Portit të Durrësit. 

1972 19 

493 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e 
urdhëresës Nr.2 të Këshillit të Ministrave për sistemimin e 
fuqisë punëtore. 

1972 12 

494 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi shërbimet komunale për 
popullsinë në qytete dhe në qendrat e punës jashtë qyteteve. 

1972 6 

495 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi punën e komiteteve 
ekzekutive në drejtim të këshillave popullore të fshatrave të 
bashkuara dhe NB-ve. 

1972 6 

496 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi letrën e ushtarit 
Ilmi Shabani drejtuar shokut Enver Hoxha për furnizimin e 
qyteteve të vogla me mallra ushqimore dhe mbi mbajtjen e 
bagëtive në këto qytete. 

1972 11 

497 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave 
të shtruara për vjeljen dhe tharjen e pambukut. 

1972 9 

498 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi të metat dhe dobësitë 
e vërtetuara në drejtim të tërheqjes së prodhimeve nga 
kooperativat bujqësore Korçë. 

1972 6 

499 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi ndërtimin e kanalit për 
lidhjen e gjolit bregdetar Kular të Lezhës me detin. 

1972 3 

500 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi veprimtarinë e 
fotografëve privatë. 

1972 2 
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501 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve si dhe informacion mbi 
ankesat e paraqitura Këshillit të Ministrave. 

1972 33 

502 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, mbi anulimin e shkarkimit 
nga detyra të Aristidh Kores. 

1972 7 

503 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi administrimin e pasurisë 
socialiste. 

1972 9 

504 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi largimin nga detyra 
të punonjësve me përbërje të keqe politike. 

1972 1 

505 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi administrimin e 
materialeve dhe shfrytëzimin e kohës së punës nga skuadra 
teknike e Drejtorisë së Pritjes. 

1972 4 

506 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi dorëzimin e 
projektideve dhe preventivave paraprake të veprave nën kufi. 

1972 2 

507 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi eksperiencën e 
përparuar në bujqësi për rrethet Tiranë, Lushnje dhe Dibër. 

1972 19 

508 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi prodhimin e 
televizorëve. 

1972 7 

509 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi transportimin dhe 
ruajtjen e makinerive dhe pajisjeve të veprave të reja që vijnë 
nga importi. 

1972 4 

19 Peshëmatje.   

510 Plani i punës vjetore, plane pune mujore të Drejtorisë së 
Peshëmatjes për vitin 1972 si dhe informacione, mbi aktivin e 
këshilltarëve të jashtëm për Drejtorinë e Peshëmatjes. 

1972 39 

511 Informacione dhe pasqyra, mbi prodhimin e mjeteve të 
peshëmatjes. 

1972 40 

512 Raport mbi mundësinë e matjeve në ekonominë popullore si 
dhe programe, diskutime mbajtur në seminarin për metodën e 
punës në Sektorin e Peshëmatjes. 

1972 42 

513 Raport i Drejtorisë së Peshëmatjes, diskutime dhe evidenca të 
peshëmatjes mbi punën e bërë gjatë vitit 1972. 

1972 90 
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514 Raporte të Drejtorisë së Peshëmatjes dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi aktivitetin 
e zyrave të peshëmatjeve në rrethe. 

1972 68 

515 Formularë me të dhëna mbi gjendjen e riparimit të mjeteve të 
peshimit, sigurimin e bazës materiale dhe kuadrit të 
peshëmatjeve në rrethe dhe institucione të tjera qendrore. 

1972 263 

516 Studim, informacione dhe korrespondencë, mbi kontrollet e 
ushtruara nga Drejtoria e Peshëmatjes në sektorët e tregtisë së 
jashtme. 

1972 62 

20 Administrata.   

517 Plane pune financiare dhe evidenca, mbi numrin e punonjësve 
dhe fondin e pagave për Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1972 23 

21 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Telegram dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku 
kërkojnë ujë të pijshëm. 

09.08.1972 2 

2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm dërguar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të transportit, kërkojnë t'u sigurohet automjet për t'i 
marrë e për t'i çuar në frontet e punës. Kërkojnë që autobusi i 
linjës Krujë-Tiranë dhe anasjelltas të mos hiqet edhe për një 
kohë. Jep mendime për linjën Sarandë-Çorraj. 

02.16.1972 - 
10.30.1972 

35 

3/L Letër nga tre këshilla popullore dhe nga Komiteti i Rinisë 
Lushnjë, dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku 
kërkojnë që treni të ndalojë në Ishëm dhe në stacionin e 
Gradishtës. 

04.30.1972 - 
11.25.1972 

10 

4/L Letër kolektive nga Fushë-Dukagjini Kukës drejtuar kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku informojnë për administrimin e 
ujit për vaditje. 

06.27.1972 - 
08.02.1972 

5 

5/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë ku informojnë për dëmtime të pasurisë 
socialiste në kooperativën bujqësore e në ndërmarrje dhe 
korrespondencë për këtë problem. 

12.13.1972 112 

6/L Raport mbi shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave dhe 
ankesave të popullit. 

1972 15 
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7/L Porositen nga Zv.Kryetari i Këshillit të Ministrave shoku Adil 
Çarçani gjithë komitetet ekzekutive të kp të rretheve për 
veprimet e jashtëligjshme në ndërtimet me kontribut 
vullnetar. 

02.16.1972 1 

8/L Njoftim mbi masat për përmirësimin e mëtejshëm të punës me 
ankesat si dhe informacion për shqyrtimin e kërkesave dhe 
ankesave paraqitur Aparatit të Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të III-të dhe vitit 1972. 

1972 26 

9/L Udhëzim mbi plotësimin dhe korrigjimin e procedurës dhe 
kritereve për shpërndarjen e banesave me punë vullnetare. 

02.19.1972 8 

10/L Pasqyrë mbi kërkesat, ankesat e deklarimet paraqitur Aparatit 
të Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1972 sipas çështjeve e 
rretheve. 

1972 2 

11/L Letra e një personi drejtuar Këshillit të Ministrave, ku ankohet 
për shoqërinë komisionare për mosdhënie të vleftës së 
pasurisë së trashëguar në Turqi. 

03.25.1972 3 

12/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të riatdhesohen nga SHBA, Italia etj 
në Shqipëri dhe korrespondencë për këtë problem. 

01.14.1972 - 
11.11.1972 

10 

13/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të largohen nga Shqipëria e të 
riatdhesohen në SHBA, Jugosllavi dhe korrespondencë për 
këtë problem. 

02.07.1972 - 
12.19.1972 

34 

14/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani dhe shokut Spiro 
Koleka, ku kërkojnë të mjekohen jashtë shtetit. 

03.23.1972 - 
05.26.1972 

9 

15/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë ku kërkojnë t'u çohet drita elektrike në 
fshatrat e tyre ku banojnë dhe korrespondenca për këtë 
problem. 

08.28.1972 48 

16/L Letra e një personi drejtuar zv.kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku kërkon të njihet si aktivist shumë i dalluar i 
Lëvizjes Nacionalçlirimtare. 

11.08.1972 9 
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17/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Spiro Koleka, ku kërkojnë të 
ndërhyhet për t'u pranuar në punë në Flotën Tregtare. 

08.01.1972 - 
11.20.1972 

22 

18/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani e Spiro Koleka, ku 
kërkojnë të transferohen nga një rreth në tjetrin e përgjigje 
kthyer të interesuarve. 

11.25.1972 8 

19/L Letër e një personi drejtuar Zv.Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, shokut Spiro Koleka, ku ankohet për moszgjidhjen 
e problemit të strehimit si dhe përgjigja e kthyer të 
interesuarit. 

09.22.1972 6 

20/L Letër e një personi drejtuar Zv.Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, shokut Adil Çarçani ku ankohet për masën e 
padrejtë që ka marrë ndaj tij Komiteti Ekzekutiv dhe përgjigja 
e kthyer të interesuarve. 

09.08.1972 - 
09.30.1972 

6 

21/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për dëmtime e 
shpërdorime të pronës socialiste. 

01.07.1972 - 
12.19.1972 

109 

22/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku informon për përkrahje të armikut të klasës në NSHRAK. 

06.12.1972 4 

22 Shtesa 1.   

518 Propozimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme për heqjen e 
vizave diplomatike e të shërbimit me Republikën e Vietnamit 
të Jugut. 

10.07.1972 - 
10.10.1972 

1 

519 Informacion i Degës Ushtarake Tiranë lidhur me përdorimin e 
rezervistëve për ndërtim apartamentesh. 

03.03.1972 2 

520 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
dhe Ministrinë e Ndërtimit për miratimin e sheshit dhe 
ndërtimin e Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në Fushë-Arrëz 
Pukë. (Kjo fabrikë më vonë u vendos të ndërtohet në Rehovë 
të Rrethit të Korçës). 

04.19.1970 - 
03.15.1972 

60 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

521 Njoftime dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave nga 
Kombinati i Përpunim-drurit "Misto Mame" dhe Komiteti 
Ekzekutiv i KP të Rrethit Tiranë për Fabrikën e Mobiljeve dhe 
disa shkelje nga drejtori i Ndërmarrjes së Shfrytëzimit Pyjor 
Tiranë. 

12.08.1972 - 
12.30.1972 

2 

522 Informacion i Inspektimit të Shtetit për zbatimin e detyrave të 
vëna nga Kryesia e Këshillit të Ministrave më 16.11.1972 për 
studimet e kryera nga kabineti i metalurgjisë së Institutit të 
Studimeve dhe Projektimeve Gjeologo-Minerare. 

11.19.1972 6 

523 Studim "Për një vlerësim të diferencuar (cilësor) të kulturave 
bujqësore që destinohen për industrializim" përgatitur nga 
Shaqir Prizreni, punonjës në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave. 

06.1971 - 
03.1972 

76 

524 Letër e drejtorit të Drejtorisë së Ujrave Skrapar për automjet. 10.11.1972 - 
12.13.1972 

2 

525 Raport i Ministrisë së Ndërtimit për sekretariatin e K.Q. të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe relacioni i Zv. Kryeministrit 
Spiro Koleka për Kryetarin e Këshillit të Ministrave lidhur me 
nevojat për specialist për vënien në shfrytëzim të veprave të 
mëdha. 

01.07.1972 - 
02.19.1972 

18 

526 Letër e kapitenit të Anijes "Vlora" lidhur me punën e dobët të 
Halil Vasjarit ish-drejtor i degës së lundrimit detar të 
Shoqërisë Aksionare Shqiptaro-Kineze të Lundrimit . 

02.07.1972 - 
04.21.1972 

6 

527 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Tiranës 
lidhur me mundësitë e ndërtimit të Muzeut të Luftës 
Nacionalçlirimtare. 

12.14.1972 1 

528 Shënim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave për informacion 
lidhur me sëmundshmërinë e fëmijëve në Shtëpinë e Lindjes 
në Tiranë. 

11.09.1972 1 

529 Informacione e korrespondenca për prodhimin e peshoreve 
dhe saktësinë e peshimit. 

10.24.1972 - 
12.14.1972 

17 

 
 


