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31 Viti 1975.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
prej datës 15.11.1974 deri më datën 25.12.1974 si dhe 
përmbledhja e materialeve që do të shqyrtohen në mbledhjen 
e Këshillit të Ministrave datë 07.01.1975. 

12.24.1974 - 
12.27.1974 

17 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.01.1975 për shqyrtimin e raporteve të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi forcimin e 
kontrollit për zbatimin e vendimeve, zhvillimin e iniciativës, 
vetëveprimit dhe ushtrimin e kompetencave në drejtoritë dhe 
seksionet, së bashku me raportet përkatëse. 

12.02.1974 - 
01.07.1975 

50 

3 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.01.1975 për shqyrtimin e raportit mbi 
veprimtarinë e Akademisë së Shkencave dhe të institucioneve 
shkencore të vendit, së bashku me raportin përkatës. 

12.23.1974 - 
01.18.1975 

44 

4 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.01.1975, mbi ndryshimin e tarifave të 
shfrytëzimit të materialit drusor, së bashku me relacionin 
përkatës. 

08.29.1974 - 
01.14.1975 

11 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.01.1975 për miratimin e planit të çështjeve për Këshillin e 
Ministrave dhe Kryesinë e tij, gjatë 3-mujorit të I-rë 1975 së 
bashku me projektin dhe planin e miratuar. 

01.07.1975 - 
01.09.1975 

10 

6 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 07.01.1975, mbi disa 
shtesa dhe ndryshime në Kodin e Procedurës Penale të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, së bashku me projektet 
përkatëse. 

12.10.1974 - 
01.29.1975 

34 
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7 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
prej datës 25.12.1974 deri më datën 17.02.1975. 

02.19.1975 8 

8 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë si dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 25.02.1975, për shqyrtimin e 
raportit të Komisionit të Posaçëm, mbi gjendjen e rëndë në 
industrinë e naftës, së bashku me vendimet e miratuara dhe 
raportin përkatës. 

02.19.1975 - 
04.26.1975 

215 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.02.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Financave, mbi çmimin e shitjes me pakicë të pijeve alkoolike 
të ambalazhuara, së bashku me relacionin dhe propozimin 
përkatës. 

01.25.1975 - 
03.04.1975 

5 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.02.1975, për shqyrtimin e projekteve të çështjeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave për vitin 1975 dhe të çështjeve 
për Kryesinë gjatë 6-mujorit të parë 1975, së bashku me planet 
e miratuara. 

02.19.1975 - 
03.08.1975 

39 

11 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 17.02.1975 deri më datën 25.03.1975. 

03.25.1975 8 

12 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1975, për shqyrtimin e raporteve të 
Ministrisë së Financave, mbi ruajtjen, administrimin e 
pasurisë socialiste dhe zhvillimin e luftës së klasave në këtë 
drejtim dhe mbi rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore për vitin 1974, së 
bashku me raportet përkatëse dhe materialin mbi shkarkimin 
nga detyra të kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Kukës. 

03.11.1975 - 
04.28.1975 

197 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
02.04.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Financave, mbi projekturdhëresën mbi fondin e amortizimit 
në ndërmarrje, së bashku me urdhëresën dhe projektin e 
miratuar. 

02.13.1975 - 
04.11.1975 

21 
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14 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
prej datës 25.03.1975 deri më 29.4.1975. 

04.30.1975 11 

15 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1975 dhe raport i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për Byronë Politike dhe qeverinë, mbi disa 
konkluzione kryesore që dalin për organet shtetërore dhe 
ekonomike, thellimin e mëtejshëm të luftës kundër 
burokratizmit dhe teknokratizmit. 

04.23.1975 - 
07.11.1975 

391 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1975 për shqyrtimin e relacionit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi përfundimet e arritura në drejtim të 
thjeshtimit të aparateve shtetërore dhe ekonomike dhe 
miratimin e strukturave, kontigjenteve dhe kompetencat në 
fushën e organikave, së bashku me relacionin dhe vendimet 
përkatëse. 

06.23.1975 - 
08.04.1975 

158 

16/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1975, për shqyrtimin e relacionit të Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi përfundimet e arritura në drejtim të 
thjeshtimit të aparateve shtetërore dhe ekonomike dhe 
miratimin e strukturave, kontigjenteve dhe kompetencat në 
fushën e organikave, së bashku me relacionin dhe vendimet 
përkatëse. 

06.23.1975 - 
08.04.1975 

167 

16/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1975, për shqyrtimin e relacionit të Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi përfundimet e arritura në drejtim të 
thjeshtimit të aparateve shtetërore dhe ekonomike dhe 
miratimin e strukturave, kontigjenteve dhe kompetencat në 
fushën e organikave, së bashku me relacionin dhe vendimet 
përkatëse. 

06.23.1975 - 
08.04.1975 

82 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

17 Procesverbal i mbledhjes së zgjeruar të Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1975-01.07.1975, për shqyrtimin e përfundimeve të 
arritura në luftën kundër burokratizmit dhe detyrat për të 
ardhmen, materiale të Komisionit të Planit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për 6-mujorin e parë 1975, së bashku me 
materialet e shqyrtuara dhe ato të dërguara Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

06.25.1975 - 
07.24.1975 

265 

18 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 29.04.1975 deri më 09.09.1975. 

07.13.1975 29 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1975 për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit 
dhe Ministrisë së Financave, mbi aktivitetin e ndërmarrjeve të 
tregtisë së jashtme, së bashku me raportin dhe vendimin mbi 
punën armiqësore në këtë sektor. 

08.27.1975 - 
09.29.1975 

191 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1975 për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit 
dhe Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e makinerive të 
pjesëve të ndërrimit, të mallrave stoqe dhe me qarkullim të 
ngadalshëm, së bashku me raportin dhe vendimin përkatës. 

08.29.1975 - 
09.29.1975 

107 

21 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 06.09.1975 deri më datën 18.10.1975 si dhe 
përmbledhja e materialeve që i paraqiten kësaj mbledhje. 

10.14.1975 - 
10.17.1975 

31 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1975 për shqyrtimin e raporteve të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë dhe 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi rezultatet e 
arritura nga diskutimi popullor mbi cilësinë e prodhimit të 
mallrave dhe të shërbimeve. 

10.09.1975 - 
10.23.1975 

72 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1975, për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit, 
mbi gjendjen dhe masat e marra për sigurimin teknik në punë, 
së bashku me raportin dhe qarkoren e miratuar nga mbledhja. 

09.29.1975 - 
11.14.1975 

42 
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24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi zëvendësimin e lëndëve 
djegëse të lëngëta me lëndë djegëse të ngurta, së bashku me 
relacionin dhe vendimin përkatës. 

10.11.1975 - 
11.03.1975 

25 

25 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1975, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendimi i miratuar mbi 
përgjegjësinë materiale të ushtarakëve të shërbimit aktiv të 
përhershëm dhe në rezervë. 

06.20.1975 - 
12.15.1975 

28 

26 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1975, mbi një 
ndryshim në ligjin mbi sigurimet shoqërore shtetërore, 
relacion i Ministrisë së Financave dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e pensioneve për vjetërsi shërbimi në 
raste të veçanta. 

09.24.1975 - 
12.19.1975 

16 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1975, për shqyrtimin e relacionit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi përcaktimin e kohës së 
lejes për provime të studentëve të Shkollës së Lartë të Partisë, 
së bashku me relacionin dhe vendimin e miratuar. 

08.15.1975 - 
11.01.1975 

8 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1975, për shqyrtimin e njoftimit të Ministrisë së 
Financave, mbi rezultatet e kontroll-revizionit financiar për 6-
mujorin e parë 1975, së bashku me relacionin përkatës. 

10.13.1975 - 
10.23.1975 

8 

29 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 18.10.1975 deri më 17.11.1975. 

11.21.1975 6 

30 Ligji i Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë Politike si dhe 
procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1975 dhe të Kryesisë datë 12.12.1975 për shqyrtimin dhe 
miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së 
bashku me raportet dhe vendimet përkatëse. 

10.30.1975 - 
03.11.1976 

185 
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30/1 Ligji i Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë Politike si dhe 
procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1975 dhe të Kryesisë datë 12.12.1975 për shqyrtimin dhe 
miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së 
bashku me raportet dhe vendimet përkatëse. 

10.30.1975 - 
03.11.1976 

227 

30/2 Ligji i Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë Politike si dhe 
procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1975 dhe të Kryesisë datë 12.12.1975 për shqyrtimin dhe 
miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së 
bashku me raportet dhe vendimet përkatëse. 

10.30.1975 - 
03.11.1976 

258 

30/3 Ligji i Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë Politike si dhe 
procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1975 dhe të Kryesisë datë 12.12.1975 për shqyrtimin dhe 
miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së 
bashku me raportet dhe vendimet përkatëse. 

10.30.1975 - 
03.11.1976 

253 

30/4 Ligji i Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë Politike si dhe 
procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1975 dhe të Kryesisë datë 12.12.1975 për shqyrtimin dhe 
miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së 
bashku me raportet dhe vendimet përkatëse. 

10.30.1975 - 
03.11.1976 

238 

31 Njoftim mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave prej 
datës 10.11.1975 deri më 18.12.1975. 

12.08.1975 - 
01.10.1976 

10 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1975, për shqyrtimin e relacioneve, mbi thjeshtimin e 
mëtejshëm të strukturave organizative dhe shkurtimet e 
personelit, shkurtimin e rrjetit të tregtisë dhe normat e punës 
mësimore në shkollat, së bashku me relacionet dhe vendimet e 
miratuara. 

11.27.1975 - 
01.15.1976 

299 

33 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.12.1975 si dhe 
relacion i Gjykatës së Lartë, mbi ndryshimin e nenit 56 dhe të 
paragrafit të dytë të nenit 73 të Kodit Penal. 

11.22.1975 - 
02.09.1976 

25 
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34 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.12.1975 si dhe 
relacion i Byrosë Juridike, mbi disa ndryshime në dekretin nr. 
5072 datë 29.06.1973 mbi detyrimin e parazitëve për punë, së 
bashku me projektvendimin përkatës. 

12.18.1975 - 
01.31.1976 

15 

35 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.12.1975 si dhe 
relacion i Byrosë Juridike, mbi shfuqizimin dhe ndryshimin e 
disa dekreteve për tatimet dhe taksat, së bashku me vendimin 
dhe qarkoren e miratuar. 

12.09.1975 - 
02.09.1976 

19 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975 si dhe letër mbi disa të meta në zbatimin e 
dispozitave ligjore, për shtetëzimin e ndërtesave të banimit në 
fshat. 

12.01.1975 - 
12.24.1975 

21 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975, mbi kontrollin bankar për përdorimin e fondit të 
pagave. 

11.07.1975 - 
01.07.1976 

21 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975, mbi ndryshim në urdhëresën nr.1 datë 14.04.1970 
mbi përgatitjen e punëtorëve të rinj dhe rritjen e kualifikimit të 
punonjësve, së bashku me urdhëresën dhe relacionin përkatës. 

10.27.1975 - 
12.25.1975 

7 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Ministrisë së Komunikacioneve, mbi mënyrën e 
transportimit dhe të ngarkim-shkarkimit të mallrave. 

10.30.1975 - 
12.18.1975 

3 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1975, vendim i miratuar dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, për shfuqizimin e pikës 2 të vendimit 
mbi caktimin e kushteve tekniko-profesionale për t'u emëruar 
në arsim. 

11.14.1975 - 
12.18.1975 

6 

41 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975, mbi çështjet që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave 
dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3-mujorit të parë të 
vitit 1976, së bashku me projektet dhe planet e miratuara. 

12.18.1975 - 
12.24.1975 

20 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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42 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
sigurimet shtetërore të brendshme dhe të jashtme dhe masat 
për përmirësimin e punës në këtë sektor. 

12.02.1974 - 
01.08.1975 

12 

43 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975, mbi disa ndryshime në udhëzimin nr.3 datë 
30.06.1972 mbi kriteret unike të sigurimeve dhe ndihmave për 
anëtarët e kooperativave bujqësore, së bashku me relacionin 
dhe udhëzimin përkatës. 

10.28.1974 - 
01.16.1975 

16 

44 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975 si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, 
mbi gjendjen dhe zgjerimin e pemëve frutore në rrethin e 
Tiranës. 

10.29.1974 - 
01.08.1975 

19 

45 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975 si dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, 
mbi ndërtimin e objekteve mbrojtëse, sigurimin e strehimit të 
popullatës në qytetin e Tiranës. 

12.14.1974 - 
01.08.1975 

9 

46 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975, mbi gjendjen e ambalazhit dhe masat që 
duhen marrë për shtimin dhe përmirësimin e tij, me relacionin 
përkatës. 

12.04.1974 - 
01.08.1975 

12 

47 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore, mbi dhënien e punës në shtëpi. 

10.16.1974 - 
01.08.1975 

12 

48 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1978 dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
gjendjen e punimeve në Kombinatin Metalurgjik. 

02.10.1975 - 
02.26.1975 

29 

49 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975, relacion i Ministrisë së Financave dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi bilancet e 
Bankës së Shtetit dhe të Bankës Bujqësore për vitin 1974. 

02.26.1975 - 
07.24.1975 

34 
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50 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975, vendimi i miratuar dhe relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi bilancin paraprak të të ardhurave dhe 
të shpenzimeve në valutë dhe kufijtë e eksportit dhe të 
importit për vitin 1976. 

01.18.1975 - 
03.11.1975 

61 

51 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975, parashtresa të Ministrisë së Komunikacioneve 
dhe Ministrisë së Ndërtimit si dhe vendimet përkatëse, mbi 
projektidenë e hekurudhave Laç-Shkodër-Hani i Hotit (Kufi) 
dhe Përrenjas-Guri i Kuq. 

02.07.1975 - 
03.10.1975 

31 

52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.01.1975, njoftime të Ministrisë së Financave, Ministrisë 
së Ndërtimit dhe Arbitrazhit të Lartë Shtetëror si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, mbi pagat e paligjshme të Nëncentralit 
Fierzë për prerjen e trupave për sharrë. 

02.13.1975 - 
03.04.1975 

36 

53 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975 dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
ristudimin e objekteve mbrojtëse për sigurimin e strehimit 
K.A të popullatës në qytetin e Tiranës. 

01.25.1975 - 
02.26.1975 

14 

54 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe vendim i miratuar, mbi krijimin e ndërmarrjes së 
prodhimit të artikujve special. 

02.17.1975 - 
03.01.1975 

7 

55 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975 si dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi 
zëvendësimin e dokumenteve të firmosura nga tradhëtari 
Beqir Balluku. 

02.26.1975 - 
02.28.1975 

8 

56 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të 
Shtetit, mbi veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Matit, së bashku me raportin dhe 
protokollin përkatës. 

03.10.1975 - 
04.16.1975 

69 
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57 Procesverbal i mbledhjes së Kyesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi masat e marra në minierat e 
kromit për plotësimin e detyrave të vitit 1975 dhe për 
perspektivën, së bashku me raportin dhe protokollin përkatës. 

02.20.1975 - 
04.14.1975 

44 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi organizimin e ndërmarrjeve të 
reja të shfrytëzimit të Kombinatit Metalurgjik në Elbasan, së 
bashku me relacionin përkatës. 

01.25.1975 - 
04.03.1975 

11 

59 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975, për shqyrtimin e njoftimit të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi përfundimin e marrëveshjeve tregtare, sigurimin 
e mallrave dhe gjendjen e kontraktimeve në tregtinë e jashtme 
për vitin 1975, së bashku me njoftimin përkatës. 

02.21.1975 - 
04.03.1975 

24 

60 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi cilësinë e punimeve në ndërtim së bashku me 
raportin përkatës. 

02.24.1975 - 
04.03.1975 

23 

61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e relacionit të Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi projektvendimin për dhënie fuqie 
punëtore dhe fond page, së bashku me relacionin përkatës. 

03.05.1975 - 
04.03.1975 

15 

62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e relacionit të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi projektudhëzimin për zbatimin e 
dekretit mbi shpronësimin dhe marrjen në përdorim të 
përkohshëm të pasurisë, së bashku me udhëzimin e miratuar. 

01.30.1975 - 
04.11.1975 

16 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975, mbi disiplinimin e numrit të punonjësve 
drejtues tekniko-ekonomikë dhe të byrove teknologjike. 

03.12.1975 - 
04.08.1975 

26 

64 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975, mbi disa probleme të dhëna nga 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani. 

04.03.1975 3 
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65 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1975 për shqyrtimin e veprimtarisë dhe 
përgjegjësisë së anëtarëve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi shfaqjet e rënda të burokratizmit që janë 
vërejtur në aparatet shtetërore dhe ekonomike. 

04.21.1975 - 
06.10.1975 

104 

66 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.05.1975 për shqyrtimin e relacioneve të 
Komitetit të Punës dhe Pagave, mbi disa ndryshime në pagat e 
punonjësve të peshkimit dhe mbi masat e marra për 
kategorizimin e proceseve dhe vendeve të punës, së bashku 
me materialin përkatës. 

04.18.1975 - 
08.06.1975 

29 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi veprat e reja të industrisë ushtarake 
që do të ndërtohen me ndihmën e Republikës Popullore të 
Kinës dhe masat që do të merren, së bashku me relacionin 
përkatës. 

04.14.1975 - 
05.06.1975 

11 

68 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 për shqyrtimin e informacionit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Sigurimeve Shtetërore Shoqërore, mbi pasojat 
e sëmundjes së silikozës në invaliditet në rrethin e Mirditës, së 
bashku me informacionin përkatës. 

04.28.1975 - 
05.06.1975 

10 

69 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975, për shqyrtimin e parashtresës së Ministrisë së 
Tregtisë, mbi ndërtimin e hotelit në Vlorë, së bashku me 
parashtresën përkatëse. 

03.05.1975 - 
05.06.1975 

15 

70 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Tregtisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telekomunikacionit, mbi ngritjen e sistemit "Teleks" në vendin 
tonë, së bashku me relacionin përkatës dhe vendimin e 
miratuar. 

03.13.1975 - 
05.06.1975 

13 
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71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975, mbi shqyrtimin e relacionit mbi disa shtesa në 
rregulloren mbi kushtet themelore të furnizimit, së bashku me 
relacionin dhe vendimin përkatës. 

03.31.1975 - 
05.06.1975 

6 

72 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 për shqyrtimin e projektudhëzimit, mbi 
rregullat e përdorimit të autoveturave, së bashku me 
materialet dhe udhëzimet e miratuara. 

04.23.1975 - 
09.23.1975 

35 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 për shqyrtimin e projektvendimit, mbi 
shkrirjen e drejtorive qendrore të ministrive dhe krijim 
ndërmarrjesh, së bashku me projektvendimin përkatës. 

04.28.1975 - 
05.06.1975 

7 

73/1(?) Kjo dosje u hap vetëm prej skedës. s.d. 0 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.05.1975, për shqyrtimin e informacionit të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi disa variante të mundshme për zgjidhjen e 
problemit të kamionave të Hidrocentralit të Fierzës, së bashku 
me informacionin përkatës. 

05.15.1975 14 

75 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.06.1975 dhe relacion i Komisionit Qeveritar, mbi 
shqyrtimin e strukturave organizative dhe numrin e 
nëpunësve dhe të punëtorëve që disiplinohen me organikë në 
ministritë dhe institucionet qendrore, në drejtoritë qendrore 
në institutet kërkimore-shkencore, në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, në ndërmarrjet dhe 
institucionet e tjera dhe në kooperativat bujqësore, së bashku 
me materialin përkatës. 

06.02.1975 - 
06.24.1975 

199 
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75/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.06.1975 dhe relacion i Komisionit Qeveritar, mbi 
shqyrtimin e strukturave organizative dhe numrin e 
nëpunësve dhe të punëtorëve që disiplinohen me organikë në 
ministritë dhe institucionet qendrore, në drejtoritë qendrore 
në institutet kërkimore-shkencore, në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, në ndërmarrjet dhe 
institucionet e tjera dhe në kooperativat bujqësore, së bashku 
me materialin përkatës. 

06.02.1975 - 
06.24.1975 

198 

75/2 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.06.1975 dhe relacion i Komisionit Qeveritar, mbi 
shqyrtimin e strukturave organizative dhe numrin e 
nëpunësve dhe të punëtorëve që disiplinohen me organikë në 
ministritë dhe institucionet qendrore, në drejtoritë qendrore 
në institutet kërkimore-shkencore, në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, në ndërmarrjet dhe 
institucionet e tjera dhe në kooperativat bujqësore, së bashku 
me materialin përkatës. 

06.02.1975 - 
06.24.1975 

196 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06 qershor 1975, për shqyrtimin e relacionit të 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi projektkuotat e 
projektplanit të zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës për vitin 
1976, së bashku me relacionin përkatës. 

05.16.1975 - 
06.05.1975 

53 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
masat e marra për vënien në shfrytëzim në vitin 1975 të 11 
veprave të reja, së bashku me relacionin përkatës dhe 
njoftimin dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

04.29.1975 - 
06.30.1975 

29 

78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, mbi gjendjen e studimeve dhe projektimit 
të Portit të ri në Vlorë. 

06.05.1975 - 
06.06.1975 

4 
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79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi zgjatjen e afatit për kthimin e kredive nga 
disa kooperativa bujqësore, së bashku me relacionin dhe 
vendimin e miratuar. 

05.12.1975 - 
05.13.1975 

15 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, për shqyrtimin e njoftimit të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi të metat e vërtetuara në kooperativën bujqësore 
të Shëngjergjit në Tiranë, së bashku me njoftimin përkatës. 

05.10.1975 - 
06.05.1975 

12 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Financave, mbi shfuqizimin e dispozitave që lidhen me 
tatimet mbi të ardhurat e popullsisë dhe ekonomive 
bujqësore, së bashku me relacionin përkatës. 

04.28.1975 - 
06.05.1975 

14 

82 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, për shqyrtimin e relacionit të Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e banesave, kopshte dhe 
çerdhe në fshat, ndërmarrje bujqësore dhe miniera, së bashku 
me relacionin dhe vendimin e miratuar. 

06.05.1975 - 
07.18.1975 

25 

83 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05-
06.06.1975 dhe projektet e shqyrtuara, mbi ndërrimin e emrave 
dhe të mbiemrave të papërshtatshëm, së bashku me materialin 
përkatës. 

11.19.1974 - 
09.20.1975 

35 

84 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975 , mbi shqyrtimin e disa çështjeve të 
ndryshme. 

06.05.1975 - 
06.06.1975 

12 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975, informacioni i Inspektimit të Shtetit si dhe 
letër e Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e ushtruar në 
Fabrikën e Bukës në Tiranë. 

07.18.1975 - 
07.31.1975 

63 
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86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi shqyrtimin e relacionit për zbritje në 
çmimet e metrazheve për kuponat, konfeksionimin e tyre dhe 
çmimin e shitjes me pakicë të këtyre konfeksioneve, së bashku 
me vendimin dhe relacionin përkatës. 

07.24.1975 - 
08.16.1975 

21 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi shqyrtimin e relacionit për disa 
ndryshime dhe shtesa në çmimet minimale dhe maksimale të 
blerjes së disa perimeve dhe frutave të njoma, së bashku me 
relacionin dhe vendimin e miratuar. 

06.20.1975 - 
08.05.1975 

21 

88 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi shqyrtimin e relacionit për ndryshime në 
çmimet e disa farërave të prodhimeve bujqësore, së bashku 
me relacionin dhe vendimin e miratuar. 

06.20.1975 - 
08.15.1975 

9 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, për shqyrtimin e raportit, mbi ndërmarrjet që 
kanë dalë me mbishpenzime, së bashku me urdhërin dhe 
njoftimin përkatës. 

07.22.1975 - 
08.12.1975 

24 

90 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, për shqyrtimin e njoftimit mbi tarifat dhe 
çmimet e zbatuara nga kooperativat bujqësore për shërbimet 
dhe prodhimet që u shiten ndërmarrjeve dhe institucioneve 
shtetërore së bashku me materialin përkatës. 

06.26.1975 - 
08.19.1975 

19 

91 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi shqyrtimin e relacionit, për përqendrimin 
e shfrytëzimit të pyjeve së bashku me relacionin përkatës. 

07.24.1975 - 
07.26.1975 

9 

92 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, informacion dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës si dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
mbi zjarrin që ra në një nga depot e Kinostudios dhe masat e 
mëtejshme për sigurimin dhe mbrojtjen nga zjarri të objekteve 
të tjera. 

06.10.1975 - 
08.05.1975 

51 
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93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi shqyrtimin e relacionit për heqjen e 
fondeve për ndërtimin e disa veprave kufi dhe nënkufi në 
planin e vitit 1975 që kryhen nga ndërmarrjet e sistemit të 
Ministrisë së Ndërtimit, së bashku me relacionin përkatës. 

07.23.1975 - 
07.26.1975 

19 

94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.08.1975, njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe të Ministrisë së Komunikacioneve si dhe letër e Këshillit 
të Ministrave, mbi aksidentin automobilistik me aksionistët e 
rinisë së rrethit të Tropojës. 

08.02.1975 - 
08.14.1975 

59 

95 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje dhe 
çrregullime në administrimin e drithërave të bukës të 
vërtetuara në rrethin e Tepelenës. 

07.25.1975 - 
08.19.1975 

12 

96 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin e studimit të grupit të 
posaçëm, mbi gjendjen e masave dhe rrugët për një 
shpërndarje më të drejtë të fuqisë blerëse ndërmjet fshatit dhe 
qytetit, së bashku me studimin përkatës dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

08.1975 - 
09.19.1975 

225 

96/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin e studimit të grupit të 
posaçëm, mbi gjendjen e masave dhe rrugët për një 
shpërndarje më të drejtë të fuqisë blerëse ndërmjet fshatit dhe 
qytetit, së bashku me studimin përkatës dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

08.1975 - 
09.10.1975 

256 

97 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin e raportit mbi të metat dhe 
dobësitë në sistemin e planifikimit, së bashku me materialin 
përkatës dhe materialin dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë. 

09.04.1975 - 
10.07.1975 

199 

98 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.09.1975, për shqyrtimin e raporteve të Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi kontrollin e ushtruar në Hidrocentralin e 
Fierzës dhe mbi gjendjen e punimeve në Uzinën e Përpunimit 
të Thellë të Naftës dhe TEC-in në Ballsh. 

08.25.1975 - 
09.18.1975 

56 
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99 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.09.1975, për shqyrtimin e raportit mbi disa probleme 
të industrisë së bakrit së bashku me materialin përkatës. 

08.20.1975 - 
10.01.1975 

73 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin e relacionit, mbi uljen e planit 
të prodhimit të vitit 1975 për trupat, lëndën e ndërtimit dhe të 
sharruar ahu, mobiljet, pllakat e fibrës, uresë PVC-së dhe 
nënprodukte të saj, së bashku me vendimin e miratuar. 

08.13.1975 - 
10.16.1975 

17 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.09.1975, për shqyrtimin e raportit mbi grumbullimin e 
të lashtave dhe masat përgatitore për grumbullimin e të 
vonave së bashku me raportin përkatës. 

08.30.1975 - 
09.18.1975 

9 

102 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 18.09.1975, për shqyrtimin e raportit mbi 
masat për prodhimin e farërave me cilësi të lartë, së bashku 
me raportin përkatës. 

03.03.1975 - 
08.30.1975 

38 

103 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, për shqyrtimin e raportit mbi veprimtarinë e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Centraleve Elektrike (DPCE), së 
bashku me raportin dhe vendimin e miratuar. 

10.08.1975 - 
10.31.1975 

64 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, për shqyrtimin e parashtresës, mbi hapjen e 
rezervave në thellësi të Bulqizës nga ana e Klosit për kromin 
së bashku me parashtresën përkatëse. 

09.05.1975 - 
10.24.1975 

16 

105 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, për shqyrtimin e relacionit, mbi uljen e planit 
të nxjerrjes dhe përpunimit të naftës si dhe të planit të 
ndërtim-montimeve në industrinë e naftës për vitin 1975, së 
bashku me materialin përkatës. 

09.29.1975 - 
10.24.1975 

21 

106 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, për shqyrtimin e raportit, mbi kontrollin e 
ushtruar në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan së bashku me 
raportin përkatës. 

09.30.1975 - 
10.24.1975 

40 
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107 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, për shqyrtimin e parashtresës mbi 
projektdetyrën e zgjeruar të dambës së hirave të TEC-it në 
Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, së bashku me 
parashtresën dhe vendimin e miratuar. 

09.27.1975 - 
10.30.1975 

20 

108 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, mbi shqyrtimin e relacionit mbi zhvendosjen e 
Fabrikës së Pasurimit të Hekur-Nikelit në Gurin e Kuq, në 
rrethin e Pogradecit, së bashku me relacionin përkatës, 
njoftimin e dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe vendimin e miratuar. 

09.29.1975 - 
10.30.1975 

16 

109 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, mbi shqyrtimin e parashtresës teknike mbi 
mundësitë për të furnizuar me ujë industrial qytetin e Tiranës, 
së bashku me parashtresën përkatëse. 

08.15.1975 - 
10.24.1975 

10 

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, mbi shqyrtimin e projektvendimit mbi 
miratimin e rregullores së Komisionit të Rezervave të 
Mineraleve të Dobishme si dhe mbi një shtesë në përbërjen e 
këtij komisioni, së bashku me projektvendimin dhe vendimet 
e miratuara. 

10.11.1975 - 
10.30.1975 

21 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, mbi shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit 
të ditës. 

10.24.1975 3 

112 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, mbi gjendjen e krahëve të pazëna në punë në 
qytet, burimet e reja të krahëve të punës dhe problemet që 
dalin për sistemimin e tyre, së bashku me raportin përkatës. 

11.15.1975 - 
12.04.1975 

41 

113 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975 si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi kategorizimin e disa ndërmarrjeve, së bashku me 
vendimin e miratuar. 

10.16.1975 - 
12.05.1975 

19 
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114 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, relacion i Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së 
Tregtisë, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore si 
dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e deklaratës 
së Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të 
Këshillit të Ministrave të 29 prillit 1967. 

11.15.1975 20 

115 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, mbi kalimin e disa fshatrave të rrethit të 
Lushnjes në Ndërmarrjen Bujqësore Belsh të rrethit të 
Elbasanit. 

11.12.1975 - 
11.26.1975 

6 

116 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975 si dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit, 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi 
përqendrimin e prodhimit të pllakave qeramike, së bashku me 
vendimin e miratuar. 

10.11.1975 - 
12.05.1975 

8 

117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, raport i Ministrisë së Financave si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme të përdorimit dhe të 
administrimit të vlerave materiale dhe monetare, të disiplinës 
dhe të rregullave financiare në sektorët e artit, të kulturës dhe 
të sportit. 

10.24.1975 - 
12.19.1975 

34 

118 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, relacion i Ministrisë së Financave si dhe 
korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi heqjen e sigurimit të personit. 

11.26.1975 - 
03.20.1976 

19 

119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe vendimi i miratuar, mbi normën e ushqimit të studentëve 
ushtarakë që ndjekin studimet në shkollat e larta. 

11.01.1975 - 
12.05.1975 

8 

120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, parashtresa e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
ndryshimet në planin e ndërtimeve për vitin 1975. 

10.27.1975 - 
12.05.1975 

9 
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121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës së re automobilistike 
Elbasan-Kombinati Metalurgjik. 

10.15.1975 - 
12.08.1975 

12 

122 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi masat për të ndihmuar 
popullsinë e rrethit të Sarandës për zhdukjen e pasojave të 
shkaktuara nga tërmeti. 

11.22.1975 - 
12.19.1975 

56 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975 dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi shkurtimin e autoveturave të ministrive dhe 
institucioneve qendrore. 

11.22.1975 - 
12.19.1975 

15 

124 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi shqyrtimin e raportit, mbi helmimin e 
lopëve në kooperativën bujqësore të Baldushkut në rrethin e 
Tiranës, së bashku me protokollin dhe materialin përkatës. 

12.09.1975 - 
01.03.1976 

72 

125 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi shqyrtimin e relacionit, mbi heqjen nga 
fondi pyjor të 32 ha. pyje me vlerë industriale në rrethin e 
Pukës, së bashku me relacionin dhe vendimin e miratuar. 

11.21.1975 - 
12.25.1975 

7 

126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, për shqyrtimin e relacionit, mbi klasifikimin e 
21 kooperativave bujqësore në zonën kodrinore-malore, së 
bashku me relacionin përkatës. 

11.25.1975 - 
12.19.1975 

11 

127 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjelbërimin e rrugëve automobilistike. 

12.03.1975 - 
12.19.1975 

11 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
standardet e prodhimeve bujqësore. 

11.21.1975 - 
12.19.1975 

10 
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129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, mbi furnizimin me vaj luledielli të rafinuar 
dhe oriz të zhveshur, fshatarësinë kooperativiste që prodhon 
dhe dorëzon luledielli dhe oriz çeltik mbi sasitë e 
kontraktuara ose nga tokat që formohen nga zvogëlimi i 
oborreve kooperativiste. 

11.19.1975 - 
12.19.1975 

7 

130 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
numrin e personelit të përfaqësive tregtare jashtë shtetit. 

11.25.1975 - 
12.19.1975 

7 

131 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi shqyrtimin e relacionit mbi krijimin e 
sektorit shkencor të rërave bituminoze, së bashku me 
relacionin dhe vendimin e miratuar. 

10.14.1975 - 
12.23.1975 

10 

132 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi gjendjen e hekurudhës Vlorë-Selenicë, së 
bashku me relacionin dhe vendimin e miratuar. 

07.01.1975 - 
12.22.1975 

8 

133 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi trajtimin e pjesëtarëve të Policisë 
Popullore, të ushtarakëve të reparteve të riedukimit dhe të 
familjeve të ushtarakëve që vdesin, së bashku me relacionin 
dhe vendimin e miratuar. 

11.06.1975 - 
12.25.1975 

11 

3 Vendimet Qarkulluese.   

134 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e një kursi 
specializimi për sektorin e diplomacisë dhe mbi pranimin e 
disa punëtorëve në kurse pa arsimin përkatës, së bashku me 
relacionet përkatëse. 

04.16.1975 - 
01.03.1976 

11 

135 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
prodhimit, furnizimit, shpërndarjes dhe të ardhurave 
kombëtare për disa ministri, së bashku me relacionet 
përkatëse. 

01.24.1975 - 
10.16.1975 

80 

136 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi miratimin dhe ndryshime në kuotat e 
eksport-importit dhe të ndërtimeve për vitin 1976. 

06.12.1975 - 
10.06.1975 

135 
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137 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në kuotën 
e importit për vitin 1975. 

11.15.1975 - 
12.08.1975 

13 

138 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa dhe pakësime 
në planin e fuqisë punëtore dhe fondit të pagave për disa 
ministri, së bashku me relacionet përkatëse. 

05.13.1975 - 
12.30.1975 

53 

139 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa të tjera për 
forcimin e regjimit të kursimit dhe mbi masat për kursimin e 
energjisë elektrike së bashku me relacionet përkatëse. 

03.05.1975 - 
07.29.1975 

22 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e ambasadave të 
reja të Republikës Popullore të Shqipërisë në Mbretërinë e 
Kamboxhias dhe në Shtetet e Bashkuara të Meksikës, së 
bashku me relacionin përkatës. 

09.30.1975 - 
10.25.1975 

8 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
mbledhjen ndërkombëtare gjatë vitit 1975. 

02.06.1975 - 
05.29.1975 

10 

142 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihme falas 
popujve të Republikës Demokratike të Vietnamit, Qeverisë 
Revolucionare të Përkohshme të Republikës së Vietnamit të 
Jugut dhe Partisë Popullore të Laosit. 

04.05.1975 - 
12.16.1975 

20 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të mbledhjes së 25-të të zakonshme të Komisionit Kryesor të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për zgjidhjen e incidenteve 
kufitare, së bashku me materialin përkatës. 

06.26.1975 - 
07.12.1975 

13 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtyrjen e shërbimit 
ushtarak aktiv të ushtarëve që janë duke e kryer këtë shërbim. 

11.27.1975 1 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e rregullores 
për uniformën e forcave të armatosura të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

05.17.1975 - 
05.21.1975 

15 

146 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërmarrjet 
ekonomike që varen nga Ministria e Mbrojtjes Popullore, 
krijimin e Institutit të Studimeve dhe të Projektimeve të 
veprave mbrojtëse si dhe Institutit Topografik të Ushtrisë, së 
bashku me relacionet përkatëse. 

01.25.1975 - 
03.10.1975 

30 
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147 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e ekonomive 
bujqësore të ushtrisë dhe të ekonomive ndihmëse të organeve 
të punëve të brendshme si dhe mbi shpërndarjen dhe kalim 
aktivitetesh të ndërmarrjeve të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore si dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, së bashku me materialin përkatës. 

02.24.1975 - 
10.06.1975 

64 

148 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore, mbi normat e ushqimit dhe të 
veshmbathjes së ushtarakëve. 

06.09.1975 - 
07.10.1975 

92 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e ambjenteve hidrosanitare në 
territorin e Gardës së Republikës Popullore të Shqipërisë. 

09.18.1975 - 
09.26.1975 

4 

150 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi miratimin e 
pikave të shpimit për kërkime nafte dhe gazi. 

06.11.1975 - 
12.26.1975 

33 

151 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi masat për rritjen e 
prodhimit dhe administrimin e drithërave të bukës si dhe mbi 
dhënie drithi mbi planin e vitit 1975. 

04.26.1975 - 
09.08.1975 

16 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi disa masa të tjera favorizuese për kooperativat 
bujqësore të zonave kodrinore-malore. 

09.17.1975 - 
10.30.1975 

7 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi shitjen e një depoje të Drejtorisë së Farërave në 
Kukës. 

04.28.1975 - 
07.12.1975 

6 

154 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Bujqësisë, mbi shitjen e dhenve kooperativave bujqësore të 
rrethit të Sarandës si dhe mbi shpërndarjen e mëzetërve nga 
qendrat e prodhimit të mishit të ndërmarrjeve të 
grumbullimit. 

10.27.1975 - 
11.21.1975 

12 
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155 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.188 datë 02.09.1974, mbi 
kalimin e kooperativës bujqësore të tipit të lartë Vloçisht të 
Korçës në Ndërmarrjen e Rritjes së Gjedhit për Mish në Maliq, 
së bashku me korrespondencën dhe letrat e kooperativistëve 
për këtë problem. 

05.05.1975 - 
06.03.1975 

32 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi hapjen nga fondi pyjor të 60 ha. pyje në rrethin 
e Tropojës. 

01.22.1975 - 
02.11.1975 

4 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi miratimin e shtesës së 
sipërfaqes së tokës për impiantin e prodhimit të vajrave 
lubrifikante. 

05.08.1975 - 
05.21.1975 

8 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa e Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, mbi miratimin e projektdetyrës 
së zgjeruar të Uzinës Mekanike "Enver". 

07.26.1975 - 
08.08.1975 

11 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi përcaktimin e sheshit të ndërtimit të 
veprës ushtarake industriale Nr.7301. 

12.15.1975 - 
12.26.1975 

8 

160 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Bujqësisë, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
ndërtimin e apartamenteve të banimit për banorët e fshatrave 
që u përmbytën nga liqeni i Hidrocentralit të Fierzës. 

04.29.1975 - 
07.03.1975 

20 

161 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi shtesa dhe pakësime të kufijve të financimit si dhe mbi 
lëvizje fondesh për veprat industriale dhe social-kulturore. 

01.23.1975 - 
12.13.1975 

80 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
rritjen e gradës së sizmicitetit të Fabrikës së Pasurimit në HE-
NI në Gurin e Kuq në Pogradec. 

08.25.1975 - 
09.03.1975 

9 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi ndërtimin e rrugëve automobilistike, 
të degëzimeve hekurudhore si edhe të shesheve dhe të 
vendeve të ngarkim-shkarkimit të mjeteve të transportit në 
veprat e reja. 

07.17.1975 - 
09.16.1975 

8 
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164 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë- Telekomunikacioneve, mbi aderimin në 
Konventën Ndërkombëtare të Telekomunikacioneve. 

10.13.1975 - 
10.28.1975 

102 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe marrëveshja përkatëse, 
mbi miratimin e marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste 
të Rumanisë, mbi transportin ajror civil. 

03.24.1975 - 
04.01.1975 

18 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në vendimin 
mbi organizimin e kontrollit të cilësisë së prodhimit, ndërtimit 
dhe shërbimit. 

12.24.1975 - 
12.30.1975 

5 

167 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi zgjerimin e varrezave të dëshmorëve në Tiranë, disa 
shpenzime për familjet e dëshmorëve mbi miratimin e 
delegacionit për tërheqjen e eshtrave të dëshmorëve të 
Atdheut të rënë në tokat e Jugosllavisë si dhe mbi miratimin e 
protokollit ndërqeveritar për këtë problem. 

12.27.1974 - 
12.03.1975 

41 

168 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, mbi miratimin e marrëveshjeve tregtare 
midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe shteteve të tjera. 

03.20.1975 - 
12.03.1975 

40 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të mbledhjes së Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Austriak, 
së bashku me protokollin përkatës. 

09.01.1975 - 
09.12.1975 

7 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi miratimin e statutit të Dhomës së Tregtisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

02.08.1975 - 
05.15.1975 

22 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme së bashku me korrespondencën 
përkatëse, mbi adaptimin e pikave të kalimit të kontrollit 
kufitar në Qafë-Prush dhe Qafë-Morinë, Tropojë. 

06.17.1975 - 
06.20.1975 

19 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, mbi 
numrin e nxënësve dhe të studentëve për shkollat e mesme 
dhe të larta për vitin shkollor 1975-1976. 

06.20.1975 - 
07.11.1975 

34 
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173 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Arsimit dhe Kulturës, mbi një ndryshim në rregulloren mbi 
kriteret e akordimit të bursave dhe mbi dhënie bursash jashtë 
kritereve. 

01.04.1975 - 
12.25.1975 

40 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi kalimin e Shkollës së Mesme 
Muzikore të Ushtrisë në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës. 

02.28.1975 - 
03.03.1975 

9 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektet përkatëse, mbi 
kritere për administrimin dhe përdorimin e literaturës së huaj 
si dhe disiplinimin e porosive të saj. 

11.23.1974 - 
01.09.1975 

92 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
buxhetin e shtetit për vitin 1975. 

11.18.1975 - 
11.27.1975 

3 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planet e kreditit dhe të 
arkës për vitin 1976. 

11.21.1975 - 
12.03.1975 

11 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fuqizimin e mëtejshëm 
të kontrollit të Bankës së Shtetit, mbi veprimtarinë tekniko-
ekonomiko-financiare në ndërmarrjet e sistemit të naftës, së 
bashku me projektvendimin përkatës. 

05.09.1975 - 
05.19.1975 

8 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kuotave të 
shpenzimeve për raste vdekjesh të personaliteteve të Partisë 
dhe të shtetit. 

01.07.1975 - 
01.21.1975 

7 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e pagave të 
sektorëve të mbrojtjes civile, së bashku me materialin 
përkatës. 

11.11.1974 - 
09.12.1975 

13 

181 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e 
komandantëve të togave të çetave vullnetare si dhe mbi 
trajtimin e punonjësve që marrin pjesë në forcat vullnetare. 

02.08.1975 - 
12.06.1975 

14 

182 Vendime të Këshillit të Ministrave, me relacionet përkatëse, 
mbi trajtimin e punonjësve të ndryshëm të pjesëmarrësve të 
grupeve të kontrollit punëtor dhe pagesën e punonjësve që 
shkurtohen nga organikat. 

01.16.1975 - 
12.08.1975 

41 
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183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi trajtimin financiar të të dënuarve 
që lirohen nga burgu. 

11.27.1975 6 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi caktimin e një shume për 
shpërblim. 

04.16.1975 - 
04.23.1975 

8 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e shpërblimit të 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave dhe lagjeve të 
qyteteve, me relacionin përkatës. 

04.23.1975 6 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, mbi një ndryshim në rregulloren, mbi qarkullimin 
dhe dokumentimin e vlerave monetare dhe materiale. 

09.05.1975 - 
09.29.1975 

4 

187 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime, shtesa dhe 
pakësime fondesh në valutë si dhe mbi kursimin e shpenzimit 
të valutës së bashku me materialin përkatës. 

11.22.1974 - 
11.14.1975 

53 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi dhënie fondi për shtesa të mjeteve të xhiros. 

11.18.1975 - 
12.05.1975 

6 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi një zhdëmtim për shkelje të dispozitave të 
disiplinës së planit. 

12.23.1975 - 
12.26.1975 

12 

190 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi caktimin e çmimeve të blerjes dhe të shitjes me pakicë të 
disa produkteve bujqësore industriale. 

01.21.1975 - 
12.08.1975 

67 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi miratimin e konventës sanitare-
veterinare midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste të Rumanisë. 

04.21.1975 - 
04.30.1975 

23 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi miratimin e disa kontratave tip për prodhimet 
bujqësore. 

12.16.1974 - 
01.04.1975 

102 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi emërtimin e dragës "Rodon". 

05.22.1975 - 
09.26.1975 

5 
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194 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi përdorimin e vulës zyrtare metalike 
të thatë nga Akademia Ushtarake "Mehmet Shehu". 

05.30.1975 - 
06.11.1975 

5 

195 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi shfuqizim dispozitash. 

01.25.1975 - 
12.03.1975 

19 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi disa shtesa në 
vendimin mbi mënyrën e pagimit të energjisë elektrike, të ujit 
dhe të qirasë së banesave. 

12.10.1974 - 
02.01.1975 

9 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
prishjen e vendimit të Arbitrazhit Shtetëror. 

03.31.1975 - 
04.21.1975 

10 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi strukturën organizative dhe numrin 
e punonjësve për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

05.20.1975 - 
06.03.1975 

12 

199 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi shtesa në organikat e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, të Kombinatit Poligrafik dhe të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës. 

12.13.1974 - 
01.25.1975 

12 

200 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, mbi shkrirjen e Drejtorisë 
Qendrore të Kromit dhe Bakrit dhe uzinave mekanike 
bujqësore. 

04.01.1975 - 
04.10.1975 

12 

201 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, mbi strukturën organizative dhe 
numrin e punonjësve të Drejtorisë së Naftës në Patos si dhe 
mbi transferimin e qendrës së Drejtorisë Gjeologjike dhe 
krijimin e Ndërmarrjes së Prodhimit të Naftës në Qytetin 
Stalin. 

05.19.1975 - 
06.07.1975 

13 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi krijimin e zyrës së 
studimeve dhe projektimeve të veprave komunale. 

12.27.1974 - 
01.09.1975 

6 
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203 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
miratimin dhe ndryshime në strukturat organizative dhe 
kontigjentin e personelit që disiplinohen në organikë, për 
ndërmarrjet e shfrytëzimit dhe të ndërtimit të Kombinatit 
Metalurgjik në Elbasan. 

07.22.1975 - 
12.30.1975 

43 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Rritjes së Shpendëve 
për Prodhim Vezësh në Elbasan. 

12.16.1974 - 
03.01.1975 

6 

205 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozime të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi ndryshime dhe miratimin e kolegjiumeve të 
këtyre ministrive. 

02.01.1975 - 
09.12.1975 

14 

206 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
propozime, mbi heqjen e funksionit të këshilltarit si dhe mbi 
lirim nga funksioni i këshilltarit. 

07.15.1975 - 
07.24.1975 

17 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e çmimit të 
Republikës, së bashku me propozimin përkatës të Lidhjes së 
Shkrimtarëve. 

03.15.1975 - 
03.18.1975 

4 

208 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e delegacionit 
tonë që do të marrë pjesë në bisedimet me palën jugosllave 
për lidhjen me hekurudhë të vendit tonë. 

01.24.1975 - 
01.27.1975 

4 

209 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi përbërjen e delegacioneve tona për 
përfundimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit tekniko-
shkencor me Republikën Popullore të Kinës dhe Republikën 
Popullore Demokratike të Koresë. 

09.25.1975 - 
11.03.1975 

12 

210 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi miratimin e delegacioneve nga institucione të ndryshme 
të vendit për në Republikën Popullore të Kinës. 

01.28.1975 - 
10.30.1975 

17 

211 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi përbërjen e delegacioneve tona për nënshkrimin e 
konventave sanitaro-veterinare dhe fitosanitare me shtetet e 
tjera. 

03.04.1975 - 
09.19.1975 

12 
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212 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi miratimin e delegacioneve tona në konferencat dhe 
mbledhjet ndërkombëtare. 

02.28.1975 - 
11.05.1975 

28 

213 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi përbërjen e delegacioneve tona për 
nënshkrimin e marrëveshjeve dhe protokolleve tregtare me 
shtetet e tjera. 

12.31.1974 - 
12.10.1975 

39 

214 Vendime të Këshillit të Ministrave me propozimet përkatëse, 
mbi lëvizje kuadrosh të Ushtrisë Popullore dhe të organeve të 
Punëve të Brendshme. 

01.03.1975 - 
12.31.1975 

82 

215 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozimet përkatëse, 
mbi lëvizje kuadrosh të  ministrive, institucioneve qendrore 
dhe të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve. 

02.08.1975 - 
12.27.1975 

67 

215/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozimet përkatëse, 
mbi lëvizje kuadrosh të  ministrive, institucioneve qendrore 
dhe të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve. 

02.08.1975 - 
12.27.1975 

82 

216 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi dhënie dhe ndryshime pensionesh për merita të 
veçanta dhe të jashtëzakonshme si dhe mbi humbjen e së 
drejtës së pensionit. 

04.08.1975 - 
10.16.1975 

229 

217 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi ndryshime, shtesa dhe pakësime në planin e ndërtim-
investimeve. 

12.27.1974 - 
12.05.1975 

68 

4 Urdhëresa, Udhëzime, Letra.   

218 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi një ndryshim në urdhëresën, mbi përgatitjen e 
punëtorëve të rinj dhe rritjen e kualifikimit të punëtorëve dhe 
kuadrove që janë në marrëdhënie pune. 

05.15.1975 - 
05.21.1975 

6 

219 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në 
udhëzimin mbi organizimin e punës drejtpërdrejt në prodhim 
të kuadrove si dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi kryerjen 
e punës drejtpërdrejt në prodhim. 

01.06.1975 - 
05.24.1975 

16 
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220 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
udhëzimin mbi kryerjen e stazhit në prodhim. 

01.04.1975 - 
01.07.1975 

3 

221 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disiplinimin në 
organikë të punonjësve si dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
mbi disa udhëzime për zbatimin e vendimit mbi thjeshtimin e 
aparateve shtetërore dhe ekonomike. 

04.21.1975 37 

222 Udhëzim dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e 
plotë dhe në mënyrë racionale të mbeturinave dhe 
hedhurinave. 

04.23.1975 - 
11.10.1975 

19 

223 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi hyrjen e shtetasve të 
huaj në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

04.22.1975 - 
04.25.1975 

18 

224 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
udhëzimin mbi kriteret unike të sigurimeve dhe të ndihmave 
për anëtarët e kooperativave bujqësore, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

03.13.1975 - 
03.23.1975 

11 

225 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin dhe 
shkallëzimin e çështjeve që do të transmetohen me shifër, me 
kod bisedimi, me tekst të hapur dhe me postën sekrete ose me 
korrier në kohë lufte si dhe mbi disa rregulla të veçanta të 
administrimit dhe ruajtjes së dokumenteve të mbrojtjes civile 
të Republikës për kohë lufte. 

- 20 

226 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me bukë në 
kohë lufte të kooperativave bujqësore të tipit të lartë. 

- 8 

227 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e nëpunësve kur 
kalojnë në punë si punëtor në prodhim. 

07.19.1975 - 
07.28.1975 

7 

228 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi transportimin e 
punonjësve nga qendra e vendbanimit në qendrën e punës. 

06.20.1975 7 

229 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin ekonomiko-
financiar të kooperativistëve që shkojnë për shkëmbim përvoje 
nga veriu në jug dhe anasjelltas, së bashku me relacionin 
përkatës. 

08.23.1975 - 
09.03.1975 

6 
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230 Orientime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e ndihmës dhe forca pune nga qyteti për 
kooperativat dhe ndërmarrjet bujqësore. 

10.24.1975 - 
12.08.1975 

17 

231 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
udhëzimin mbi pagesën e punonjësve të organikave të kohës 
së luftës që marrin pjesë në përgatitje dhe stërvitje ushtarake. 

- 3 

232 Letra të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zbatimin e 
kompetencave në fushën e buxhetit si dhe mbi marrëdhëniet 
midis kryesive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe midis këtyre dhe këshillave 
popullore. 

07.02.1975 - 
12.25.1975 

10 

233 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve etj. mbi çështjet kryesore që 
duhen mbajtur parasysh në hartimin e projektplanit të vitit 
1976. 

06.26.1975 18 

234 Letra të Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi gjendjen dhe masat për forcimin e 
mëtejshëm të mbrojtjes së ekonomisë popullore nga zjarret. 

01.16.1975 - 
12.29.1975 

43 

235 Letra të Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi disa të 
meta dhe parregullsi në arkivat dhe në përpilimin dhe 
përcjelljen e korrespondencës. 

01.04.1975 - 
07.09.1975 

7 

236 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar disa ministrive, gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
gjithë këshillave popullore të fshatrave të bashkuara etj. mbi 
masat për përmirësimin e furnizimit të fshatarësisë 
kooperativiste me prodhime bujqësore dhe blegtorale. 

06.18.1975 - 
06.21.1975 

21 
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237 Letra të Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive, gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
gjithë punonjësve të ndërmarrjeve dhe të kooperativave 
bujqësore, mbi masat për sigurimin e një kthese rrënjësore në 
plotësimin dhe tejkalimin e planit të prodhimit, kujdesit për 
administrimin dhe kursimin e drithërave të bukës. 

06.21.1975 - 
11.18.1975 

47 

238 Letër e Këshillit të Ministrave dhe raporti përkatës, drejtuar 
disa ministrive, gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, gjithë punonjësve të ndërmarrjeve dhe 
kooperativave bujqësore etj. mbi prodhimin dhe furnizimin e 
vazhdueshëm të popullit me patate dhe fasule. 

01.06.1975 32 

239 Letra të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
drejtuar disa ministrive si dhe të gjithë komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi shkelje të dispozitave 
lidhur me projektidetë dhe preventivat në lëmin e veprave 
ujitëse si dhe mbi sigurimin e kapacitetit të plotë të 
rezervuarëve me ujë dhe mbajtjen e tyre në gatishmëri. 

07.28.1975 - 
09.26.1975 

17 

240 Letër e Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, drejtuar 
gjithë ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
disa masa për ruajtjen dhe administrimin e drejtë të fondit të 
tokës bujqësore. 

12.04.1975 - 
12.08.1975 

13 

241 Letra të Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi kriteret për 
nxjerrjen jashtë përdorimit dhe shkrirjen e pjesëve të 
makinerive dhe pjesëve të ndërrimit. 

04.23.1975 - 
10.28.1975 

12 

242 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
përdorimin e qymyrgurit si lëndë djegëse. 

09.13.1975 6 

243 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
zbatimin e detyrave të takimit kombëtar për vajrat 
lubrifikante. 

08.30.1975 - 
09.06.1975 

4 
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244 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, mbi transportimin nga 
Republika Popullore e Kinës dhe mënyrën e hartimit të 
protokolleve nga grupet e punës. 

04.03.1975 - 
05.15.1975 

6 

245 Letra të Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi marrjen në 
dorëzim të veprave dhe objekteve të mëdha të rëndësishme 
dhe mbi marrjen në dorëzim të ndërtesave të banimit, së 
bashku me relacionet përkatëse. 

03.27.1975 - 
01.07.1976 

21 

246 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, gjithë komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi vendosjen e veprave të 
arteve figurative në lokalet dhe ambientet publike. 

07.28.1975 - 
08.18.1975 

11 

247 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
shtrirjen e kontroll-revizionit mbi veprimtarinë ekonomiko-
financiare të Ushtrisë Popullore dhe organeve të Punëve të 
Brendshme. 

12.30.1974 - 
01.20.1975 

12 

248 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
evidentimin nga kontabiliteti të kostos së produkteve. 

02.08.1975 - 
02.17.1975 

2 

249 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
gjithë institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
mosdhënien dhe pranimin e dhuratave së bashku me 
relacionet përkatëse. 

05.15.1973 - 
02.13.1975 

39 

250 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi lëshimin e 
urdhërzhdëmtimeve për titullarët e ministrive dhe kryetarët e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

01.09.1975 - 
01.25.1975 

6 
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251 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
gjithë institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
ligjshmërinë e akteve juridike të ministrive dhe të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

11.06.1975 2 

252 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi disa 
shkelje të dispozitave ligjore lidhur me klasifikimin e 
punëtorëve dhe plotësimin e librezave të punës, së bashku me 
informacionin përkatës të Prokurorisë së Përgjithshme. 

12.18.1974 - 
01.18.1975 

20 

253 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi njësimin e 
Shkollës së Lartë të Partisë "V. I. Lenin" me shkollat e larta të 
sistemit arsimor shtetëror, së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

10.07.1975 - 
06.11.1976 

10 

254 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
përdorimin e fjalës "hozrazhot". 

08.15.1975 - 
09.13.1975 

5 

255 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi aktivitetin 
e pensionistëve. 

11.03.1975 2 

256 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
kuadrin e Arbitrazhit Shtetëror, kujdesin e veçantë që duhet 
treguar ndaj atyre që shkojnë në fshat si dhe mbi sigurimin e 
strehimit për kuadrot e qarkulluar dhe të punës për gratë e 
tyre. 

09.03.1975 - 
11.07.1975 

13 

257 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive si dhe 
gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi mënyrën e përdorimit të peshoreve të mëdha 
automobilistike në qytet. 

07.07.1975 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

258 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore si dhe gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi mirëmbajtjen dhe ruajtjen e 
armatimit të FVVP. 

- 8 

259 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme si dhe gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi sqarim në vendimin për materialet 
dokumentare që nuk evakuohen që në kohë paqe. 

- 2 

5 Sekretaria e Përgjithshme.   

260 Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, për 
miratimin e planeve të çështjeve për qeveri dhe kryesi gjatë 
vitit 1975 dhe tremujorit të parë 1976, planet e miratuara dhe 
çështjet që do t'i paraqiten Plenumit, Byrosë Politike dhe 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

12.24.1975 91 

261 Mbi disa çështje për t'u zgjidhur të dala nga kontakti i 
kryetarit të Këshillit të Ministrave me bazën dhe dhënë 
Aparatit për zgjidhje. 

02.13.1975 - 
02.12.1976 

114 

261/1 Mbi disa çështje për t'u zgjidhur të dala nga kontakti i 
kryetarit të Këshillit të Ministrave me bazën dhe dhënë 
Aparatit për zgjidhje. 

02.13.1975 - 
02.12.1976 

123 

262 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë, për çështje të ndryshme gjatë vitit 1975. 

04.03.1975 - 
10.24.1975 

20 

263 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planet e 
prodhimit dhe të furnizimit në degët e ndryshme të 
ekonomisë, për vitin 1975 si dhe plani i zhvillimit ekonomik 
dhe kulturor. 

10.31.1974 - 
12.08.1975 

213 

264 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1975 dhe njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të shtetit për 6-mujorin e parë 1975 si dhe 
diskutim i kryetarit të Këshillit të Ministrave për këtë çështje. 

06.25.1975 - 
07.29.1975 

226 

265 Njoftime të ministrive dhe të Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi hartimin dhe plotësimin e planit të zhvillimit ekonomik 
dhe kulturor të vendit për vitin 1975 si dhe për ndërmarrjet që 
kanë dalë me humbje. 

- 140 
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266 Letra të Këshillit të Ministrave, korrespondencë, njoftime dhe 
informacione të ministrive dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi hartimin e planit të 
zhvillimit ekonomik dhe kulturor të vendit për vitin 1976. 

06.17.1975 - 
01.13.1976 

106 

267 Ligje të Kuvendit Popullor, procesverbale dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e planit të zhvillimit 
ekonomik dhe kulturor të Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së bashku me projektet 
dhe raportet përkatëse të Komisionit të Planit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Financave. 

05.16.1975 - 
02.11.1976 

240 

267/1 Ligje të Kuvendit Popullor, procesverbale dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e planit të zhvillimit 
ekonomik dhe kulturor të Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së bashku me projektet 
dhe raportet përkatëse të Komisionit të Planit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Financave. 

05.16.1975 - 
02.11.1976 

254 

267/2 Ligje të Kuvendit Popullor, procesverbale dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e planit të zhvillimit 
ekonomik dhe kulturor të Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1976, së bashku me projektet 
dhe raportet përkatëse të Komisionit të Planit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Financave. 

05.16.1975 - 
02.11.1976 

227 

268 Marrëveshjet e nënshkruara në Pekin ndërmjet qeverive të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Kinës, më 03.07.1975 për dhënien e një kredie të materialeve 
të përgjithshme dhe furnizimin e veprave të plota Republikës 
Popullore të Shqipërisë nga ana e Republikës Popullore të 
Kinës si dhe për shkëmbimin e mallrave për vitet 1976-1980 së 
bashku me stenogramet e bashkëbisedimeve dhe njoftimet e 
delegacionit qeveritar shqiptar si dhe letra drejtuar Çu En Lait. 

10.11.1974 - 
09.19.1975 

214 

269 Rregullore e Drejtorisë së Pritjes pranë Këshillit të Ministrave, 
së bashku me korrespondencën përkatëse mbi shpenzime të 
ndryshme të bëra nga kjo drejtori. 

01.04.1975 - 
01.24.1975 

29 
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270 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe orientime të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi forcimin e mëtejshëm të 
punës ideologjike të Partisë në ushtri. 

03.22.1975 - 
04.01.1975 

12 

271 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi shtrirjen e kontrollit 
ekonomiko-financiar të sigurimeve shtetërore edhe mbi njësitë 
dhe raportet e ushtrisë dhe të punëve të brendshme, së bashku 
me materialin përkatës mbi kontroll-revizionet financiare në 
ushtri dhe në organet e Punëve të Brendshme. 

01.20.1975 - 
09.06.1975 

59 

272 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi ndërtimin dhe funksionimin e 
shkollave të lira ushtarake. 

03.14.1975 10 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e strukturës 
organizative dhe numrit të punonjësve të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore si dhe korrespondencë, mbi punëtorët që 
disiplinohen me organikë të punëtorëve që punojnë në njësitë 
dhe repartet ushtarake. 

05.26.1975 - 
07.11.1975 

14 

274 Parashtresë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, njoftime të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe letër e Këshillit të 
Ministrave drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi kriteret e përgatitjes së kuadrit 
ushtarak. 

02.21.1975 - 
08.19.1975 

35 

275 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Institucionit 
të Studimeve dhe Projektimeve të veprave mbrojtëse si dhe të 
Institutit Topografik të Ushtrisë dhe të Spitalit të Përgjithshëm 
Ushtarak. 

01.25.1975 - 
12.03.1975 

11 

276 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975, protokoll ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore 
të Kinës, mbi veprat e reja të industrisë ushtarake që do të 
ndërtohen me ndihmën e Republikës Popullore të Kinës dhe 
masat që do të merren. 

03.28.1975 - 
05.06.1975 

24 
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277 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore dhe dikastere të tjera, mbi 
krijimin e këshillit tekniko-shkencor për prodhimin e pjesëve 
të ndërrimit për teknikën luftarake dhe të baterive. 

01.06.1975 - 
10.20.1975 

14 

278 Relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe planimetria e 
miratuar, për sheshin e ndërtimit të Uzinës së Riparimit të 
Tankeve. 

04.14.1975 - 
04.17.1975 

7 

279 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975, vendime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi krijimin e ndërmarrjes së prodhimit 
xhenjer si dhe mbi ndërmarrjet ekonomike që varen nga 
Ministria e Mbrojtjes Popullore. 

01.25.1975 - 
12.06.1975 

18 

280 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
rregullores për uniformën e forcave të armatosura dhe 
normën e veshmbathjes së ushtarakëve. 

05.21.1975 - 
08.23.1975 

38 

281 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975 si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
caktimin e normave të ushqimit të ushtarakëve të forcave të 
armatosura dhe të studentëve ushtarakë. 

05.19.1975 - 
11.26.1975 

31 

282 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1975 dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përgjegjësinë materiale 
të ushtarakëve të shërbimit aktiv të përhershëm dhe në 
rezervë. 

06.20.1975 - 
12.15.1975 

22 

283 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore etj. si dhe gjithë komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi hapjen e shtigjeve për 
teknikën luftarake në veprat e bonifikimit si dhe 
korrespondenca mbi fortifikimin e vendit me pjesëmarrjen e 
popullsisë. 

03.21.1975 - 
12.27.1975 

30 

284 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fuqie punëtore 
dhe fond page Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për vitin 
1976. 

04.13.1975 - 
08.11.1975 

12 

285 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi dhe 
materiale për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

05.10.1975 - 
09.16.1975 

7 
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286 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e ambienteve 
hidrosanitare në territorin e Gardës së Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

09.20.1975 - 
09.26.1975 

2 

287 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin e ushtarakëve me strehim. 

01.21.1975 - 
06.05.1975 

17 

288 Urdhër i kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në 
administrimin direkt të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të 
materialeve rezervë shtetërore që ruhen prej saj. 

02.10.1975 - 
02.11.1975 

2 

289 Urdhër i Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalimin e 
rezervatëve të gjuetisë të disa rretheve në zona ushtarake. 

09.23.1975 - 
10.06.1976 

11 

290 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive dhe gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
zgjidhjen e disa vështirësive që ka ushtria në furnizim. 

05.31.1975 - 
06.12.1975 

7 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtytjen e shërbimit 
ushtarak aktiv të ushtarakëve që janë duke kryer këtë 
shërbim. 

11.27.1975 1 

292 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi krijimin e 
Gjykatës së Posaçme Ushtarake për gjykimin e tradhëtarëve 
Beqir Balluku, Petrit Dume, Hito Çako etj. së bashku me 
komunikatën përkatëse të Gjykatës së Lartë të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

08.26.1975 - 
11.14.1975 

13 

293 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të mbledhjes së 25-të të zakonshme të komisionit të 
përbashkët shqiptaro-jugosllav për zgjidhjen e incidenteve 
kufitare si dhe njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Lezhë, mbi provokacionin e rëndë të një 
anije jugosllave ndaj motopeshkatares sonë "Islam Mustafa". 

04.22.1975 - 
12.23.1975 

15 

294 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, për shqyrtimin e raportit të Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi forcat e pazëna në punë, dhe relacione e 
njoftime të ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për problemet e sigurimit të 
shpërndarjes dhe përdorimit të fuqisë punëtore si dhe vendim 
mbi shtesë plani punëtore. 

01.07.1975 - 
11.26.1975 

103 
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295 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihme 
materiale popujve të Vietnamit, Laosit dhe të Jemenit. 

02.25.1975 - 
12.16.1975 

21 

296 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi djegien e një depoje me kinofilma 
në Kinostudio si dhe informacione e njoftime të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi dëmet nga zjarri. 

01.08.1975 - 
10.28.1975 

98 

297 Shkresë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Gjykatës së Lartë dhe 
Prokurorisë së Përgjithshme, mbi caktimin e 
zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Xhafer Spahiu, 
kryetar të Komisionit të Internimit dhe Dëbimit si dhe 
projektvendimin mbi të drejtat e të internuarve dhe të 
dëbuarve. 

01.31.1975 - 
06.03.1975 

11 

298 Njoftime dhe informacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe ministrive, mbi disa çështje të ngritura nga 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve. 

01.08.1975 - 
01.20.1976 

36 

299 Korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë me disa ministri, mbi disa probleme të 
ngritura nga sekretarët e parë të komiteteve të Partisë në 
rrethe. 

01.30.1975 - 
05.19.1975 

12 

300 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
korrespondencë, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor me 
vendet e tjera. 

02.17.1975 - 
12.23.1975 

100 

301 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1975, për shqyrtimin e rezultateve që u arritën gjatë 
fushatës së organizuar nga Komiteti Qendror i Partisë së 
Punës së Shqipërisë, për përmirësimin e cilësisë së prodhimit 
të mallrave dhe raportit mbi cilësinë e mallrave të përdorimit 
të gjerë të industrisë së lehtë dhe ushqimore dhe nivelin e 
shërbimit të tyre në tregti, së bashku me materialin përkatës. 

02.25.1975 - 
10.23.1975 

143 
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302 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1975, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi gjendjen e makinerive, pjesëve të ndërrimit dhe 
të mallrave stoqe dhe me qarkullim të ngadalshëm. 

02.17.1975 - 
10.11.1975 

106 

303 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e ambasadave të 
reja në Republikën Popullore të Shqipërisë, në Mbretërinë e 
Kamboxhias dhe në Shtetet e Bashkuara të Meksikës si dhe 
mbi qëndrimin e një punonjësi të Ambasadës sonë në Greqi. 

08.28.1975 - 
11.03.1975 

11 

304 Vendime dhe korrespondenca e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi forcimin e mëtejshëm të regjimit të kursimit, 
sidomos për energjinë elektrike. 

02.19.1975 - 
07.29.1975 

28 

305 Procesverbal i mbledhjes me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve datë 09.01.1975, 
mbi nevojën e njohjes së dispozitave ligjore si dhe letra të 
Këshillit të Ministrave dhe informacione të Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi shkelje të dispozitave nga organet 
shtetërore dhe ekonomike. 

01.08.1975 - 
02.03.1976 

164 

306 Konkluzionet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, letër e Këshillit të Ministrave dhe 
raport i Ministrisë së Financave, mbi disa dobësi serioze në 
punën udhëheqëse të Partisë dhe në administrimin e pronës 
socialiste në rrethin e Kukësit si dhe njoftim i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë çështje. 

03.19.1975 - 
10.14.1975 

49 

307 Informacion dhe evidenca të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi luftën kundër kriminalitetit. 

02.08.1975 - 
12.30.1975 

97 

308 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa 
probleme për ndërmarrjet e ndërtimit të Hidrocentralit 
Metalurgjik në Elbasan dhe Uzinës së Përpunimit të Thellë të 
Naftës në Ballsh. 

04.19.1975 - 
12.31.1975 

26 
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309 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1975, mbi ruajtjen dhe administrimin e 
pasurisë socialiste, zhvillimin e luftës së klasave dhe rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve dhe kooperativave 
bujqësore për vitin 1974 si dhe raportet, njoftimet dhe 
informacionet e ministrive dhe Prokurorisë së Përgjithshme 
për këto çështje. 

01.03.1975 - 
12.29.1975 

246 

309/1 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1975, mbi ruajtjen dhe administrimin e 
pasurisë socialiste, zhvillimin e luftës së klasave dhe rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve dhe kooperativave 
bujqësore për vitin 1974 si dhe raportet, njoftimet dhe 
informacionet e ministrive dhe Prokurorisë së Përgjithshme 
për këto çështje. 

01.03.1975 - 
12.29.1975 

149 

310 Urdhëresa të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrje 
mallrash nga rezerva shtetërore si dhe mbi dhënie fondi 
Drejtorisë së Rezervës Shtetërore. 

02.05.1975 - 
12.31.1975 

58 

311 Urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi kalimin 
dhe nxjerrjen nga Rezerva Shtetërore të automjeteve të zëna 
në kundërvajtje. 

01.28.1975 - 
12.23.1975 

80 

312 Vendim dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
rregulla të brendshme për funksionimin e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe mbi mënyrën e dorëzimit të detyrës midis 
punonjësve dhe të drejtën e përdorimit të vulës së thatë. 

01.25.1975 - 
12.25.1975 

12 

313 Korrespondencë me Ministrinë dhe institucionet e tjera 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për heqjen nga përdorimi të akteve të firmosura nga 
tradhëtari Beqir Balluku, ruajtjen e sekretit shtetëror, masat 
për sistemimin e dokumenteve dhe shkurtimin e 
korrespondencës së tepërt. 

11.27.1974 - 
12.17.1975 

185 

314 Letra dhe telegrame nga masat punonjëse drejtuar Këshillit të 
Ministrave në raste festash gjatë vitit 1975. 

02.05.1975 - 
12.20.1975 

100 

315 Grafikët e vajtjes në mbledhjet e këshillave popullore dhe 
komiteteve ekzekutive gjatë vitit 1975, së bashku me letrën 
përkatëse. 

12.27.1974 - 
12.11.1975 

51 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

316 Korrespondencë me ministritë dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për zgjidhjen e çështjeve të 
ngritura nga këta në adresë të ministrive. 

01.04.1975 - 
12.22.1975 

156 

317 Informacion përmbledhës dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me ministritë, për zgjidhjen e çështjeve 
të ngritura nga analizat e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve në 3-mujorin e tretë në adresë të 
dikastereve qendrore. 

10.25.1975 - 
01.14.1976 

121 

318 Informacione përmbledhëse të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi veprimtarinë e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për 3-mujorin e katërt 1975 
dhe çështjet në adresë të dikastereve. 

01.28.1976 - 
02.11.1976 

25 

319 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.01.1975, mbi shqyrtimin e raportit si kanë punuar 
Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Komiteti 
Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për 
forcimin e kontrollit të zbatimit të vendimeve, zhvillimin e 
iniciativës, vetëveprimit dhe ushtrimin e kompetencave nga 
ana e drejtorive në ministri dhe e seksioneve në komitetet 
ekzekutive, së bashku me materialin përkatës. 

12.12.1974 - 
12.16.1975 

81 

320 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.09.1975, raportet e grupeve të posaçme 
dhe raporti i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
ndryshime në metodologjinë e planifikimit. 

04.09.1975 - 
10.06.1975 

124 

320/1 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.09.1975, raportet e grupeve të posaçme 
dhe raporti i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
ndryshime në metodologjinë e planifikimit si dhe vendimi 
përkatës. 

04.09.1975 - 
10.06.1975 

242 
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320/2 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.09.1975, raportet e grupeve të posaçme 
dhe raporti i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
ndryshime në metodologjinë e planifikimit si dhe vendimi 
përkatës. 

04.09.1975 - 
10.06.1975 

122 

320/3 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.09.1975, raportet e grupeve të posaçme 
dhe raporti i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
ndryshime në metodologjinë e planifikimit si dhe vendimi 
përkatës. 

04.09.1975 - 
10.06.1975 

76 

321 Protokoll i mbledhjes së Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
datë 12.02.1975, lidhur me punimet e Plenumit të 6-të të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe fjalës 
së shokut Enver në këtë plenum, së bashku me raportin 
përkatës. 

02.15.1975 29 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
thjeshtimin e aparateve shtetërore dhe ekonomike. 

04.08.1975 4 

323 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1975, mbi shqyrtimin e punës dhe veprimtarisë e 
përgjegjësisë së anëtarëve të Kryesisë, mbi shfaqjet e rënda të 
burokratizmit që janë vërejtur në aparatet shtetërore dhe 
ekonomike, së bashku me udhëzimin mbi disipliminim në 
organikë të punonjësve dhe raporti përkatës. 

03.19.1975 - 
04.22.1975 

140 

324 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

02.05.1975 - 
06.16.1975 

173 

324/1 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

02.05.1975 - 
06.16.1975 

95 

324/2 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

02.05.1975 - 
06.16.1975 

137 
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324/3 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

12.28.1974 - 
06.16.1975 

169 

324/4 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

12.28.1974 - 
06.16.1975 

135 

324/5 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

12.28.1974 - 
06.16.1975 

158 

324/6 Propozimet e ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
shkurtimet në organikë dhe strukturat organizative. 

12.28.1974 - 
06.16.1975 

170 

325 Relacionet dhe projektorganikat e përgatitura nga grupet e 
punës dhe të para në Komisionin Qendror për thjeshtimin e 
Aparatit Shtetëror dhe strukturat organizative, shkrirjen dhe 
bashkimin e drejtorive dhe ndërmarrjeve. 

04.28.1975 - 
05.20.1975 

251 

325/1 Relacionet dhe projektorganikat e përgatitura nga grupet e 
punës dhe të para në Komisionin Qendror për thjeshtimin e 
Aparatit Shtetëror dhe strukturat organizative, shkrirjen dhe 
bashkimin e drejtorive dhe ndërmarrjeve. 

04.28.1975 - 
05.20.1975 

298 

325/2 Relacionet dhe projektorganikat e përgatitura nga grupet e 
punës dhe të para në Komisionin Qendror për thjeshtimin e 
Aparatit Shtetëror dhe strukturat organizative, shkrirjen dhe 
bashkimin e drejtorive dhe ndërmarrjeve. 

04.28.1975 - 
05.20.1975 

176 

326 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3-5 
maj 1975, për shqyrtimin e raportit, mbi disa konkluzione 
kryesore që dalin për organet shtetërore dhe ekonomike në 
bazë të materialeve të Plenumit të V-të e VI-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për thellimin e 
luftës kundër burokratizmit dhe teknokratizimit, së bashku 
me raportin përkatës. 

03.29.1975 - 
05.05.1975 

95 
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326/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3-5 
maj 1975, për shqyrtimin e raportit, mbi disa konkluzione 
kryesore që dalin për organet shtetërore dhe ekonomike në 
bazë të materialeve të Plenumit të V-të e VI-të të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për thellimin e 
luftës kundër burokratizmit dhe teknokratizimit, së bashku 
me raportin përkatës. 

03.29.1975 - 
05.05.1975 

310 

327 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5-6 qershor 1975, për shqyrtimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve që disiplinohen me 
organikë në organet shtetërore në qendër dhe në bazë, së 
bashku me materialin përkatës. 

04.11.1975 - 
07.04.1975 

246 

327/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5-6 qershor 1975, për shqyrtimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve që disiplinohen me 
organikë në organet shtetërore në qendër dhe në bazë, së 
bashku me materialin përkatës. 

04.11.1975 - 
07.04.1975 

183 

327/2 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5-6 qershor 1975, për shqyrtimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve që disiplinohen me 
organikë në organet shtetërore në qendër dhe në bazë, së 
bashku me materialin përkatës. 

04.11.1975 - 
07.04.1975 

218 

327/3 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5-6 qershor 1975, për shqyrtimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve që disiplinohen me 
organikë në organet shtetërore në qendër dhe në bazë, së 
bashku me materialin përkatës. 

04.11.1975 - 
07.04.1975 

263 

328 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi shkrirjen e drejtorive qendrore. 

04.28.1975 - 
05.06.1975 

8 

329 Informacione të Byrosë së Informacionit pranë Këshillit të 
Ministrave, mbi punën e bërë për shkurtimet në organikat dhe 
sistemin në punë të punonjësve të cilëve u shkurtohen vendet 
e punës. 

02.09.1975 - 
05.30.1975 

91 
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330 Letra të punonjësve, drejtuar udhëheqjes së Partisë dhe të 
Shtetit me propozime dhe mendime, lidhur me luftën kundër 
shfaqjeve të burokratizimit së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

04.18.1975 - 
11.14.1975 

109 

331 Raport i mbledhjes së Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi punën e dobët të organeve 
shtetërore në rrethin e Gramshit. 

04.19.1975 - 
07.28.1975 

35 

332 Letra të Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi shkurtimin 
dhe thjeshtimin e organikave të ndërmarrjeve, kooperativave 
dhe institucioneve si dhe programi për këtë çështje. 

08.22.1975 - 
10.21.1975 

30 

333 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1975, për shqyrtimin e përfundimeve të arritura në 
luftën kundër burokratizimit dhe miratimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve për organet shtetërore 
dhe ekonomike si dhe shkrirje dhe bashkim drejtorish e 
ndërmarrjesh dhe kompetencat në fushën e organikave, së 
bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

06.07.1975 - 
07.08.1975 

66 

333/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1975, për shqyrtimin e përfundimeve të arritura në 
luftën kundër burokratizimit dhe miratimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve për organet shtetërore 
dhe ekonomike si dhe shkrirje dhe bashkim drejtorish e 
ndërmarrjesh dhe kompetencat në fushën e organikave, së 
bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

06.07.1975 - 
07.08.1975 

73 

333/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1975, për shqyrtimin e përfundimeve të arritura në 
luftën kundër burokratizimit dhe miratimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve për organet shtetërore 
dhe ekonomike si dhe shkrirje dhe bashkim drejtorish e 
ndërmarrjesh dhe kompetencat në fushën e organikave, së 
bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

06.07.1975 - 
07.08.1975 

230 
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334 Propozimet e rretheve dhe ministrive, për shkurtimin dhe 
thjeshtimin e organikave në ndërmarrje, kooperativa dhe 
institucione. 

08.19.1975 - 
12.21.1975 

267 

335 Përmbledhëset e shqyrtuara nga grupet e punës dhe paraqitur 
Komisionit Qendror për shkurtimet dhe thjeshtimin e 
organikave të ndërmarrjeve, kooperativave dhe 
institucioneve. 

11.18.1975 201 

336 Informacione të Byrosë së Informacionit pranë Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi përfundimet e shkurtimeve dhe 
thjeshtimit të organikave në ndërmarrjet, kooperativat dhe 
institucionet. 

09.02.1975 - 
10.30.1975 

27 

337 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1975 si dhe materialet dhe vendimet përkatëse, mbi 
shkurtimin e mëtejshëm të organikave, të rrjetit të tregtisë, 
normat e ngarkesës mësimore të arsimtarëve dhe kalim 
aktivitetesh. 

05.27.1975 - 
01.13.1976 

112 

337/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1975 si dhe materialet dhe vendimet përkatëse, mbi 
shkurtimin e mëtejshëm të organikave, të rrjetit të tregtisë, 
normat e ngarkesës mësimore të arsimtarëve dhe kalim 
aktivitetesh. 

05.27.1975 - 
01.13.1976 

111 

6 Industri-Miniera.   

338 Raport gjeologjik i vitit 1974 si dhe informacione të Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, mbi rezultatet gjeologjike të vitit 
1975 si dhe përbërja e grupeve të punës për shqyrtimin e 
raporteve gjeologjike. 

02.17.1975 - 
12.04.1975 

95 

339 Studim, njoftime dhe informacione të Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave dhe Komitetit të Partisë së Rrethit Durrës, mbi 
punimet për shkrifërimet bregdetare. 

02.06.1975 - 
02.01.1976 

35 

340 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.10.1975, vendimet dhe relacionet 
përkatëse, mbi krijimin e komisionit shtetëror të rezervave të 
mineraleve të dobishme dhe të miratimit të rregullores së tij. 

02.25.1975 - 
10.30.1975 

30 
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341 Kopje e protokollit të aktivit për kërkimet për naftë dhe gaz, 
raporte dhe studime, mbi intensifikimin e punimeve për 
kërkim-shfrytëzimin në këto sektorë si dhe raporte, mbi 
plotësimin e detyrave të aktivit kombëtar të naftës. 

11.16.1974 - 
09.07.1975 

192 

342 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi shkrirjen e drejtorive qendrore të bakrit dhe 
kromit, mbi dhënien e një shume për shpërblim, për 
shpenzime udhëtimi dhe diete, dhe probleme të tjera për 
industrinë dhe minierat. 

01.17.1975 - 
10.29.1975 

60 

343 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.02.1975, raport i Komisionit Qeveritar mbi punën në 
industrinë e naftës si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi riorganizimin e drejtimit të kësaj industrie. 

02.19.1975 - 
12.25.1975 

187 

344 Raport dhe njoftime të Ministrisë së Financave, mbi 
përfundimet e kontrollit financiar në industrinë e naftës. 

06.04.1975 - 
10.15.1975 

60 

345 Relacione dhe informacione të specialistëve të naftës që kanë 
qenë jashtë shtetit për studime dhe eksperiencë. 

02.21.1975 - 
11.13.1975 

65 

346 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe Gjykatës së Lartë, mbi 
eksplozionin e datës 24.12.1974 në rezervuarin e bitumit në 
Qytetin Stalin si dhe informacione të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi probleme të naftës dhe gazit. 

01.13.1975 - 
01.03.1976 

29 

347 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e shpimeve 
të thella, relacione, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi çështje të 
vendburimeve të shpim-kërkimeve dhe shpim-shfrytëzimit 
për naftë dhe gaz. 

01.25.1975 - 
12.26.1975 

172 

348 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.09.1975, raport i Inspektoratit të Shtetit si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi disa probleme të industrisë së bakrit. 

04.22.1975 - 
12.20.1975 

63 

349 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 03.04.1975 si dhe relacione e 
korrespondencë, mbi disa probleme të industrisë së kromit. 

02.20.1975 - 
11.18.1975 

76 
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350 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Krujë, mbi 
analizat laboratorike të fosforiteve të Gusmarit. 

02.03.1975 - 
09.11.1975 

16 

351 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi organizimin e ndërmarrjeve të 
reja të shfrytëzimit të Kombinatit Metalurgjik. 

01.23.1975 - 
10.30.1975 

62 

352 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Centraleve Elektrike. 

05.06.1975 - 
11.03.1975 

101 

352/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Centraleve Elektrike. 

05.03.1975 - 
05.06.1975 

131 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi gjendjen, prodhimin dhe kursimin e energjisë 
elektrike. 

12.30.1974 - 
12.25.1975 

79 

354 Parashtresë e Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi 
shfrytëzimin energjitik dhe kompleks të Vjosës. 

05.25.1975 - 
06.01.1975 

17 

355 Studim i inxhinier Marko Menahem, mbi sigurimin e plehrave 
fosfatike si dhe korrespondencë mbi çështje të industrisë së 
plehrave. 

10.13.1975 - 
10.31.1975 

31 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkrirjen e Drejtorisë 
Qendrore të Uzinave Mekanike si dhe korrespondencë me 
ministritë, për gjendjen, shkrirjen dhe prodhimin e makinerive 
dhe pjesëve të ndërrimit dhe çështje të industrisë mekanike. 

01.03.1975 - 
12.15.1975 

120 

357 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.01.1975, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e tarifës së 
shfrytëzimit të materialit drusor. 

08.29.1974 - 
08.13.1975 

29 

358 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, mbi përqendrimin e shfrytëzimit të pyjeve si 
dhe korrespondenca përkatëse, mbi çështje të industrisë së 
drurit dhe të fibrës. 

01.15.1975 - 
02.06.1975 

30 
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359 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
dhe informacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi sigurimin 
e druve të zjarrit dhe mbi disa shkelje në këtë sektor. 

01.15.1975 - 
01.12.1976 

29 

360 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
si dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Prokurorisë së Përgjithshme, mbi mbrojtjen e ambientit nga 
ndotjet e industrisë. 

06.20.1975 - 
01.05.1976 

22 

361 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1975 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
zëvendësimin e lëndëve djegëse të lëngëta me të ngurta si dhe 
relacione e korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, mbi industrinë e qymyrgurit. 

09.29.1975 - 
03.08.1976 

49 

362 Letër e inxhinier Dhimitër Kosta, drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, për studimin, mbi instabilitetin e 
deformacioneve elastike në sistemet gjeometrikisht të 
ndryshme në mekanikë. 

09.15.1973 - 
03.12.1975 

38 

7 Industria e Lehtë dhe Ushqimore.   

363 Letra dhe vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, 
informacione dhe korrespondencë, mbi grumbullimin, 
shpërndarjen dhe bilancin e drithërave gjatë vitit 1975. 

01.21.1975 - 
10.10.1975 

107 

364 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975 dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi 
kontrollin në Fabrikën e Bukës në Tiranë si dhe relacione e 
korrespondencë për problemet e industrisë së blojës dhe të 
bukës. 

01.25.1975 - 
12.04.1975 

118 

365 Njoftime dhe evidenca të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi grumbullimin e perimeve dhe të panxharit. 

01.12.1975 - 
08.14.1975 

20 

366 Njoftime dhe informacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, mbi grumbullimin dhe përpunimin e ullirit 
dhe të lulediellit. 

07.18.1975 - 
12.08.1975 

20 

367 Korrespondencë mbi dhënie valute për industrinë e duhanit, 
informacione dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, mbi gjendjen e bimës së duhanit. 

07.22.1975 - 
09.24.1975 

7 
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368 Relacion dhe informacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
grumbullimin dhe eksportimin e bimëve mjekësore, tanifere 
dhe eterovajore. 

12.04.1974 - 
11.27.1975 

36 

369 Relacione dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi gjendjen dhe kapacitetin e frigoriferëve. 

12.23.1974 - 
01.05.1976 

69 

370 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi përqendrimin e prodhimit të 
pllakave qeramike. 

07.03.1975 - 
12.05.1975 

21 

371 Relacione dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi probleme të industrisë tekstile. 

03.15.1975 - 
12.03.1975 

22 

372 Informacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi industrinë e këpucëve. 

01.14.1975 - 
09.17.1975 

8 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e aktivitetit të 
prodhimit të veshmbathjes ushtarake, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi çështje të konfeksioneve. 

02.26.1975 - 
12.23.1975 

136 

374 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi furnizimin me vaj luledielli dhe oriz të 
zhveshur të fshatarësisë kooperativiste që dorëzon luledielli 
dhe oriz çeltik mbi sasitë e kontraktuara si dhe 
korrespondencë për probleme të industrisë ushqimore. 

12.26.1974 - 
12.24.1975 

95 

375 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975, mbi pagat e punonjësve të peshkimit si dhe 
korrespondencë, mbi zënien dhe përpunimin e peshkut dhe të 
midhjes. 

02.01.1975 - 
11.14.1975 

50 

376 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme dhe të Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore, mbi gjendjen e ofiçinave mekanike 
në Përmet. 

02.16.1975 - 
10.15.1975 

8 

377 Informacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi prodhimin e detergjentëve dhe shfrytëzimin e 
mbeturinave të industrisë së gomës. 

04.29.1975 - 
12.24.1975 

8 
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378 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975, mbi dhënien e punës në shtëpi si dhe 
relacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
mbi çështje të artizanatit. 

09.10.1975 - 
11.26.1975 

21 

379 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975, raport dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore, mbi gjendjen e ambalazhit. 

12.12.1974 - 
03.27.1975 

10 

8 Bujqësi.   

380 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi strehimin e familjeve që banojnë në 
kushte jo të mira në NB Krumë. 

06.24.1975 - 
09.11.1975 

13 

381 Program, njoftime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi Konferencën Kombëtare për Shkencat 
Bujqësore si dhe korrespondencë e njoftime mbi shkëmbim 
eksperience shkencore në fushën e bujqësisë me vendet e tjera. 

01.07.1975 - 
04.17.1975 

156 

382 Programi i punës, mbi zbërthimin e përmbajtjes së 
letërkëmbimit të shokut Enver Hoxha me kooperativistët e 
Këmishtajt në rrethin e Lushnjes. 

11.14.1975 - 
12.15.1975 

33 

383 Vendim dhe letra të Këshillit të Ministrave, informacione të 
Inspektimit të Shtetit, Ministrisë së Bujqësisë dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi mbjelljet, 
prodhimin dhe administrimin e drithërave. 

02.11.1975 - 
12.27.1975 

125 

384 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
standardet e prodhimeve bujqësore. 

11.21.1975 - 
12.19.1975 

11 

385 Informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, 
mbi çështje të statutit dhe rregullores tip të kooperativave 
bujqësore si dhe mbi të ardhurat e kooperativave bujqësore. 

01.15.1975 - 
01.17.1976 

29 

386 Njoftime të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Elbasan, mbi 
mbjelljen dhe prodhimin e panxharit dhe të lulediellit. 

03.10.1975 - 
10.29.1975 

12 

387 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.09.1975, raport dhe korrespondencë mbi prodhimin e 
farërave me cilësi të lartë. 

03.20.1975 - 
10.13.1975 

32 
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388 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi gjendjen 
fitosanitare të kulturave drusore frutore si dhe mbi dëmtimin 
e vreshtave dhe kulturave bujqësore nga herbicidet dhe 
breshëri, etj. 

05.27.1975 - 
08.13.1975 

37 

389 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5-6 qeshor 1975, mbi të metat e vërtetuara në 
kooperativën bujqësore të Shëngjergjit në Tiranë si dhe 
raporte dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
disa probleme shqetësuese në bujqësi dhe mbi shkelje dhe 
përvetësime në kooperativat bujqësore. 

02.03.1975 - 
01.15.1976 

116 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalim fuqie punëtore 
nga Ministria e Arsimit dhe e Kulturës në Ministrinë e 
Bujqësisë si dhe raport e relacione të Ministrisë së Bujqësisë 
dhe të Inspektimit të Shtetit, mbi zbërthimin e planit të vitit 
1975, organikat dhe punonjësit joprodhues dhe rezultatet e 
arritura në përqendrimin dhe specializimin në kooperativat 
bujqësore. 

03.03.1975 - 
12.30.1975 

28 

391 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, vendime dhe letër të Këshillit të Ministrave, së 
bashku me korrespondencën përkatëse, mbi ruajtjen, 
shkriftimin dhe përmirësimin e tokës bujqësore, plehërimin e 
saj dhe shpyllëzimin. 

02.11.1975 - 
01.07.1976 

61 

392 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe korrespondencë, mbi riklasifikimin e 21 
kooperativave bujqësore në zonën kodrinore malore si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese 
për këto kooperativa. 

01.15.1975 - 
12.12.1975 

43 

393 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi kalim kooperativash në ndërmarrje bujqësore 
dhe mbi kalim prone shtetërore në administrim të 
kooperativave bujqësore. 

12.12.1974 - 
01.10.1976 

55 
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394 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftime, informacione dhe 
korrespondencë, mbi çështje të ujitjes dhe mbushjen e 
rezervuarëve me ujë. 

03.12.1975 - 
12.24.1975 

42 

395 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Tregtisë, për çështje të 
mekanizimit të punimeve bujqësore. 

06.10.1975 - 
11.08.1975 

22 

396 Raport dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
realizimin e planit të vitit 1974 nga kooperativat bujqësore të 
tipit të lartë dhe mbi disa probleme të dala gjatë organizimit të 
këtyre ekonomive. 

03.04.1975 - 
07.30.1975 

55 

397 Disa plotësime në kriteret orientuese mbi kalimin e 
kooperativave në ndërmarrje bujqësore dhe korrespondencë, 
mbi ankimin e kooperativistëve të Gjergjevicës dhe të Lavdarit 
e Lekasit në rrethin e Korçës. 

05.23.1975 - 
07.28.1975 

33 

398 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për zbatimin e 
orientimeve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, në lidhje me organizimin e ndihmës 
me forca pune nga qyteti për kooperativat dhe ndërmarrjet 
bujqësore. 

10.27.1975 - 
12.20.1975 

19 

399 Letër e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi masat për zbatimin e deklaratës të 
29 prillit 1967 të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore 
të Shqipërisë. 

05.27.1975 - 
12.26.1975 

42 

400 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.04.1975 dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënie fuqie punëtore dhe fond page si dhe 
relacione e korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi 
plotësimin e detyrave në sektorin e frutikulturës. 

10.29.1974 - 
12.01.1975 

73 

401 Marrëveshje fitosanitare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë si dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Bujqësisë, mbi probleme të pyjeve. 

04.17.1975 - 
11.15.1975 

48 
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402 Letër e Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë, mbi prodhimin dhe furnizimin e 
vazhdueshëm të popullatës me fasule, patate dhe perime. 

12.25.1974 - 
11.08.1975 

182 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
probleme të prodhimit, grumbullimit dhe furnizimin e tregut 
me mish. 

01.13.1975 - 
01.07.1976 

56 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e konventës 
sanitare-veterinare midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste të Rumanisë 
si dhe studim, njoftime dhe informacione mbi dëmet në 
blegtori. 

02.21.1975 - 
10.29.1975 

49 

405 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
helmimin e lopëve në kooperativën bujqësore të Baldushkut 
në rrethin e Tiranës. 

11.17.1975 - 
12.19.1975 

57 

406 Studim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Sarandë si dhe 
informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zhvillimin numerik 
të qeve të punës dhe të njëthundrakëve. 

03.14.1975 - 
10.04.1975 

25 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Rritjes së Shpendëve në Elbasan si dhe kërkesë fondi në 
valutë për ndërmarrjet e rritjes së shpendëve. 

12.16.1974 - 
10.02.1975 

9 

408 Studim, njoftime, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi gjendjen e kullotave dhe bazën 
ushqimore të blegtorisë. 

09.07.1973 - 
06.12.1976 

118 

9 Komunikacioni PT.   

409 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe 
materiali përkatës, mbi rregullat e përdorimit të autoveturave. 

01.09.1975 - 
09.23.1975 

22 

410 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet qendrore, mbi rishpërndarjen e 
autoveturave. 

04.11.1975 - 
11.22.1975 

57 
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411 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi transportimin e punonjësve nga qendra e 
vendbanimit në qendrën e punës. 

10.27.1974 - 
08.20.1975 

16 

412 Studim relacion dhe njoftime të Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi rezultatet e organizimit të parqeve 
automobilistike të mallrave në bazë rrethi si dhe mbi gjendjen 
e parqeve dhe ofiçinave automobilistike. 

11.07.1974 - 
12.05.1975 

55 

413 Informacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe të Parkut 
të Eksportit, lidhur me një provokim të organeve shtetërore 
jugosllave ndaj dy shoferëve tanë si dhe relacione dhe 
njoftime mbi gjendjen e Parkut Automobilistik. 

03.06.1975 - 
08.26.1975 

24 

414 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi pagat e 
shoferëve të Parkut të Eksportit dhe të Parkut të 
Delegacioneve. 

06.20.1975 - 
07.12.1975 

4 

415 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.08.1975, letër e Këshillit të Ministrave dhe 
informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve, mbi aksidentet 
automobilistike dhe gjendjen teknike të automjeteve. 

01.18.1975 - 
01.04.1976 

117 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugëve dhe 
shesheve të ngarkim-shkarkimit në veprat e mëdha si dhe 
projektet, mbi ndryshim dispozitash për ngarkim-shkarkimin 
e mallrave. 

06.07.1975 - 
09.16.1975 

17 

417 Informacione, projektmarrëveshje dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi lidhjen ndërkombëtare me hekurudhë 
dhe skicë-idenë e hekurudhës Laç-Lezhë-Shkodër-Hani i Hotit 
(kufi). 

06.24.1974 - 
03.22.1975 

72 

418 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe vendim i Këshillit të Ministrave së bashku 
me korrespondencën përkatëse, mbi gjelbërimin e rrugëve 
automobilistike mbi rrugën Elbasan-Kombinati Metalurgjik 
dhe të rrugëve e urave të tjera në zona të ndryshme. 

10.18.1973 - 
02.10.1976 

124 
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419 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975 dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e hekurudhës Vlorë-Selenicë si dhe relacione dhe 
korrespondencë, mbi çështje të transportit hekurudhor dhe 
radhën e ndërtimit të hekurudhave. 

01.22.1975 - 
01.26.1976 

69 

420 Studimi mbi zgjerimin e mëtejshëm të porteve dhe të rrjetit 
hekurudhor si dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit 
dhe Ministrinë e Komunikacioneve, mbi çështje të porteve 
detare. 

12.25.1974 - 
12.31.1975 

107 

421 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi çështje të 
transportit detar të mallrave si dhe informacione e 
korrespondencë për këtë shërbim. 

11.02.1974 - 
10.30.1975 

73 

422 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi zgjerimin e Aeroportit Civil të Rinasit 
dhe shërbimin në të. 

01.15.1975 - 
10.06.1975 

19 

423 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi marrëveshjen për 
transportin ajror civil me Republikën Socialiste të Rumanisë, 
së bashku me marrëveshjen dhe projektet përkatëse. 

08.30.1974 - 
04.01.1975 

65 

424 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi ndërlidhjen "Teleks", aderimin në Konventën 
Ndërkombëtare të Telekomunikacioneve dhe çështje të 
zgjerimit dhe mirëmbajtjes së linjave telegrafonike dhe 
kabllore. 

12.27.1974 - 
12.16.1975 

88 

425 Projektdekretet, informacione dhe relacione të Prokurorisë së 
Përgjithshme dhe Drejtorisë së Përgjithshme të PT, mbi 
shërbimin postar dhe të telekomunikacioneve dhe pajisjen me 
uniformë të punonjësve të PT. 

02.20.1975 - 
10.13.1975 

49 

426 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e 
peshoreve të mëdha automobilistike në qytete. 

07.07.1975 - 
07.08.1975 

3 

427 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telekomunikacioneve, mbi krijimin e Drejtorisë së 
Administrimit të Pullave Postare. 

03.24.1975 - 
04.05.1975 

5 

428 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
mënyrën e riparimit të motoçikletave pronë të shtetasve. 

03.22.1975 - 
10.13.1975 

5 
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429 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telekomunikacioneve, mbi vizitën e delegacionit tonë të 
Postë-Telekomunikacioneve në Republikën Popullore të 
Kinës. 

10.14.1975 18 

10 Ndërtim.   

430 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
ndërtimin e rrugëve dhe urave, mbi disa përvetime dhe 
shpërdorime të kryera në Ndërmarrjen Rruga-Ura në Elbasan. 

12.09.1973 - 
01.05.1976 

75 

431 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për probleme të planeve rregulluese të qendrave të 
banuara dhe të ndërtimeve jashtë vijave të verdha. 

01.29.1975 - 
10.04.1975 

31 

432 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e projekteve 
tip (seksioneve) për ndërtesat e banimit në përgjithësi dhe 
sidomos të atyre që do të ndërtojë shteti në fshat. 

11.05.1975 2 

433 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975, për shqyrtimin e parashtresës së Ministrisë së 
Tregtisë, mbi ndërtimin e Hotelit Turistik në Vlorë si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Tregtisë, Arsimit 
dhe Kulturës dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, mbi disa çështje të ndërtimit të veprave 
social-kulturore. 

12.30.1974 - 
10.16.1975 

59 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e vleftës së plotë 
të ndërtimit të godinës së banimit për diplomatët në Tiranë si 
dhe korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi banesat ku kanë banuar 
gjermanët. 

06.20.1975 - 
12.13.1975 

28 

435 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet ekzekutive të këshillit 
popullor të rretheve, mbi industrinë e materialeve të 
ndërtimit. 

12.31.1974 - 
12.18.1975 

47 
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436 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.01.1975 dhe 26.02.1975, së bashku me 
materialin përkatës, mbi ndërtimin e objekteve mbrojtëse për 
sigurimin e strehimit të popullsisë në qytetin e Tiranës. 

- 29 

437 Shkresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e 
kullotës në zonën Maja e Bisejt, Shkujka, Kapeshin dhe Rreze e 
Lipes, që ka lidhje me përroin mbi qytetin e Përmetit. 

01.18.1975 - 
04.18.1975 

3 

438 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975, për shqyrtimin e raportit, mbi cilësinë e 
ndërtimeve si dhe korrespondencë mbi shkaqet e rrëzimit të 
depos së Rezervës Shtetërore në Kokël, Gramsh. 

02.22.1975 - 
03.25.1976 

38 

439 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 5-6 qershor 1975, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë 
së Ndërtimit, mbi masat e marra për vënien në shfrytëzim në 
vitin 1975 të 11 veprave të reja si dhe korrespondencë mbi 
Konferencën Kombëtare të Ndërtimit, ndryshime në vëllimin 
e ndërtimeve për vitin 1976 dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
mbi marrjen në dorëzim të veprave dhe nënveprave të mëdha. 

01.14.1975 - 
12.24.1975 

46 

440 Letër e Sherif Alisjanaj drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, lidhur me cilësinë dhe koston e projektimit të 
hidrocentraleve si dhe letra e banorëve të rrugës "Hoxha 
Tasin" në Tiranë. 

05.25.1975 - 
09.02.1975 

35 

441 Diskutim i shokut Enver Hoxha, në mbledhjen e Sekretariatit 
të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë më 
23.03.1972 si dhe raporte dhe referate për probleme të 
urbanistikës dhe arkitekturës sonë. 

02.13.1975 - 
12.02.1975 

100 

442 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, mbi mundësinë për të furnizuar me ujë 
industrial qytetin e Tiranës, informacione të Prokurorisë së 
Përgjithshme, Arbitrazhit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi ligjshmërinë dhe gjendjen ekonomiko-
financiare të ndërmarrjeve të ndërtimit si dhe korrespondencë 
mbi dhënie fondesh dhe lejimin e punimeve pa preventiv. 

02.11.1975 - 
01.19.1976 

80 
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443 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
transportimit të projekteve nga Republika Popullore e Kinës 
dhe hartimin e protokolleve nga grupet e punës si dhe 
informacione të Përfaqësisë Tregtare në Pekin, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe Makina-Importit, mbi gjendjen e 
veprave të plota që ndërtohen me ndihmën e Republikës 
Popullore të Kinës. 

01.07.1975 - 
12.15.1975 

66 

444 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi mënyrën e strehimit dhe transportimit të 
teknikëve kinezë. 

11.25.1974 - 
05.12.1975 

18 

445 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, për caktimin e 
sheshit dhe ecurinë e punimeve për ndërtimin e Kombinatit 
Poligrafik në Tiranë si dhe planimetria e vendosjes. 

05.03.1969 - 
07.17.1975 

110 

446 Informacione dhe korrespondencë, mbi gjendjen e 
administrimit të makinerive të transportit në Vaun e Dejës si 
dhe studim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kriteret e 
funksionimit të Ndërmarrjes së Montimeve Industriale në 
Tiranë. 

06.11.1975 - 
09.25.1975 

20 

447 Letra të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen e 
vëmendjes lidhur me shkeljet e vërtetuara në lëmin e 
projektimit të veprave ujore dhe mbi mbushjen e rezervuarëve 
ujitës me ujë si dhe informacione të Prokurorisë së 
Përgjithshme dhe të ministrive, mbi çështje të bonifikimeve. 

03.25.1975 - 
11.24.1975 

73 

11 Komunale.   

448 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale dhe shënime të 
Aparatit, mbi krijimin e zyrës së studimeve dhe projektimeve 
të veprave komunale. 

12.16.1975 - 
01.09.1976 

10 

449 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05-06.06.1975 për ndërtimin e banesave, çerdheve dhe 
kopshteve në ndërmarrjet bujqësore dhe minierat, relacioni 
për këtë çështje dhe korrespondencë për ndërtimin dhe 
shpërndarjen e banesave me kontribut vullnetar si dhe për 
qiratë e banesave. 

12.19.1974 - 
01.21.1976 

99 
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450 Relacione dhe informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi gjendjen e hidrocentraleve 
komunale dhe mbi kursimin e energjisë elekrike si dhe porosi 
të udhëheqjes për këtë problem. 

12.24.1974 - 
06.26.1975 

42 

451 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, etj. mbi 
furnizimin me ujë të fshatit Çorrush i Ri në rrethin e Fierit, 
ndërtimin e ujësjellësit të Laknasit në Tiranë si dhe mbi 
prodhimin e matësve të ujit. 

02.20.1975 - 
12.02.1975 

23 

452 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e 
qymyrgurit si lëndë djegëse si dhe informacione të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi furnizimin e 
popullatës me dru zjarri. 

12.20.1974 - 
11.05.1975 

36 

453 Informacione dhe letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
për normativën e fotografëve dhe për riparimin e 
motoçikletave të shtetasve. 

01.29.1975 - 
11.14.1975 

8 

454 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
motobarkën "Punëtori" në shërbim të plazhit të Durrësit. 

08.19.1975 - 
09.08.1975 

3 

455 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, mbi kryerjen e disa punimeve në Parkun 
Kombëtar  Dajti. 

07.31.1975 - 
08.12.1975 

6 

456 Udhëzim dhe letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë përkatëse, mbi grumbullimin dhe 
përpunimin e mbeturinave dhe hedhurinave. 

12.14.1974 - 
11.10.1975 

50 

457 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1975, vendim i Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi masat për zhdukjen e pasojave 
të tërmetit, datë 22.11.1975, në fshatrat e rrethit të Sarandës si 
dhe informacion mbi dëmet e shkaktuara nga furtuna e 31 
dhjetorit 1975. 

01.09.1975 - 
12.15.1975 

19 
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458 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e pagimit të 
energjisë elektrike, ujit dhe të qirasë së banesave si dhe letër e 
punonjësit Jani Mano, mbi administrimin e ndërtesave pronë 
shtetërore. 

01.23.1975 - 
07.16.1975 

38 

459 Planimetri dhe korrespondencë, mbi ndërtimin e rrugëve 
komunale. 

- 0 

460 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
sjelljen në atdhe të eshtrave të dëshmorëve të popullit 
shqiptar, të rënë gjatë luftimeve të njësive të Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare Shqiptare, në territorin e Jugosllavisë, 
kundër okupatorëve nazifashistë, ndërtimin e varrezave të 
dëshmorëve të atdheut në Tiranë dhe vendosjen e eshtrave të 
disa personaliteteve në varrezat e dëshmorëve me shpenzimet 
e shtetit. 

12.24.1973 - 
02.02.1976 

134 

460/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
sjelljen në atdhe të eshtrave të dëshmorëve të popullit 
shqiptar, të rënë gjatë luftimeve të njësive të Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare Shqiptare, në territorin e Jugosllavisë, 
kundër okupatorëve nazifashistë, ndërtimin e varrezave të 
dëshmorëve të atdheut në Tiranë dhe vendosjen e eshtrave të 
disa personaliteteve në varrezat e dëshmorëve me shpenzimet 
e shtetit. 

12.24.1973 - 
02.02.1976 

86 

12 Tregti.   

462 Protokollmarrëveshjet e nënshkruara midis Qeverisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Popullore të Kinës, për shkëmbimin e mallrave 
dhe përdorimin e kredisë kineze për vitin 1975 si dhe mbi 
përllogaritjen e kredisë së përdorur në vitin 1973. 

12.31.1974 23 

463 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.04.1975 për shqyrtimin e njoftimit të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi përfundimin e marrëveshjeve tregtare për vitin 
1975 së bashku me njoftimin përkatës. 

02.21.1975 - 
04.03.1975 

26 
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464 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
qëndrimin e vendit tonë ndaj tregut të përbashkët evropian si 
dhe informacione mbi qëndrimin ndaj firmave amerikane dhe 
mbi marrëdhëniet e vendeve të tregut të përbashkët me ato të 
KNER-it. 

03.13.1975 - 
07.18.1975 

35 

465 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimet e mallrave të 
eksport-importit. 

01.17.1975 - 
11.15.1975 

16 

466 Njoftime mujore të Ministrisë së Tregtisë dhe të Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi plotësimin e detyrave të eksportit dhe të 
importit. 

01.13.1975 - 
01.07.1976 

29 

467 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
miratimin e marrëveshjeve tregtare me afat të gjatë midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe vendeve të huaja si 
dhe marrëveshjet e miratuara. 

03.13.1974 - 
09.26.1976 

84 

468 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1975, raporti i Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave dhe vendimi përkatës si dhe informacione e 
njoftime të tjera, për punën armiqësore në ndërmarrjet e 
tregtisë së jashtme. 

04.07.1975 - 
03.26.1976 

246 

469 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin dhe 
ndryshimin e kuotave të kufijve të eksportit dhe importit për 
vitin 1975, bilanci i të ardhurave dhe i shpenzimeve në valutë, 
së bashku me informacionet dhe korrespondencën përkatëse. 

01.18.1975 - 
01.09.1976 

166 

469/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin dhe 
ndryshimin e kuotave të kufijve të eksportit dhe importit për 
vitin 1975, bilanci i të ardhurave dhe i shpenzimeve në valutë, 
së bashku me informacionet dhe korrespondencën përkatëse. 

01.18.1975 - 
01.09.1976 

103 

470 Protokollmarrëveshjet për shkëmbimin e mallrave dhe 
pagesat për vitin 1975 dhe 1976, nënshkruar midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe vendeve të huaja. 

11.02.1974 - 
12.31.1975 

117 
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471 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi hyrjen e shtetasve të 
huaj në Republikën Popullore të Shqipërisë, rritjen e vleftës së 
plotë të hotelit të madh të Tiranës si dhe korrespondencë, mbi 
çështje të turizmit dhe sigurimin e shoqëruesve dhe 
përkthyesve. 

10.28.1974 - 
08.16.1975 

52 

472 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e statutit të 
Dhomës së Tregtisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
njoftim mbi punën e Dhomës së Tregtisë. 

02.18.1975 - 
05.15.1975 

12 

473 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
kalimin e aktivitetit tregtar dhe të ushqimit social nga 
Ministria e Mbrojtjes Popullore në atë të Tregtisë, mbi 
shkurtimin e rrjetit të tregtisë dhe mbi ndryshime emërtimesh 
e strukturash si dhe informacione mbi raste të përvetësimit të 
pasurisë socialiste. 

01.04.1975 - 
01.10.1976 

56 

474 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
furnizimin e tregut me mallra dhe korrespondencë mbi 
ndryshime në planin e furnizimit mbi mallrat stoqe dhe mbi 
disa shkelje në përdorimin e tekstileve. 

01.13.1975 - 
02.23.1976 

77 

475 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Komisionin e Planit të Shtetit, mbi gjendjen e 
depozitimit dhe shpërndarjen e karburanteve. 

05.05.1975 - 
12.24.1975 

71 

476 Informacione të Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së 
Financave, mbi kutitë e kartonit të valëzuar. 

09.06.1975 - 
12.01.1975 

7 

477 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi miratimin e 
pjesëmarrjes së vendit tonë  në panairet ndërkombëtare. 

12.29.1974 - 
06.03.1975 

11 

13 Financë.   

478 Raporte dhe informacione të Ministrisë së Financave, mbi 
veprimtarinë e Bankës Bujqësore të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi disa detyra që kryen Banka Popullore e 
Republikës Popullore të Kinës si dhe mbi depozitat e 
popullatës në arkat e kursimit. 

04.29.1975 - 
11.25.1975 

32 
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479 Vendim dhe letra të Këshillit të Ministrave, mbi fuqizimin e 
kontrollit bankar në veprimtarinë ekonomike të ndërmarrjeve 
të naftës dhe në njësitë, repartet dhe organet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
si dhe mbi lëshimin e urdhërzhdëmtimeve për titullarët e 
ministrive dhe të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

01.20.1975 - 
05.19.1975 

11 

480 Relacione dhe njoftime të Ministrisë së Financave, mbi 
bisedimet me palën kineze për shtypjen e bankënotave në 
Republikën Popullore të Kinës si dhe mbi shitjen e arit dhe të 
argjendit. 

04.10.1975 - 
12.31.1975 

26 

481 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.02.1975, vendimi i Këshillit të Ministrave dhe raporti 
përkatës, mbi veprimtarinë e Bankës së Shtetit dhe Bankës 
Bujqësore, rezultatet e bilanceve të tyre për vitin 1974 dhe disa 
probleme ekonomiko-financiare. 

02.07.1975 - 
03.04.1975 

54 

482 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e planit të 
arkës dhe të kreditit për vitin 1976 dhe mbi zgjatje afati, 
kthimi kredish nga disa kooperativa bujqësore si dhe raporte e 
njoftime të Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e detyrave 
të planit të arkës, kreditit dhe qarkullimit monetar. 

03.06.1975 - 
01.12.1976 

110 

483 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1975, mbi trajtimin me dietë të punonjësve të 
Policisë Popullore, punëtorëve dhe nëpunësve, shpenzimet e 
udhëtimit të ushtarakëve të reparteve të riedukimit dhe 
mbajtjen e sendeve të familjeve të ushtarakëve që vdesin. 

06.18.1975 - 
12.19.1975 

38 

484 Vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në 
rregulloren mbi qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave 
monetare e materiale dhe mbi evidentimin nga kontabiliteti të 
kostos së produkteve. 

02.17.1975 - 
11.12.1975 

18 

485 Studim i Institutit të Studimeve Ekonomike, mbi disa çështje 
të përsosjes së çmimeve si dhe procesverbale dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi caktim çmimesh të shitjes me 
pakicë të produkteve të ndryshme industriale dhe bujqësore. 

01.15.1975 - 
12.27.1975 

207 
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486 Njoftime të Ministrisë së Financave, mbi pasurinë e teqes 
Turballi Sulltan, Farsallë dhe të Katerinës në Greqi. 

07.15.1974 - 
10.28.1975 

63 

487 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.04.1975, urdhëresë dhe materiali përkatës, mbi krijimin dhe 
përdorimin e fondit të amortizimit në ndërmarrjet si dhe mbi 
përdorimin e levave ekonomike. 

01.17.1975 - 
03.02.1976 

22 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
dhënie fondi për shtesë të mjeteve të xhiros. 

06.10.1975 - 
12.05.1975 

5 

489 Relacione dhe njoftime të Ministrisë së Financave, mbi 
gjendjen e bilancit të valutave  për vitet 1974-1975 si dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
akordim fondesh në valutë. 

1974 - 
12.22.1975 

75 

490 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi mosdhënien dhe pranimin 
e dhuratave, me korrespondencën përkatëse. 

02.13.1975 - 
11.05.1975 

12 

491 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi shkelje në financimin e 
investimeve. 

12.30.1974 - 
12.30.1975 

45 

492 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi një 
ndryshim në urdhëresën mbi përgatitjen dhe kualifikimin e 
punëtorëve të rinj. 

10.21.1975 - 
12.18.1975 

4 

493 Vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin 
ekonomiko-financiar të punonjësve që marrin pjesë në forcat 
vullnetare të vetëmbrojtjes popullore dhe të atyre që bëjnë 
pjesë në organikat e kohës së luftës gjatë stërvitjeve mësimore. 

09.24.1975 - 
02.23.1976 

4 

494 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi 
trajtimin financiar të punonjësve që marrin pjesë në kontrollet 
punëtore, ndërtimin e banesave me kontribut vullnetar dhe të 
kooperativave gjatë lëvizjes për shkëmbim përvoje ose kur 
mbarojnë shkolla pa shkëputje nga puna si dhe të liruarve nga 
burgu. 

12.10.1974 - 
12.08.1975 

16 

495 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.07.1975, njoftime dhe korrespondencë mbi shpenzimin 
e fondit të pagave për vitin 1974 dhe 1975. 

01.16.1975 - 
12.29.1975 

106 
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496 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e pagave të 
sektorëve të mbrojtjes civile. 

01.28.1975 - 
08.15.1975 

5 

497 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi pagën e 
punonjësve që shkurtohen në organikat dhe kalojnë në 
prodhim. 

02.11.1975 - 
07.28.1975 

6 

498 Procesverbale, vendime dhe urdhëresa të Këshillit të 
Ministrave, mbi kontrollin bankar, fondin e pagave, 
kategorizim ndërmarrjesh si dhe mbi kategorizimin e vendeve 
dhe të proceseve të punës. 

01.18.1975 - 
03.29.1976 

125 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e shpërblimit 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave dhe lagjeve të 
qyteteve. 

04.23.1975 2 

500 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi kalimin e 
doganave nga varësia e Ministrisë së Tregtisë në varësi të 
Ministrisë së Financave, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
pikat e kalimit të kontrollit kufitar dhe korrespondencë mbi 
konstatime të kontrollit doganor. 

02.01.1975 - 
11.01.1975 

24 

501 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975 si dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
sigurimet shtetërore të brendshme dhe të jashtme. 

11.02.1975 - 
12.29.1975 

45 

502 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndryshime 
në ligjin e sigurimeve shoqërore për pensionet e elementëve 
që nuk i qëndrojnë besnikë vijës së Partisë dhe për pensionet e 
jashtëzakonshme, së bashku me letrat dhe korrespondencën 
përkatëse. 

01.14.1975 - 
12.19.1975 

105 

503 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.01.1975, udhëzimet dhe projektet përkatëse, mbi 
kriteret unike të sigurimeve dhe të ndihmave për anëtarët e 
kooperativave bujqësore. 

10.28.1974 - 
05.22.1975 

23 

504 Procesverbale, relacione, informacione dhe njoftime, mbi 
shkelje të dispozitave financiare. 

12.31.1974 - 
01.03.1976 

205 

505 Informacione të Ministrisë së Financave, mbi paaftësinë e 
përkohshme në punë për vitin 1974 dhe 1975. 

02.13.1975 - 
08.09.1975 

11 

14 Arsim-Kultura.   
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506 Protokoll i bashkëpunimit midis Universitetit të Tiranës dhe 
Universitetit të Prishtinës për vititn 1975-1976 si dhe 
informacione dhe korrespondencë mbi zbatimin e tij. 

02.01.1975 - 
12.08.1975 

130 

507 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Shkollës së 
Mesme Muzikore të Ushtrisë  në varësi të Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës. 

03.03.1975 6 

508 Projektnormat e punës mësimore dhe shkencore në shkollat 8-
vjeçare të mesme dhe të larta si dhe informacion mbi tepricën 
e arsimtarëve. 

06.24.1975 - 
11.17.1975 

78 

509 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi stazhin në prodhim të 
nxënësve dhe studentëve, informacion i Prokurorisë së 
Përgjithshme mbi punën drejtpërdrejt në prodhimin e 
arsimtarëve si dhe mbi disa ndryshime në punën mësimore 
për stërvitjen ushtarake. 

01.07.1975 - 
08.12.1975 

17 

510 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
miratimin e teksteve shkollore. 

11.24.1975 - 
11.25.1975 

5 

511 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe 
Ministrisë së Financave, mbi trajtimin e punonjësve që ndjekin 
format e kualifikimit pasuniversitar dhe të studentëve që 
studiojnë jashtë shtetit. 

01.24.1975 - 
04.28.1975 

9 

512 Informacion i grupit të punës mbi disa probleme të 
Universitetit të Tiranës. 

06.25.1975 - 
12.08.1975 

11 

513 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e numrit të 
nxënësve dhe të studentëve të rinj për shkollat e mesme dhe të 
larta për vitin shkollor 1975-1976. 

07.11.1975 7 

514 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1975, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe letër e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
caktimin e kushteve tekniko-profesionale për t'u emëruar në 
arsim si dhe mbi lëvizjet  e shumta dhe të panevojshme të 
arsimtarëve. 

10.08.1975 - 
12.25.1975 

10 

515 Raport i delegacionit të punonjësve të arsimit që vizitoi 
Republikën Popullore të Kinës në vitin 1975. 

04.16.1975 - 
12.16.1975 

41 
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516 Informacione dhe njoftime të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi regjistrimin, frekuentimin dhe përfundimin e 
vitit shkollor dhe mbi luftën për likuidimin e mbeturinave të 
analfabetizmit si dhe për zbatimin e detyrave të Plenumit të 
IV-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

03.11.1975 - 
11.18.1975 

102 

517 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, 
mbi shkelje të pozitës zyrtare nga disa mësues dhe veprime 
armiqësore nga ana e disa nxënësve. 

07.23.1975 - 
12.15.1975 

6 

518 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
gjendjen e arsimit parashkollor dhe mbi kuotat e ushqimit për 
fëmijët në kopshte. 

04.08.1975 - 
09.02.1975 

6 

519 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa probleme të 
edukimit në shtëpitë e fëmijëve dhe në koloninë e edukimit të 
fëmijëve. 

02.24.1975 - 
10.01.1975 

8 

520 Procesverval i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.01.1975, protokoll dhe raporti përkatës, mbi veprimtarinë e 
Akademisë së Shkencave dhe të institucioneve shkencore të 
ndryshme të vendit. 

12.23.1974 - 
11.11.1975 

94 

521 Planet e bashkëpunimit kulturor dhe të shkëmbimit të 
njerëzve ndërmjet vendit tonë dhe vendeve të huaja për vitet 
1975-1976 si dhe korrespondenca mbi zbatimin e tyre. 

01.17.1975 - 
12.03.1975 

97 

522 Informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit 
dhe Kulturës, mbi nevojat për zgjerimin e prodhimit dhe 
blerjen e filmave artistikë të huaj si dhe mbi disa çështje të 
kinematografisë shqiptare. 

10.25.1974 - 
11.06.1975 

81 

523 Informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit 
dhe të Kulturës, mbi zbatimin e detyrave nga institucionet 
skenike dhe mbi disa çështje të tjera të këtyre institucioneve. 

01.16.1975 - 
12.19.1975 

53 

524 Informacione dhe korrespondencë, mbi organizimin e 
aktiviteteve kulturore dhe fiskulturore si dhe mbi probleme të 
festivaleve folklorike dhe të këngës së lehtë në radiotelevizion. 

01.17.1975 - 
07.23.1975 

53 
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525 Informacione dhe korrespondencë, mbi disa probleme të 
Kombinatit Poligrafik dhe planet e botimeve për vitet 1975 
dhe 1976 si dhe letër e Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, mbi të drejtën e entit botues. 

12.31.1974 - 
12.22.1975 

211 

526 Informacione, mbi dëmtime të kryera në Muzeun e fshatit 
Pezë dhe të Shtëpisë Muze në Shkodër (shtëpia e Pashko 
Vasës) si dhe mbi rregullimin e varrit të Naim S. Frashëri, si 
artist dhe pedagog i Institutit të Arteve. 

10.31.1975 - 
12.24.1975 

19 

527 Relacione të Akademisë së Shkencave, mbi gjendjen dhe 
detyrat e arkeologjisë shqiptare si dhe mbi disa dëmtime të 
qytetit antik Apollonia. 

02.03.1975 - 
12.22.1975 

31 

528 Letër e Këshillit të Ministrave dhe informacione të ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi vendosjen e veprave të arteve figurative në ambientet 
publike. 

08.08.1975 - 
01.09.1976 

71 

529 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi një 
violinë "Stradivarus" të disponuar nga shqiptar në Bullgari. 

08.29.1975 - 
12.08.1975 

11 

530 Program pune i shkrimtarëve dhe i artistëve, informacione të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi të drejtën e autorit 
dhe iniciativat revolucionare për heqje dorë nga honoraret, 
nga krijuesit, kritikët, skenaristët dhe interpretuesit e veprave 
letraro-artistike si dhe mbi strehimin e shkrimtarëve. 

01.30.1975 - 
07.29.1975 

81 

531 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për disa 
çështje që kanë të bëjnë me luftën kundër shaqjeve 
burokratike në universitete dhe në Institutin e Lartë të 
Bujqësisë. 

05.20.1975 3 

532 Informacione të Radiotelevizionit Shqiptar, mbi letrat e 
dëgjuesve të huaj. 

- 91 

533 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, mbi punimet e  Konferencës Rajonale të 
Radiotelevizionit në Gjenevë. 

- 15 

534 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, mbi ndërtimin e objekteve radiotelevizive. 

02.08.1975 - 
12.31.1975 

18 
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535 Informacione dhe korrespondencë, mbi gjendjen dhe 
përmirësimin e shikimit të programeve të Televizionit 
Shqiptar. 

01.14.1975 - 
02.18.1975 

85 

536 Informacione mbi problemet dhe aktivitetet kryesore që janë 
pasqyruar në ekranin e televizionit gjatë muajit qershor 1975 
dhe gjatë vitit 1975 si dhe mbi disa probleme të tjera të këtij 
institucioni. 

02.22.1975 - 
11.15.1975 

25 

537 Korrespondencë mbi kërkesa dhe dhënie automjetesh 
Radiotelevizionit Shqiptar. 

02.22.1975 - 
11.17.1975 

10 

538 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave mbi 
drejtshkrimin e gjuhës shqipe. 

03.22.1975 - 
04.15.1975 

8 

539 Informacione mbi takimet në aktivitetet ndërkombëtare të 
ekipeve tona sportive. 

01.25.1975 - 
12.02.1975 

71 

540 Letër e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi gjallërimin e lëvizjes fizkulturore masive si dhe 
korrespondencë mbi ngritjen e cilësisë së sporteve tona. 

01.23.1975 - 
11.17.1975 

40 

541 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës dhe 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi miratimin e kalendarit 
sportiv ndërkombëtar për vitet 1975 dhe 1976 si dhe zbatimin 
e tyre. 

06.08.1973 - 
12.30.1975 

78 

542 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
studentët dhe kuadrot që janë dërguar për studime 
pasuniversitare në Rumani dhe Francë. 

- 11 

543 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
kriteret për dhënien e bursave si dhe mbi dhënien e bursave 
jashtë kritereve. 

01.04.1975 - 
12.23.1975 

37 

544 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
zbatimin e detyrave të Plenumit të IV-të të Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë në shkollat e mesme dhe në 
Degën Muzikore të Institutit të Lartë të Arteve si dhe porositë 
e kryetarit të Këshillit të Ministrave lidhur me të. 

04.30.1975 - 
06.04.1975 

17 
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545 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe 
informacione mbi kriteret për sigurimin, administrimin dhe 
përdorimin e literaturës së huaj dhe disiplinimin e porosive të 
saj. 

01.08.1975 - 
11.11.1975 

135 

15 Shëndetësia.   

546 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi sëmundjet 
ngjitëse. 

03.07.1975 - 
01.12.1976 

37 

547 Konkluzionet e Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, relacione dhe informacione të Ministrisë 
së Shëndetësisë, mbi mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe të 
fëmijës dhe mbi mortalitetin infantil gjatë vitit 1975. 

02.06.1975 - 
12.30.1975 

72 

548 Projektmarrëveshja me Qeverinë e Republikës së Greqisë, mbi 
parandalimin e sëmundjeve ngjitëse, përfshirë malarjen në 
territoret kufitare. 

08.30.1975 - 
09.20.1975 

16 

549 Varianti i shkurtuar i raportit për aktivin e shëndetësisë të 
tetorit 1975. 

10.15.1975 - 
10.16.1975 

50 

550 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Kryesisë së 
BGSH, për zbatimin e detyrave të vëna nga Plenumi i 11-të i 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
shëndetësinë dhe për ruajtjen e shëndetit të nënës dhe fëmijës. 

10.25.1975 - 
12.05.1975 

28 

551 Informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi organizimin e punës dhe kryerjen e 
detyrave nga instruksionet shëndetësore. 

10.29.1974 - 
01.05.1976 

33 

552 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.05.1975 dhe informacione të Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi pasojat e sëmundjes së silikozës në 
invaliditet në rrethin e Mirditës si dhe mbi zbatimin e 
rregullave higjieno-sanitare në Metalurgjinë e Elbasanit dhe 
PVC Vlorë. 

02.28.1975 - 
01.05.1976 

18 

553 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi miratim 
shpenzimesh për mjekime jashtë shtetit. 

12.29.1975 - 
12.30.1975 

2 

16 Byroja Juridike.   
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554 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi marrëveshjet dhe konventat e 
nënshkruara nga vendi ynë me vendet revizioniste para vitit 
1962 dhe mbi nevojën e shfrytëzimit të tyre si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

11.12.1974 - 
12.09.1975 

75 

555 Relacione dhe projektdekrete paraqitur Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi ndryshim në Kodin e Punës, lidhur 
me kthimin në fshat të të ardhurëve nga fshati në qytet. 

12.07.1974 - 
11.20.1975 

62 

556 Korrespondencë mbi korrigjimin e një gabimi material, lidhur 
me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.526 datë 20.03.1958 
për zëvendësimin e fjalës fonditor me fongator. 

06.10.1975 - 
07.08.1975 

3 

557 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1975, letër e Këshillit të Ministrave, raporte dhe 
korrespondencë mbi gjendjen dhe masat e marra për 
sigurimin teknik në punë. 

09.16.1975 - 
01.12.1976 

50 

558 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 07.01.1975, së 
bashku me materialin përkatës mbi disa ndryshime në Kodin 
e Procedurës Penale. 

12.31.1974 - 
02.07.1975 

17 

559 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi interpretim dispozitash. 

02.15.1975 - 
12.26.1975 

59 

560 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
shfuqizimin e vendimit mbi përgjegjësinë materiale të 
brigadës së punonjësve të tregtisë. 

02.06.1975 - 
07.18.1975 

15 

561 Parashtresë e Byrosë Juridike në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, në lidhje me vendimet e miratuara nga Këshilli i 
Ministrave, Kryesia e tij dhe ato qarkulluese. 

10.02.1975 - 
10.07.1975 

6 

562 Procesverbal të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 5-6 qershor 1975 dhe 26.11.1975, së bashku 
me materialin përkatës, mbi shfuqizimin e dispozitave që 
lidhen me tatimet mbi të ardhurat e popullsisë dhe ekonomive 
bujqësore si dhe mbi heqjen e sigurimit të personit. 

04.23.1975 - 
11.26.1975 

15 
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563 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
mbi një ndryshim në ligjin mbi detyrimin e parazitëve për 
punë si dhe mbi trajtimin ekonomik të parazitëve që dërgohen 
në punë në kooperativat bujqësore. 

10.07.1975 - 
04.03.1976 

17 

564 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.12.1975, së 
bashku me materialin përkatës mbi shfuqizimin e disa 
dispozitave të mbetura për tatime dhe taksa si dhe letra mbi 
personat që ushtrojnë veprimtari private. 

02.10.1975 - 
01.31.1976 

33 

565 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.12.1975, së 
bashku me materialin përkatës, mbi një ndryshim në Kodin 
Penal të RPSSH, lidhur me Institutin e Parashkrimit. 

12.05.1973 - 
01.31.1976 

133 

566 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratim dhe ndryshim 
kontratash dhe kushtesh furnizimi. 

01.04.1975 - 
05.16.1975 

49 

567 Informacione të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror, mbi gjykimin e 
kundërvajtjeve në marrëdhëniet kontraktore si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi prishje vendimi të Arbitrazhit. 

01.20.1975 - 
09.02.1975 

89 

568 Urdhëra të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin 
e arbitrazheve me kuadro dhe aktivizimin e kuadrove të 
jashtëm. 

09.03.1975 - 
10.11.1975 

4 

569 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi suprimimin e Prokurorisë Ushtarake. 

06.12.1975 - 
06.30.1975 

3 

570 Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme dhe shkresë e 
Aparatit të Presidiumit të Kuvendit Popullor, lidhur me 
zbatimin e dispozitave mbi ekzekutimin e vendimeve 
gjyqësore. 

02.04.1975 - 
02.14.1975 

10 

571 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5-6 qershor 1975 dhe relacioni përkatës, mbi ndërrimin e 
emrave dhe të mbiemrave të papërshtatshëm, së bashku me 
dekretin përkatës. 

06.05.1975 - 
09.23.1975 

25 

572 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtim drage dhe 
propozim për emërtim institucionesh. 

12.31.1974 - 
12.30.1975 

10 
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573 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa 
ndryshime në ndarjen administrative tokësore të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

- 4 

574 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1975 dhe të Kryesisë së tij datë 03.04.1975, udhëzim dhe 
letër e Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi zbatimin e dekreteve për shpronësimin dhe 
marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurive si dhe mbi 
shtetëzimin e shtëpive dhe të trojeve të pabanuara në fshat. 

12.23.1974 - 
12.24.1975 

71 

17 Kuadër.   

575 Procesverbal dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave si dhe 
studime të Drejtorisë së kuadrit mbi përgatitjen e punëtorëve 
për veprat e reja industriale dhe përgatitjen e kualifikimin e 
punëtorëve dhe kuadrove që janë në marrëdhënie pune. 

01.06.1975 - 
12.12.1975 

17 

576 Letër e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi studimin për përgatitjen e kuadrit të lartë dhe të mesëm, 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një kursi 
specializimi për kuadrin e diplomacisë si dhe njoftim i 
Drejtorisë së Kuadrit mbi kursin për kuadrot e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

04.28.1975 - 
01.03.1976 

22 

577 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi punën me kuadrin për vitin 1974, 
disa probleme të bujqësisë si dhe raportet statistikore të 
kuadrit. 

01.20.1975 - 
06.14.1976 

67 

578 Dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shkarkime 
dhe emërime në Këshillin e Ministrave, mbi heqje të imunitetit 
të deputetit të Kuvendit Popullor, së bashku me praktikat 
përkatëse lidhur me veprimtarinë armiqësore dhe sabotuese 
në ekonomi. 

05.29.1975 - 
10.14.1975 

18 

579 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, dekrete të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe korrespondenca përkatëse, mbi emërim dhe 
shkarkim ambasadorësh. 

01.25.1975 - 
12.27.1975 

21 

580 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e funksioneve 
të këshilltarit dhe mbi heqjen e këshilltarëve. 

07.12.1975 - 
07.24.1975 

9 
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581 Informacion i Drejtorisë së Kuadrit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi përbërjen politike të disa punonjësve në 
ndërmarrjet e rrethit të Tiranës. 

01.10.1975 - 
02.05.1975 

7 

582 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi stazhin në prodhim të nxënësve dhe studentëve. 

03.31.1975 - 
11.24.1975 

20 

583 Informacion përmbledhës dhe korrespondencë, mbi kryerjen e 
punës drejtpërdrejt në prodhim nga kuadrot e Administratës 
Shtetërore për vitet 1974 dhe 1975. 

01.28.1975 - 
02.20.1976 

63 

584 Vendime të Byrosë Politike dhe të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi emërime dhe shkarkime 
zëvendësministrash. 

- 12 

585 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje 
kuadrosh në aparatet dhe organet shtetërore dhe ekonomike. 

01.18.1975 - 
12.31.1975 

167 

585/1 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje 
kuadrosh në aparatet dhe organet shtetërore dhe ekonomike. 

01.18.1975 - 
12.31.1975 

197 

586 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje të 
kuadrove të Ushtrisë Popullore, organeve të Punëve të 
Brendshme dhe të sektorëve ushtarakë në ministritë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

01.04.1975 - 
12.30.1975 

55 

587 Struktura organizative e Aparatit të Këshillit të Ministrave si 
dhe procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.04.1975, vendime të Këshillit të Ministrave 
me materialin përkatës, mbi disiplinimin e numrit të 
punonjësve drejtues tekniko-ekonomikë dhe të byrove 
teknologjike. 

12.30.1974 - 
12.30.1975 

42 

588 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca përkatëse mbi 
heqjen e çmimit të Republikës, Kin Dushit si dhe mbi akordim 
urdhërash dhe medaljesh, punonjësve të vendit tonë dhe 
specialistëve të Republikës Popullore të Kinës. 

12.19.1974 - 
10.03.1975 

123 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtyrjen e afatit të 
pagimit të punonjësve që mbeten nga shkurtimi i organikave. 

08.21.1975 3 

590 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi 
shkarkime dhe vërejtje kuadri. 

02.08.1975 - 
07.01.1975 

10 
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591 Korrespondencë me ministritë dhe institucionet qendrore për 
dërgim kuadrosh jashtë shtetit për specializim dhe marrje 
përvoje. 

01.15.1975 - 
12.21.1975 

126 

591/1 Korrespondencë me ministritë dhe institucionet qendrore, për 
dërgim kuadrosh jashtë shtetit për specializim dhe marrje 
përvoje. 

01.15.1975 - 
12.22.1975 

147 

592 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie dhe heqje 
pensionesh për merita të veçanta dhe pensionesh pleqërie të 
jashtëzakonshme. 

04.08.1975 - 
10.22.1975 

28 

593 Letër e Këshillit të Ministrave dhe informacione të Drejtorisë 
së Kuadrit, mbi pushimet vjetore të punonjësve dhe mbi 
pajisjen me libreza pune si dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1975 mbi përcaktimin e 
kohës së lejes për studentët që vazhdojnë pa shkëputje nga 
puna Shkollën e Lartë të Partisë "V.I.Lenin", së bashku me 
vendimin e miratuar. 

12.19.1974 - 
11.01.1975 

28 

594 Informacione të Drejtorisë së Kuadrit në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi kuadrot që kanë qenë jashtë shtetit me 
shërbime për specializim gjatë viteve 1973-1975. 

03.06.1975 - 
05.15.1975 

99 

595 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe korrespondenca përkatëse, mbi 
dërgimin e delegacioneve qeveritare në Republikën Popullore 
të Kinës dhe në Republikën Demokratike të Vietnamit. 

11.05.1974 - 
08.19.1975 

19 

596 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacionesh 
jashtë shtetit për nënshkrimin e konventave si dhe për 
problemin e hekurudhës Laç-Shkodër-Kufi. 

01.27.1975 - 
09.12.1975 

4 

597 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacionesh 
të Bankës së Shtetit Shqiptar, të punonjësve të arsimit, të 
kulturës fizike dhe sporteve dhe të ATSH-së në Republikën 
Popullore të Kinës. 

02.15.1975 - 
11.25.1975 

28 
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598 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Komitetin Kombëtar të 
Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit, për riparimin e godinave të 
ambasadave dhe të monumentit në ish-kampin nazist të 
shfarosjes në Mat`Hauzen. 

03.23.1975 - 
12.15.1975 

11 

599 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në mbledhjet ndërkombëtare gjatë 
vitit 1975 dhe për miratimin e delegacioneve të dërguara në 
konferenca, kuvende, ekspozita, festivale dhe kolekiume 
ndërkombëtare. 

11.09.1974 - 
11.05.1975 

66 

600 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e dërgimit të 
studentëve të vendit tonë për studime të plota në Republikën 
Popullore të Kinës. 

10.03.1975 - 
10.13.1975 

6 

601 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave të RPSH, mbi dërgimin e kuadrove 
me shërbim jashtë shtetit për kërkime arkivore, folklorike dhe 
konferenca shkencore. 

11.02.1974 - 
08.19.1975 

22 

602 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dërgimin e kuadrove 
me shërbim jashtë shtetit. 

01.18.1975 - 
12.08.1975 

17 

603 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi 
dërgimin e kuadrove, për dhënie mësimi në Universitetin e 
Prishtinës dhe për mbajte ligjëratash në Kosovë. 

06.16.1975 - 
12.31.1975 

17 

604 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
dërgimin e ansamblit artistik "24 Tetori" të Korçës në Kosovë. 

06.09.1975 - 
07.29.1975 

12 

605 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
dërgim ekipesh sportive për takime ndërkombëtare jashtë 
shtetit. 

03.04.1975 - 
11.22.1975 

80 

606 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
miratimin e palës sonë në mbledhjet e Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për zgjidhjen e incidenteve 
kufitare. 

04.22.1975 - 
12.20.1975 

9 
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607 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë, mbi dërgim delegacionesh tregtare dhe kuadro të 
tjera, jashtë shtetit për mbyllje marrëveshjesh, specifikim 
mallrash, shpejtimin e furnizimit të pajisjeve dhe blerje 
filmash kinematografik. 

12.07.1974 - 
12.10.1975 

173 

608 Informacion i Drejtorisë së Kuadrit, mbi disa çështje për 
vendosjen dhe lëvizjen e arsimtarëve në rrethin e Përmetit. 

11.14.1975 4 

609 Lista e kuadrove që marrin pension pleqërie dhe janë në 
marrëdhënie pune si dhe letër e Këshillit të Ministrave dhe 
informacione të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, mbi aktivizimin e pensionistëve. 

06.09.1975 - 
02.05.1976 

86 

610 Relacione të ministrive, mbi shpërndarjen e kuadrove që 
diplomohen në vitin arsimor 1974-1975. 

- 50 

611 Informacione të Drejtorisë së Kuadrit dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
sistemimin në punë të kuadrove të shkurtuar dhe të 
qarkulluar nga dikasteret qendrore. 

03.03.1975 - 
12.06.1976 

182 

611/1 Informacione të Drejtorisë së Kuadrit dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
sistemimin në punë të kuadrove të shkurtuar dhe të 
qarkulluar nga dikasteret qendrore. 

03.03.1975 - 
12.06.1975 

133 

612 Informacione të Drejtorisë së Kuadrit mbi zbatimin e politikës 
së qarkullimit të kuadrit. 

- 29 

18 Byroja e Informacionit.   

613 Informacione të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi punën me 
norma dhe mungesat pa arsye në punë në kooperativat 
bujqësore për vitin 1974 dhe 1975. 

02.20.1975 - 
02.24.1976 

76 

614 Detyrat dhe planet e punës së Zyrës së Informacionit. 05.16.1975 - 
09.22.1975 

56 

615 Informacione të organeve të shtypit dhe njoftimet 
përmbledhëse të Zyrës së Informacionit në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi kritikat në shtyp si dhe shkresa e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për këto çështje. 

02.20.1975 - 
02.23.1976 

142 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

616 Informacione të Zyrës së Informacionit në Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për ngjarje të jashtëzakonshme. 

01.06.1975 - 
12.20.1975 

152 

19 Administrata.   

617 Udhëzim i Ministrisë së Financave, mbi hartimin e planit 
financiar për vitet 1974 dhe 1975 si dhe njoftimet mbi 
plotësimin e planit financiar deri në shtator të 1975. 

01.08.1975 - 
12.27.1975 

24 

618 Korrespondencë me Komisionin e Planit, Ministrinë e 
Ndërtimit dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi miratimin dhe ndryshime në planin e 
investimeve për Aparatin e Këshillit të Ministrave për vitin 
1975. 

02.06.1975 - 
09.10.1975 

10 

20 Peshëmatje.   

619 Relacione dhe korrespondencë e Drejtorisë së Kontrollit të 
Peshave dhe Masave me ministritë, komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe uzinat mekanike, mbi 
prodhimin, përdorimin dhe riparimin e mjeteve të peshimit 
dhe të matjes. 

11.26.1974 - 
12.30.1975 

116 

620 Raporte, relacione, konkluzione dhe korrespondencë e 
Drejtorisë së Kontrollit të Peshave dhe Masave, mbi 
konstatimet e gjendjes në këtë sektor dhe masat e marra për 
përmirësimin e gjendjes. 

07.23.1971 - 
01.23.1976 

211 

620/1 Raporte, relacione, konkluzione dhe korrespondencë e 
Drejtorisë së Kontrollit të Peshave dhe Masave, mbi 
konstatimet e gjendjes në këtë sektor dhe masat e marra për 
përmirësimin e gjendjes. 

07.27.1971 - 
01.23.1975 

188 

21 Inspektimi i Shtetit.   

621 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 03.04.1975 si dhe raport, relacion dhe 
informacion të Inspektimit të Shtetit, mbi kontrollin e bërë në 
rrethin e Matit dhe rikontrollin e rrethit të Korçës. 

01.29.1975 - 
04.24.1975 

94 
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622 Raport, relacion dhe informacione të Inspektimit të Shtetit, 
mbi verifikimin e zbatimit të detyrave në drejtim të luftës 
kundër shaqjeve burokratike, kompetencave të Këshillit 
Popullor të Fshatrave të Bashkuara dhe organikat e punonjësit 
jo prodhues në kooperativat bujqësore. 

02.05.1975 - 
10.15.1975 

63 

623 Informacion i Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
kryerjen e syneteve në institucionet shëndetësore. 

03.11.1975 2 

624 Informacion i Inspektimit të Shtetit, lidhur me shpenzimin e 
fondeve të akorduara nga qeveria për likuidimin e pasojave të 
tërmetit të 16 shtatorit 1972 në rrethin e Vlorës dhe veçanërisht 
në fshatin Kuç. 

08.28.1975 - 
01.30.1976 

2 

625 Raport dhe informacion i Inspektimit të Shtetit, drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
kontrollin e ushtruar në Fabrikën e Bukës në Tiranë si dhe 
letra e Këshillit të Ministrave për këtë çështje. 

06.17.1975 - 
07.31.1975 

43 

626 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi kontrollet e 
ushtruara në Kombinatin Poligrafik në Tiranë dhe në 
ndërtesat e banimit në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan. 

07.09.1975 - 
11.14.1975 

29 

627 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi korrjen dhe shirjen 
e të lashtave pa firo si dhe mbi administrimin e drithërave të 
bukës. 

07.07.1975 - 
10.23.1975 

55 

628 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi pjesëmarrjen e 
kuadrove në punë drejtpërdretjt në prodhim për vitin 1974. 

02.21.1975 - 
03.07.1975 

7 

629 Raport dhe relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi kontrollin e 
ushtruar për administrimin e pronës në magazinat dhe pikat e 
hapjes së korpuseve në Shkodër dhe Pukë si dhe mbi 
kontrollin e bazës së Ministrisë së Mbrojtjes Popullore në 
Tiranë. 

04.05.1975 - 
10.17.1975 

20 

630 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi disa çështje rreth 
arratisjes së Qerim Bogdanit nga fshati Skënderbe i rrethit të 
Librazhdit. 

04.10.1975 - 
04.14.1975 

7 
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631 Informacion i Inspektimit të Shtetit, drejtuar sekretarit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
gjendjen e automjeteve "Centaur" të blera në Angli për 
Hidrocentralin e Fierzës. 

01.08.1975 - 
02.18.1975 

13 

632 Raport, relacion dhe informacione të Inspektimit të Shtetit, 
mbi kërkim-zbulimin dhe nxjerrjen e bakrit për vitet 1974-
1975, mbi funksionimin e drejtëqendror të kromit dhe të bakrit 
dhe mbi impiantin e petëzimit të kromit në Bulqizë. 

02.08.1975 - 
01.05.1976 

44 

633 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi masat për 
sigurimin dhe përgatitjen e punonjësve për veprat e reja, mbi 
zbatimin e urdhëresës për sigurimin, shpërndarjen dhe 
sistemimin e fuqisë punëtore. 

03.31.1975 - 
05.10.1975 

11 

634 Raport dhe informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi 
shfrytëzimin e plotë të makinave metalprerëse, disa çështje 
për Uzinën Mekanike Bujqësore Nr.2 në Durrës, shfrytëzimin 
e makinave të Uzinës së Gozhdë-Bulonave në Kavajë dhe 
çmontimin e disa makinave në Kombinatin e Tekstileve Stalin 
në Tiranë. 

04.22.1975 - 
12.02.1975 

25 

635 Raport dhe relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e 
detyrave nga industria e naftës. 

11.21.1975 - 
01.05.1976 

27 

636 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave për 
furnizimin e popullit me patate dhe fasule. 

07.03.1975 3 

637 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi inspektimin e bërë në 
Ndërmarrjen e Riparim-Shërbimeve dhe Përpunimit të 
Vjetërsirave në Elbasan. 

05.19.1975 - 
05.31.1975 

11 

638 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi trajtimin e 
specialistëve kinezë. 

09.04.1975 2 

639 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e 
artikujve të revistës "Hosteni" si dhe korrespondencë me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër 
mbi arsimtarin Frederik Reshpja. 

01.31.1975 - 
10.11.1975 

10 

640 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen dhe 
administrimin e mallrave në Rezervën Shtetërore. 

06.23.1975 - 
07.09.1975 

34 
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641 Konkluzion i Inspektimit të Shtetit, mbi disa çështje të 
administrimit të lëndës së drurit  në Ndërmarrjen e 
Përpunimit të Drurit Mbasdej Burrel. 

07.25.1975 - 
07.31.1975 

13 

642 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi gjendjen e 
kërkesave dhe ankesave të shtetasve për vitin 1974 dhe 6-
mujorin e parë të vitit 1975 si dhe mbi kontrollin e ushtruar 
mbi këtë çështje në rrethet Korçë, Pogradec, Librazhd dhe 
Kolonjë, së bashku me letrën përkatëse. 

02.22.1975 - 
12.27.1975 

60 

643 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e 
ankesave dhe kërkesave  drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave nga ushtarakë të Ushtrisë Popullore. 

04.28.1975 - 
06.03.1975 

28 

644 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e 
letrave anonime, drejtuar udhëheqjes së Partisë dhe shtetit si 
dhe organeve shtetërore për probleme të ndryshme. 

10.30.1975 - 
02.25.1976 

84 

645 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e 
kërkesave dhe ankesave të disa qytetarëve drejtuar 
udhëheqjes së Partisë dhe të shtetit, për probleme të 
ndryshme. 

12.12.1974 - 
12.04.1975 

107 

22 Komiteti i Pagave.   

646 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin dhe studimin mbi gjendjen e 
pagave dhe rrugët për një shpërndarje më të drejtë të fuqisë 
blerëse ndërmjet fshatit dhe qytetit, së bashku me studimin 
përkatës. 

06.1975 - 
09.10.1975 

215 

646/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin dhe studimin mbi gjendjen e 
pagave dhe rrugët për një shpërndarje më të drejtë të fuqisë 
blerëse ndërmjet fshatit dhe qytetit, së bashku me studimin 
përkatës. 

06.1975 - 
09.10.1975 

143 

641/2 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.09.1975, për shqyrtimin dhe studimin mbi gjendjen e 
pagave dhe rrugët për një shpërndarje më të drejtë të fuqisë 
blerëse ndërmjet fshatit dhe qytetit, së bashku me studimin 
përkatës. 

06.1975 - 
09.10.1975 

198 

23 Veprat e Plota.   
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647 Vendim i Këshillit të Ministrave, parashtresa, relacione, 
njoftime dhe grafikë për miratimin e projektidesë dhe 
ndërtimin e hekurudhës Fier-Ballsh. 

08.22.1972 - 
04.11.1975 

75 

648 Raporte, relacione, njoftime dhe informacione të përfaqësisë së 
RPSH në Pekin të Sektorit të Veprave pranë Këshillit të 
Ministrave dhe të ministrive për gjendjen e studimit, 
projektimit dhe të ndërtimit të objekteve industriale që 
ndërtohen me kredi nga Republika Popullore e Kinës dhe për 
lëvrimin e makinerive dhe të pajisjeve. 

07.28.1969 - 
08.28.1975 

213 

648/1 Raporte, relacione, njoftime dhe informacione të përfaqësisë së 
RPSH në Pekin të Sektorit të Veprave pranë Këshillit të 
Ministrave dhe të ministrive për gjendjen e studimit, 
projektimit dhe të ndërtimit të objekteve industriale që 
ndërtohen me kredi nga Republika Popullore e Kinës dhe për 
lëvrimin e makinerive dhe të pajisjeve. 

07.28.1969 - 
08.28.1975 

225 

649 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, për 
caktimin e vendit dhe gjendjen e projektimit të Fabrikës së 
Prodhimit të Materialeve Zjarrduruese në Elbasan si dhe 
origjinali i protokollit përkatës nënshkruar me palën kineze. 

10.07.1971 - 
04.16.1975 

55 

661(?) Kjo dosje u hap vetëm prej skedës. - 0 

24 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Informacion mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave dhe 
deklarime të shtetasve si 3 mujor, 6 mujor dhe vjetor i vitit 
1975. 

1975 31 

2/L Disa vërejtje mbi raportin e përgatitur nga kryesia e komitetit 
ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit lidhur me analizën që 
do të bëjë së shpejti për problemin e kërkesave dhe ankesave 
të popullit. 

1975 6 

3/L Letër e Zv.Kryetarit të Parë të Këshillit të Ministrave, shokut 
Adil Çarçani drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Sarandë mbi shqyrtimin dhe zgjidhjen e 
ankesave dhe kërkesave të popullit. 

07.15.1975 2 
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4/L Informacion mbi disa çështje që dalin nga letrat dhe pritja e 
popullit, mbi kontrollin e ushtruar në rrethet Dibër, Kukës, 
Tropojë dhe Pukë, për zbatimin e detyrave lidhur me 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave të popullit 
etj. 

05.21.1975 - 
12.04.1975 

4 

5/L Informacion mbi disa të meta e qëndrime burokratike dhe të 
papërgjegjshme që mbahen në punën me letrat e popullit nga 
disa komitete ekzekutive të kp të rretheve. 

12.27.1975 - 
12.31.1975 

9 

6/L Material mbi ngritjen në një shkallë më të lartë të veprimtarisë 
së organeve shtetërore dhe të ekonomisë në qendër e në bazë, 
lidhur me pranimin, vlerësimin dhe zgjidhjen e ankesave, 
kërkesave dhe deklarimeve të shtetasve. 

04.28.1975 27 

7/L Informacion mbi ankesat e paraqitura për të drejta studimi 
dhe bursa. 

09.03.1975 4 

8/L Informacion mbi ankesat drejtuar Zv.Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, shokut Adil Çarçani nga dy persona që 
shpërngulen nga fshati Qesarat dhe nuk pranojnë të vendosen 
në Sheqeras Maliq. 

03.03.1975 - 
12.09.1975 

32 

9/L Letër e Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Adil 
Çarçani drejtuar Degës së Ankesave "Mbi kujdesin e veçantë 
që duhet treguar ndaj atyre që shkojnë në fshat". 

10.17.1975 2 

10/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të riatdhesohen nga Amerika e 
Jugosllavia në Shqipëri. 

11.27.1975 - 
12.09.1975 

17 

11/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku në emër të pleqve kooperativistë ankohet mbi bazën që 
merret për shpërndarjen e fondeve, me rastin e kalimit të 
kooperativës në fermë blegtorale. 

11.16.1974 - 
05.14.1975 

14 

12/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet se nuk i japin lekët që i takojnë nga fondi i 
paprekshëm i kooperativës bujqësore. 

08.18.1975 - 
10.30.1975 

11 

13/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku trajtojnë problemin e sjelljes të të rinjve, kur martohen, me 
prindërit e djalit. 

11.26.1975 7 
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14/L Letër e Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil 
Çarçani drejtuar ministrive dhe institucioneve të këshillave 
popullore të rretheve "Mbi pushimet vjetore të punonjësve". 

10.15.1975 2 

15/L Informacion mbi disa çështje që dalin nga ankesat dhe 
kërkesat e popullit lidhur me pushimet e disa punonjësve nga 
puna. 

06.27.1975 5 

16/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku nuk e quan të drejtë vendimin për të qënë në internim edhe 
5 vjet të tjera. 

05.10.1975 - 
12.31.1975 

18 

17/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon të përjashtohet nga shërbimi ushtarak djali i saj pasi 
është e vetme dhe pa ndihmë. 

12.23.1975 - 
12.24.1975 

10 

18/L Informacion mbi disa kërkesa të ish ushtarakëve, lidhur me 
ndryshimet e bëra në ligjin mbi sigurimet shoqërore shtetërore 
dhe mbi ankesat që paraqesin disa qytetarë lidhur me mos 
njohjen si aktivist shumë të dalluar të Lëvizjes 
Nacionalçlirimtare. 

02.15.1975 - 
05.29.1975 

32 

19/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku njofton për jetën e shthurur e me dallavere 
që bëjnë disa persona të organizuar. 

06.16.1975 - 
10.24.1975 

23 

20/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku informojnë për veprime të padrejta në 
rrethin e Beratit e Tiranës në drejtim të luftës së klasave. 

03.22.1975 - 
10.13.1975 

28 

21/L Letër e një personi nga Saranda drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku propozon për mbjelljen e misrit me kubikë. 

10.13.1975 - 
12.16.1975 

37 

22/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku vë në dukje shkelje të vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr.9, datë 6.5.1975 për qarkullimin e automjeteve nga 
Ndërmarrja e Bazës së Tubave në Patos. 

09.18.1975 - 
10.21.1975 

14 

23/L Letër e një personi nga Tirana drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku njofton se makinat që kalojnë në rezervë në 
disa raste pa mbushur javën kthehen përsëri. 

02.26.1975 8 
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24/L Letra të kolektivave dhe personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme komunale (ujin e pijshëm). 

04.11.1975 - 
11.27.1975 

23 

25/L Letër e një personi drejtuar Zv.Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, shokut Adil Çarçani, ku ankohet se kanali i kalon 
përpara shtëpisë. 

09.20.1975 - 
12.13.1975 

8 

26/L Letra të kolektivave e personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë probleme të 
ndërtimit, populli i zonës të Lumasit në Berat kërkon 
rregullimin e rrugës, si dhe ndërtimin e urës në fshatin 
Zgërbonjë. 

12.22.1975 24 

27/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku informon se në rrethin e Pukës nuk zbatohet drejtë 
urdhëresa për ndërtimet e banesave. 

08.11.1975 - 
12.22.1975 

10 

28/L Letër e një personi drejtuar shokut Xhaferr Spahiu, ku ankohet 
për mos caktimin e tij tranjer të ekipit përfaqësues në një kohë 
që ky është përgatitur për këtë. 

08.07.1975 - 
10.16.1975 

3 

29/L Letër e një personi drejtuar shokut Adil Çarçani, ku njofton se 
makina e caktuar për shëndetësinë është marrë nga 
ndërmarrja e naftës, si dhe mbi problemin e përgatitjes të 
personelit të shëndetësisë. 

05.08.1975 - 
05.20.1975 

7 

30/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për 
të meta e dobësi në punën e kooperativave bujqësore, 
ndërmarrje për dëmtime e shpërdorime të pronës socialiste 
dhe korrespondencë për këtë problem. 

01.09.1975 - 
06.08.1975 

209 

30/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për 
të meta e dobësi në punën në kooperativat bujqësore, 
ndërmarrjet, për dëmtime e shpërdorime të pronës socialiste 
dhe korrespondencë për këtë problem. 

06.24.1975 - 
09.15.1975 

206 

31/L Letër të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku propozojnë që të bashkohen parqet e 
automjeteve. 

07.08.1975 - 
10.16.1975 

27 
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32/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku bëjnë propozime lidhur me problemin e kursimit dhe të 
shfrytëzimit racional të energjisë elektrike. 

07.08.1975 6 

33/L Letër dërguar nga dy persona të Ndërmarrjes NMN drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku shkruajnë se nuk janë 
dakort që të shikohet si ndërmarrje më vehte. 

07.15.1975 6 

34/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku informon se në fshatin e tij Butkë ka vendbanime ilire. 

03.18.1975 4 

35/L Pasqyrë mbi disa të dhëna lidhur me numrin e kërkesave dhe 
ankesave të popullit si pesëvjeçar (1970-1975). 

1970 - 1975 1 

36/L Evidenca vjetore, statistikore sipas rretheve paraqitur Aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi kërkesat e ankesat e popullit 
gjatë vitit 1975. 

1975 - 
03.27.1976 

54 

 
 


