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32 Viti 1976.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 21-22 
janar 1976 "Mbi analizën e punës së gjithë dikastereve në 
përgjithësi e të Ministrisë së Ndërtimit në veçanti", për 
realizimin e detyrave të planit nën prizmin e fjalimit të shokut 
Enver në Byronë Politike të Komitetit Qendror të Partisë më 
25.12.1975 së bashku me raportet, diskutimet dhe masat e 
propozuara. 

12.12.1975 - 
02.09.1976 

98 

1/1 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 21-22 
janar 1976 "Mbi analizën e punës së gjithë dikastereve në 
përgjithësi e të Ministrisë së Ndërtimit në veçanti", për 
realizimin e detyrave të planit nën prizmin e fjalimit të shokut 
Enver në Byronë Politike të Komitetit Qendror të Partisë më 
25.12.1975 së bashku me raportet, diskutimet dhe masat e 
propozuara. 

12.12.1975 - 
02.09.1976 

202 

1/2 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 21-22 
Janar 1976 "Mbi analizën e punës së gjithë dikastereve në 
përgjithësi e të Ministrisë së Ndërtimit në veçanti", për 
realizimin e detyrave të planit nën prizmin e fjalimit të shokut 
Enver në Byronë Politike të Komitetit Qendror të Partisë më 
25.12.1975 së bashku me raportet, diskutimet dhe masat e 
propozuara. 

12.12.1975 - 
02.09.1976 

176 

2 Njoftime mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave prej 
datës 31.12.1975 deri  më datë 21.2.1976. 

02.24.1976 7 

3 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.2.1976 "Mbi uljen e pagave të larta dhe mbi disa masa të 
tjera për problemet e punës dhe të pagave", së bashku me 
vendimin, udhëzimin dhe relacionin përkatës. 

12.26.1975 - 
03.26.1976 

216 
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3/1 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.2.1976 "Mbi uljen e pagave të larta dhe mbi disa masa të 
tjera për problemet e punës dhe të pagave", së bashku me 
vendimin, udhëzimin dhe relacionin përkatës. 

12.26.1975 - 
03.26.1976 

157 

3/2 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.2.1976 "Mbi uljen e pagave të larta dhe mbi disa masa të 
tjera për problemet e punës dhe të pagave", së bashku me 
vendimin, udhëzimin dhe relacionin përkatës. 

12.26.1975 - 
03.26.1976 

156 

3/3 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.2.1976 "Mbi uljen e pagave të larta dhe mbi masa të tjera 
për problemet e punës dhe të pagave", së bashku me 
vendimin, udhëzimin  dhe relacionin përkatës. 

12.26.1975 - 
03.26.1976 

18 

4 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.2.1976, vendimi dhe relacioni përkatës mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.37 datë 24.6.1967, mbi 
pagat e punonjësve të bujqësisë. 

02.13.1976 - 
02.27.1976 

9 

5 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.2.1976, me vendimin   dhe relacionin përkatës, "Mbi disa 
ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 91 datë 
24.6.1967 lidhur me pagat e punonjësve të peshkimit". 

02.21.1976 12 

6 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.2.1976 si dhe relacioni përkatës mbi fondin 
e veçantë të ndërmarrjeve. 

02.21.1976 - 
02.27.1976 

9 

7 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.2.1976 si dhe relacioni përkatës "Mbi uljen 
e tarifave të shpërblimit të autorëve". 

02.14.1976 - 
02.27.1976 

4 

8 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.2.1976 relacioni përkatës dhe materiali i 
dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë "Mbi disa masa favorizuese për 
kooperativat bujqësore dhe shpenzimet për ushqim në 
kopshtet dhe çerdhet e kooperativave bujqësore". 

02.13.1976 - 
03.31.1976 

61 
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9 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale 
dhe vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.2.1976 si dhe relacionet përkatëse mbi ndryshime në ligjin 
"Mbi sigurimet shoqërore shtetërore dhe mbi pensionet për 
anëtarët e kooperativave bujqësore". 

02.13.1976 - 
06.21.1976 

107 

10 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.2.1976 së bashku me relacionin përkatës 
"Mbi unifikimin e qirave të ndërtesave të banimit". 

02.21.1976 - 
02.27.1976 

6 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.3.1976, së bashku me vendimin dhe raportin përkatës "Mbi 
veprimtarinë armiqësore të zhvilluar në tregtinë e brendshme 
dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e gjendjes". 

02.14.1976 - 
04.26.1976 

152 

12 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.3.1976, së bashku me raportin përkatës 
"Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për 
prodhimin e pjesëve të ndërrimit dhe regjenerimin e tyre në 
vend". 

02.17.1976 - 
04.07.1976 

32 

13 Procesverbal, urdhëresë dhe udhëzim i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.3.1976, së bashku me relacionin 
përkatës, mbi ndryshime në urdhëresën "Mbi ngarkim-
shkarkimin e mallrave" dhe në udhëzimin "Mbi rregullat e 
përdorimit të autoveturave". 

02.07.1976 - 
04.12.1976 

18 

14 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.3.1976, së bashku me relacionin përkatës, 
"Mbi dietat e punonjësve të ndërmarrjes seizmogravimetrike 
për vitin 1976". 

01.12.1976 - 
04.02.1976 

8 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.3.1976 dhe relacioni përkatës "Mbi shtesat në kontigjentin e 
organikave për zjarrfikës dhe roje sigurimi të objekteve 
industriale". 

02.05.1976 - 
03.26.1976 

8 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.3.1976, për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve për 
Këshillin e Ministrave dhe Kryesinë, për periudhën  dhjetor 
1976, së bashku me projektet dhe planet e miratuara. 

03.26.1976 - 
03.31.1976 

32 
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17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.3.1976, "Mbi financimin e disa veprave", së bashku me 
vendimin dhe relacionin përkatës. 

03.05.1976 - 
04.01.1976 

33 

18 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.3.1976, si dhe relacionet përkatëse "Mbi 
disa ndryshime në planin e ndërtimeve të vitit 1976". 

03.22.1976 - 
04.17.1976 

37 

19 Njoftim mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave prej 
datës 21.2.1976 deri më datë 8.4.1976. 

04.23.1976 - 
04.24.1976 

14 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.4.1976 "Mbi rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe të kooperativave bujqësore për vitin 1975" 
dhe mbi veprimtarinë e Bankës së Shtetit dhe ushtrimin e 
kontrollit mbi ndërmarrjet si dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave mbi zgjatjen e afatit për shlyerjen e kredive së 
bashku me raportet përkatëse dhe materiali dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë si dhe buletini nr.3/1975. 

04.02.1976 - 
05.21.1976 

228 

21 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 27.4.1976, relacion i 
Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës "Mbi sjelljen 
dhe dërgimin e sendeve" si dhe mbi tagrin doganor dhe 
vendimi përkatës. 

02.24.1976 - 
07.09.1976 

37 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.4.1976, relacion i aparatit, projektdekreti dhe 
korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor, "Mbi 
një shtesë në ligjin mbi këshillat popullore". 

12.09.1975 - 
05.27.1976 

10 

23 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 27.4.1976, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës "Mbi 
kundërvajtjet në tregti". 

05.29.1976 - 
09.06.1976 

18 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.4.1976, propozim dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor 
dhe relacion i Ministrisë së Financave "Mbi shfuqizimin e 
dekretit mbi shfaqjet kinematografike, artistike, kulturore e 
sportive". 

03.24.1976 - 
05.05.1976 

10 
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25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.4.1976, vendimi përkatës dhe projekti i Ministrisë së 
Tregtisë "Mbi miratimin e rregullores së organeve të Tregtisë 
së Jashtme". 

03.04.1976 - 
05.29.1976 

84 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.4.1976 si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
ndryshime në rregulloren mbi qarkullimin dhe  
dokumentimin e vlerave monetare dhe materiale. 

03.22.1976 - 
04.27.1976 

17 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.4.1976, dhe relacioni i Ministrisë së Financave "Mbi një 
ndryshim në urdhëresën e Këshillit të Ministrave nr. 1 datë 
22.4.1976 dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.194, 
datë 25-26 Nëntor 1970". 

03.25.1976 - 
04.27.1976 

5 

28 Disa porosi dhënë nga ryetari i Këshillit të Ministrave "Mbi 
ndërtim montimin e Kombinatit Metalurgjik në Elbasan". 

04.27.1976 3 

29 Njoftim "Mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave prej 
datës 9.4.1976 deri më datë 17.5.1976". 

05.25.1976 - 
05.26.1976 

8 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore "Mbi  fushatën e korrje-
shirje-grumbullimit të të lashtave dhe masat e marra për 
kulturën e misrit për vitin 1976". 

04.24.1976 - 
05.18.1976 

71 

31 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976 si dhe relacionet e dekreti për Bankën e Shtetit 
Shqiptar. 

05.03.1976 - 
02.25.1977 

24 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.5.1976 dhe projektligji i ri i bankës bujqësore. 

05.03.1976 - 
05.18.1976 

14 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.5.1976, relacion i Ministrisë së Financave "Mbi 
projekturdhëresën për kreditin me afat të gjatë për 
ndërmarrjet ekonomike së bashku me urdhëresën përkatëse. 

05.03.1976 - 
03.16.1977 

18 
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34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976, si dhe relacioni i Ministrisë së Financave "Mbi 
projekturdhëresën për kreditin me afat të gjatë për zgjerimin e 
prodhimit në ndërmarrjet ekonomike", së bashku me 
urdhëresën përkatëse. 

05.04.1976 - 
03.16.1977 

10 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976, urdhëresë dhe relacioni përkatës, "Mbi kreditin me 
afat të shkurtër dhe të gjatë për kooperativat bujqësore". 

05.04.1976 - 
10.12.1976 

33 

36 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976, si dhe projekti përkatës për urdhëresën "Mbi planin 
e arkës së bashku me urdhëresën përkatëse". 

03.16.1976 - 
05.18.1976 

13 

37 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.5.1976 "Mbi 
veprimet juridike në lidhje me arin, metalet e çmuara dhe 
valutat e huaja" së bashku me materialin përkatës. 

05.18.1976 - 
02.25.1977 

10 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave "Mbi 
kursin jo tregtar të valutave të huaja". 

05.18.1976 - 
06.04.1976 

7 

39 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave, "Mbi 
të drejtën për të nxjerrë dhe për të sjellë bileta banke në lekë, si 
dhe eksportimin e argjendit dhe valutave të huaja". 

05.18.1976 - 
10.12.1976 

9 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.5.1976 si dhe projekt i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
mundësinë e përqëndrimit të porosive dhe të shpërndarjes së 
disa artikujve që importohen nga çdo ministri". 

05.03.1976 - 
05.18.1976 

12 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 29 
dhe 30.6.1976 si dhe raporti i Komisionit të Planit të Shtetit për 
plotësimin e planit të pestë pesëvjeçar (1971-1975) dhe raporti 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme "Mbi  disa probleme 
shqetësuese në bujqësi". 

06.10.1976 - 
07.24.1976 

200 
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41/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 29 
dhe 30.6.1976 si dhe raporti i Komisionit të Planit të Shtetit për 
plotësimin e planit të pestë pesëvjeçar (1971-1975) dhe raporti 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme "Mbi disa probleme 
shqetësuese në bujqësi". 

06.10.1976 - 
07.24.1976 

178 

42 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6 dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit të gjashtë 
(1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

214 

42/1 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6. dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit të gjashtë 
(1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

247 

42/2 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6 dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit të gjashtë 
(1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

52 

42/3 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6. dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit  të 
gjashtë (1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

139 

42/4 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6. dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit të gjashtë 
(1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

201 

42/5 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6. dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit të gjashtë 
(1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

193 
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42/6 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave datë 29-30.6. dhe 7.10.1976 si dhe 
raportet e vendimi përkatës për planin e pesëvjeçarit të gjashtë 
(1976-1980) dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

06.21.1976 - 
01.24.1977 

138 

43 Njoftim mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave prej 
datës 25 qershor deri më 30 gusht 1976. 

09.14.1976 - 
09.15.1976 

14 

44 Raporte e relacion të Ministrisë së Financave dhe 
procesverbal, vendime e urdhëresa të mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.9.1976 për veprimtarinë e kontroll-
revizionit. 

08.26.1976 - 
10.05.1976 

90 

45 Relacion i Ministrisë së Financave për disa ndryshime në 
dispozitat përkatëse për çeljen e llogarive likujduese e caktimit 
të numrit të kontrolleve si dhe dekreti për ndryshime në 
ndërmarrjet, vendimi mbi mbylljen dhe çeljen e llogarive 
likujduese. 

08.30.1976 - 
10.26.1976 

32 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1976, si dhe raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
"Për disa probleme në fushën e kriminalitetit në fushën e 
ekonomisë popullore". 

08.27.1976 - 
09.15.1976 

42 

47 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1976, vendim, urdhëresë si dhe raport e projekte të 
Komisionit të Planit të Shtetit, "Mbi  gjendjen dhe forcimin e 
zyrave të punës fuqinë punëtore dhe kriteret e kthimit në 
fshat të punonjësve". 

06.15.1976 - 
10.15.1976 

84 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1976, urdhëresë dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, "Mbi lëndët plasëse dhe helmet me efekt të plotë". 

04.15.1976 - 
10.01.1976 

41 

49 Dekret i Presidiumit të Kuvedit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.9.1976 "Për 
ndryshimin e nenit 451 të ligjit nr.2624, datë 17.3.1976 mbi 
Kodin e Procedurës Civile". 

07.15.1976 - 
10.16.1976 

18 

50 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.9.1976 si dhe 
projektet përkatëse "Mbi luftimin e sëmundjeve ngjitëse". 

08.16.1976 - 
10.16.1976 

11 
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51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1976, urdhëresë dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Mbi regjimin e lundrimit në ujrat territoriale dhe 
në ujrat e brendshëm të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

08.06.1976 - 
10.11.1976 

13 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
7.10.1976 për shqyrtimin e relacionit "Për përfundimin e 
diskutimit të projektdirektivave të Kongresit të 7-të të  Partisë 
për planin e gjashtë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës popullore për vitet 1976-1980", si dhe 
projektdirektivat dërguar Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

10.07.1976 - 
10.28.1976 

61 

53 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.10.1976, së bashku me vendimet përkatëse, 
mbi miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1977, 
plani i arkës dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

10.11.1976 - 
12.29.1976 

91 

53/1 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.10.1976, së bashku me vendimet përkatëse, 
mbi miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin1977, 
plani i arkës dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

10.11.1976 - 
12.19.1976 

203 

53/2 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, proceverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.10.1976, së bashku me vendimet përkatëse, 
mbi miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1977, 
plani i arkës dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

10.11.1976 - 
12.29.1976 

215 

53/3 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.10.1976, së bashku me vendimet përkatëse, 
mbi miratimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1977, 
plani i arkës dhe planet e detajuara për ministritë dhe 
institucionet qendrore. 

10.11.1976 - 
12.29.1976 

96 
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54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1976, si dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit "Mbi 
mallrat stoqe". 

10.11.1976 - 
10.18.1976 

41 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976, "Mbi studimin, projektimin, planifikimin dhe 
financimin e investimeve dhe të ndërtimeve themelore si dhe 
mbi përsosjen e organizimit në këtë fushë", së bashku me 
raportin, urdhëresën dhe vendimin përkatës. 

11.09.1976 - 
11.27.1976 

130 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976, dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë "Mbi 
pyllëzimet e bëra deri tani, efektiviteti i tyre dhe masat që 
duhen marrë për përmirësimin rrënjësor të punës në këtë 
drejtim". 

10.08.1976 - 
11.15.1976 

40 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave "Mbi 
çmimet e arit, argjendit, platinit dhe gurëve të çmuar". 

07.09.1976 - 
11.26.1976 

17 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976 dhe projekti përkatës "Mbi veprimet juridike dhe 
detyrimet". 

10.07.1976 - 
11.26.1976 

21 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976, "Mbi disa  porosi të kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, për studimin e materialeve të Kongresit të  7-të të 
Partisë dhe programin e detyrave që dalin për ministritë". 

11.15.1976 9 

60 Njoftim mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave prej 
datës 8 tetor 1976 deri më datë 8 dhjetor 1976. 

12.17.1976 - 
12.20.1976 

7 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1976 si dhe raportet e Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dhe Akademisë së Shkencave "Mbi punën 
shkencore". 

11.30.1976 - 
12.15.1976 

93 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1976, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi disa kompetenca të organeve shtetërore  dhe 
ekonomike në fushën e organizimit, të drejtimit dhe të 
zhvillimit të ekonomisë popullore". 

12.06.1976 - 
12.25.1976 

63 
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63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1976, si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë "Mbi 
ndryshimin e urdhëresës nr.2 datë 24.5.1968 mbi kullotat". 

08.05.1976 - 
01.17.1977 

9 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.12.1976, si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, "Mbi ndryshimin e planit të prodhimit të 
qymyrgurit për vitin 1977". 

11.24.1976 - 
12.15.1976 

8 

65 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976 dhe projektet përkatëse "Mbi treguesit paraprakë 
të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës nga viti 1976-1980 
për caktimin e kuotave kryesore që do të shërbejnë për 
hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të gjashtë". 

01.26.1976 - 
03.17.1976 

199 

65/1 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976 dhe projektet përkatëse, "Mbi treguesit 
paraprakë të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës nga viti 
1976-1980 për caktimin e kuotave kryesore që do të shërbejnë 
për hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të gjashtë". 

01.26.1976 - 
03.17.1976 

192 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

66 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi ndërtimin e fabrikës së pasurimit të 
shkrifërimeve bregdetare së bashku me minierat përkatëse". 

01.20.1976 - 
02.03.1976 

13 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976, parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe letër e 
Kryesisë "Mbi rritjen e vleftave të plota të disa veprave" dhe 
masat ndëshkimore ndaj grupit të projektimit të 
Hidrocentralit të Smokthinës. 

01.23.1976 - 
02.12.1976 

31 
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68 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976, vendime dhe relacione të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Mbi ngritjen e një kursi pranë Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, "Mbi kualifikimin e ushtarakëve të 
shërbimit  aktiv të përhershëm që lirohen nga ushtria" dhe 
"Mbi shtesë fondi për investime Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore". 

01.19.1976 - 
02.13.1976 

28 

69 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave, 
"Mbi çmimin e ngrohjes së ambjenteve të banimit në qytetin e 
Korçës". 

01.21.1976 - 
02.10.1976 

14 

70 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve "Mbi kufizimin e transporteve  paralele me 
kamiona dhe intensifikimi i mëtejshëm të transportit 
hekurudhor dhe detar". 

01.30.1976 - 
02.04.1976 

26 

71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976, si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë "Mbi 
zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredive disa kooperativave 
bujqësore". 

03.02.1976 - 
03.15.1976 

20 

72 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976,  relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe shkresa 
përkatëse e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi ndërtimin 
e serave për perime dhe sigurimin e ngrohjes për to". 

02.20.1976 - 
03.24.1976 

19 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore dhe Ministrisë së Bujqësisë  "Mbi çmimin e 
blerjes së një sasie panxharsheqeri". 

01.07.1976 - 
03.08.1976 

6 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Mbi rritjen e vëllimit të ndërtimeve të uzinës 
"Enver" për vitin 1976". 

03.13.1976 - 
12.29.1976 

10 
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75 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Për projektvendimin  mbi shtesën e metrazhit 
të shpim-kërkimeve, për vitin 1976". 

03.02.1976 - 
03.13.1976 

16 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi dietat e punonjësve të ndërmarrjes 
seizmogravimetrike për vitin 1976". 

01.21.1976 - 
03.08.1976 

4 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.3.1976, vendim dhe njoftim i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Fierit "Mbi dëmet nga tërmeti 
në rrethin e Fierit". 

03.06.1976 - 
03.11.1976 

11 

78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.3.1976, udhëzim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi disa çështje që dalin lidhur me udhëzimin nr.1 të 
Këshillit të Ministrave mbi uljen e pagave të larta". 

03.17.1976 - 
03.20.1976 

22 

79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, konkluzione të mbledhjes si dhe raportet 
përkatëse "Mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës në drejtim të bujqësisë". 

02.16.1976 - 
03.27.1976 

83 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë 
së Financave si dhe raporti dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë "Mbi veprimtarinë e Bankës Bujqësore". 

03.27.1976 - 
04.12.1976 

44 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976 si dhe raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi 
administrimin e pasurisë socialiste në disa njësi, reparte dhe 
organe të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme". 

02.28.1976 - 
03.27.1976 

18 

82 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, letër e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore dhe gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si 
dhe raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi ruajtjen dhe 
përdorimin e lëndëve plasëse dhe helmeve me efekt të fortë". 

02.10.1976 - 
04.21.1976 

20 
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83 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, letër e Këshillit të Ministrave dhe njoftim i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme "Mbi ruajtjen e ekonomisë 
nga zjarri". 

01.30.1976 - 
04.09.1976 

25 

84 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, vendime dhe relacione të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "Mbi shqyrtimin e projektit të 
shfrytëzimit të vendburimit të naftës në Gorisht-Kocul dhe 
Divjakë". 

12.31.1975 - 
04.09.1976 

43 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976 si dhe parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi urdhërzhdëmtimin e Ministrisë së Financave 
për disa kuadro të Ndërmarrjes Gjeologjike në Sarandë". 

12.10.1975 - 
03.07.1976 

13 

86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, letër dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë  
"Mbi gjendjen higjieno-sanitare të depove dhe mjeteve të 
transportit". 

02.20.1976 - 
04.05.1976 

12 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Minstrave, 
datë 27.3.1976, vendimi dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Mbi ndryshimin e varësisë së ndërmarrjeve 
nga komitetet ekzekutive të rretheve në varësi të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave". 

03.02.1976 - 
04.02.1976 

8 

88 Procesvebal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi krijimin e ndërmarrjeve bujqësore të reja të tokave të 
kripura". 

03.08.1976 - 
04.13.1976 

14 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, vendimi dhe relacioni i Ministrisë së Financave 
"Mbi tarifat e çmimeve për shfrytëzimin e materialeve drusore 
nga kooperativat bujqësore". 

02.12.1976 - 
04.05.1976 

8 

90 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976 vendim dhe relacion i Byrosë Juridike "Mbi 
ndërtimin e banesave me të dënuar me heqje lirie". 

01.24.1976 - 
07.10.1976 

20 
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91 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Mbi trajtimin e kuadrove ushtarakë (oficerë) që 
vazhdojnë shkollat e larta me shkëputje nga puna për kohën e 
stazhit në prodhim". 

02.18.1976 - 
04.02.1976 

11 

92 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Mbi disa shtesa në planin e furnizimit të ushtrisë 
për vitin 1976". 

03.12.1976 - 
04.05.1976 

12 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "Mbi miratimin e vendit të 
shkarkimit të ujrave industriale në Fabrikën e Letrës në 
Lezhë". 

02.16.1976 - 
04.08.1976 

18 

94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.3.1976, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi shpërndarjen e kontigjentit të specialistëve për 
vitin 1976". 

03.20.1976 - 
04.22.1976 

81 

95 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.3.1976 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi vendndërtimin e ri të damkës së mbeturinave 
të imta të Fabrikës së Pasurimit të Hekur-Nikelit në Gurin e 
Kuq në Pogradec". 

03.17.1976 - 
03.30.1976 

16 

96 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.3.1976 si dhe relacion i Komitetit Qendror të Bashkimit 
të Rinisë të Punës së Shqipërisë "Mbi  problemin e 
transportimit të aksionistëve të rinisë". 

02.09.1976 - 
03.30.1976 

5 

97 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.3.1976 dhe vendimi përkatës "Mbi shërbimin e 
nëpunësit të rojes". 

03.30.1976 - 
04.17.1976 

24 

98 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.3.1976, vendim dhe njoftim i Komisionit të Planit "Mbi 
disa probleme që kanë dalë lidhur me zbatimin e vendimeve 
për pagat dhe mbi mënyrën e zgjidhjes së tyre". 

03.26.1976 - 
04.02.1976 

53 
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99 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976, si dhe raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë "Mbi zbatimin e detyrave për 
ndërtimin e veprave ujore, për cilësinë e rezervuarëve ujitëse, 
për shkrifërimin e tokave të bonifikuara dhe për përmirësimin 
e mëtejshëm të tokave të bonifikuara". 

04.12.1976 - 
04.28.1976 

39 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976 si dhe raport i Ministrisë së Tregtisë "Mbi 
përfundimin e marrëveshjeve tregtare, sigurimin e mallrave të 
importit, si dhe mbi gjendjen e kontraktimeve në tregtinë e 
jashtme për vitin 1976". 

04.12.1976 - 
04.28.1976 

36 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "Mbi miratimin e shpimit të një pusi 
të thellë në strukturën e Divjakës". 

03.17.1976 - 
05.06.1976 

15 

102 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976,  vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "Mbi miratimin e projektidesë së 
Fabrikës së Përpunimit të Kromit në Kalimash (rrethi i 
Kukësit)". 

01.12.1976 - 
05.11.1976 

41 

103 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976, vendim dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale "Mbi disa çështje që 
kanë dalë në ndërtimin e banesave me punë vullnetare". 

03.17.1976 - 
05.10.1976 

15 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976, vendim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Minstrave "Mbi shitjen e makinave të shkrimit dhe 
magnetofonëve krijuese". 

04.13.1976 - 
05.06.1976 

14 

105 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës "Mbi ndryshimin e afatit të stazhit dhe 
stërvitjen ushtarake për disa studentë". 

03.15.1976 - 
05.06.1976 

11 
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106 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1976, projektidea dhe materialet përkatëse dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë "Mbi furnizimin me ujë industrial 
e të pijshëm për uzinën e ferro-kromit dhe qytetin e Burrelit", 
si dhe vendimi i Byrosë Politilke të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë për këtë çështje. 

04.14.1976 - 
02.07.1977 

82 

107 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, si dhe raport i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "Mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të IV-të të 
Komitetit Qendror të Partisë, të fjalës së shokut Enver në 
Sekretariatin e Komitetit Qendror të Partisë më 20.12.1974, si 
dhe të protokollit të Këshillit të Ministrave të datës 24.5.1975 
për Universitetin, Institutin e Lartë Bujqësor dhe filialet". 

04.24.1976 - 
05.19.1976 

93 

108 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Mbi krijimin e grupeve të xhirimit të filmit në 
televizion dhe shtesë në numrin e punonjësve të kinostudios 
"Shqipëria e Re". 

05.11.1976 - 
06.15.1976 

20 

109 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit 
"Mbi disa shkurtime në kontigjentin e  personelit të 
organikave të Ministrisë së Bujqësisë për kooperativat 
bujqësore dhe shtesa në kontigjentin e punonjësve të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës". 

05.08.1976 - 
05.25.1976 

11 

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi numrin e personelit që duhet të punojnë në 
këshillat popullorë të fshatrave të bashkuara". 

04.30.1976 - 
05.26.1976 

18 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Ministrisë së 
Ndërtimit "Mbi disa masa për ndërtim-montim dhe 
shfrytëzimin e Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit". 

05.11.1976 - 
05.25.1976 

32 
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112 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës "Mbi shtesën e planit të ndërtim-montimit për 
disa vepra të industrisë së naftës dhe minierave". 

04.27.1976 - 
05.25.1976 

13 

113 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së  Këshillit të 
Ministrave, datë 19.5.1976, vendim dhe raport i Komisionit të 
Planit të Shtetit "Mbi veprimtarinë e Drejtorisë së Punimit dhe 
të Mekanizimit të Evidencës Ekonomike, Qendrës së 
Matematikës Llogaritëse, të Akademisë së Shkencave dhe 
Qendrës Elektronike të Seizmogravimetrisë në Fier". 

04.26.1976 - 
06.17.1976 

22 

114 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe njoftim i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi tunelizimin e ndërtesave si dhe mbi veprat e 
ndërtimit që do të tunelizohen gjatë vitit 1976". 

03.01.1976 - 
05.25.1976 

16 

115 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976 si dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës "Mbi lejimin e ditës së punës së zgjatur  për 
punëtorët e therjes dhe përpunimit të nënprodhimeve të gjësë 
së gjallë dhe shpendëve". 

04.14.1976 - 
05.19.1976 

5 

116 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, vendim dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore "Mbi disa të dhëna për uzinën e 
prodhimit të mallrave prej plasmasi në Lushnje dhe ofiçinën  
mekanike për prodhimin e pjesëve të ndërrimit dhe makinave 
teknologjike për industrinë tekstile në Berat". 

04.16.1976 - 
05.28.1976 

10 

117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1976, "Mbi shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit 
të ditës". 

05.19.1976 12 

118 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendim dhe raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi 
kontrollin e ushtruar në ndërtimin e Hidrocentralit të Fierzës". 

06.14.1976 - 
07.10.1976 

38 

119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, protokoll dhe raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit të Tepelenës dhe të organeve të tij varëse". 

06.16.1976 - 
07.10.1976 

51 
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120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, si dhe raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi 
veprimtarinë armiqësore të zhvilluar në ish-Drejtorinë 
Qendrore të Furnizimit Materialo-Teknik për Bujqësinë". 

05.24.1976 - 
07.02.1976 

33 

121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendim dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi ndryshimin e strukturës  organizative të Ministrisë së 
Bujqësisë". 

06.08.1976 - 
07.09.1976 

32 

122 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendim dhe relacion Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi hartimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë". 

06.19.1976 - 
07.13.1976 

31 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976,  vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi disa probleme që kanë dalë gjatë zbatimit të 
vendimeve mbi uljen e pagave të larta dhe disa përmirësime 
në sistemin e pagave". 

06.10.1976 - 
12.31.1976 

27 

124 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
"Mbi linjën 220 kv Vau Dejës-Koman-Fierzë". 

04.07.1976 - 
07.22.1976 

11 

125 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Komunikacioneve "Mbi miratimin e vleftës së plotë të kalatës 
lindore në portin e Durrësit". 

03.04.1976 - 
07.12.1976 

15 

126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, raport  i Ministrisë së Ndërtimit dhe 
korrespondenca përkatëse "Mbi mënyrën e hartimit të 
preventivave paraprake që projektohen jashtë shtetit", si dhe 
vendimet përkatëse të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë e të Këshillit të Ministrave. 

05.21.1976 - 
10.01.1976 

33 

127 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendimi përkatës dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi rritjen e metrazhit të shpim 
shfrytëzimit për vitin 1976. 

06.03.1976 - 
07.14.1976 

15 
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128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976 si dhe shkresë e Ministrisë së Ndërtimit "Mbi 
gjendjen e punimeve në Hidrocentralin e Smokthinës". 

06.15.1976 - 
07.02.1976 

9 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.7.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Mbi uljen e planit të disa prodhimeve të 
Kombinatit Metalurgjik për vitin 1976". 

06.07.1976 - 
07.16.1976 

13 

130 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.7.1976 për shqyrtimin e plotësimin e planit 
të gjashtëmujorit të parë të vitit 1976 (raportohet me gojë) dhe 
rendi i ditës për mbledhjen e datës 22.7.1976. 

07.15.1976 - 
07.22.1976 

29 

131 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.7.1976 si dhe raport i Ministrisë së 
Bujqësisë "Mbi masat e marra për sistemimin e tokave dhe 
shfrytëzimin e studimeve agropedologjike". 

06.29.1976 - 
07.24.1976 

28 

132 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, udhëzim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Mbi disa ndryshime në udhëzimin mbi dhënie 
ndihme me forca pune nga qyteti". 

07.12.1976 - 
08.02.1976 

13 

133 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
"Mbi furnizimin me vaj dhe oriz të zhveshur të fshatarësisë 
kooperativiste". 

06.08.1976 - 
08.04.1976 

11 

134 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
"Mbi çmimin e blerjes së pambukut dhe të orizit çeltik dhe 
çmimet e blerjes e të shitjes me pakicë të mishit të shpendëve". 

06.18.1976 - 
08.04.1976 

9 

135 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Mbi trajtimin e punonjësve  që marrin pjesë në 
kontrollin e drejtpërdrejtë punëtor e fshatar". 

07.08.1976 - 
09.22.1976 

11 

136 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi emërtimin e saktë të profesioneve që 
përfitojnë pushim plotësues në uzinat e përpunimit të naftës". 

07.03.1976 - 
07.24.1976 

6 
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137 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
"Mbi disa ndryshime në planin e përpunimit, prodhimit dhe 
të shpërndarjes së naftës", së bashku me vendimin përkatës. 

06.26.1976 - 
08.04.1976 

12 

138 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "Mbi projektidenë e bllokut 
energjitik në TEC-in e Fierit". 

06.14.1976 - 
08.13.1976 

27 

139 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme "Mbi ruajtjen e objekteve ekonomike dhe 
institucioneve të rëndësishme me roje ushtarake". 

06.23.1976 - 
07.30.1976 

10 

140 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, projekti dhe plani i miratuar për çështjet që do 
të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë periudhës 
gusht-dhjetor 1976". 

07.08.1976 - 
07.30.1976 

11 

141 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të makinerive dhe të 
pajisjeve". 

03.22.1976 - 
09.22.1976 

27 

142 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Mbi miratimin e ngritjes së impiantit gjysëm-
industrial eksperimentet të nxjerrjes së bitumit nga rërat 
bituminoze  në Patos". 

07.14.1976 - 
08.06.1976 

14 

143 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacionet përkatëse "Mbi shtesë 
fondi për investimet e përgjithshme të Radiotelevizionit". 

07.02.1976 - 
07.31.1976 

12 

144 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Mbi dhënie fondi Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit për blerje aparaturash mikrofilmimi". 

05.10.1976 - 
09.22.1976 

9 
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145 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976, vendim dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore "Mbi uljen e planit të prodhimit dhe të 
eksportit të cigareve pa filtër për vitin 1976". 

07.21.1976 - 
08.04.1976 

11 

146 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.7.1976 "Mbi shqyrtimin e disa problemeve jashtë 
rendit të ditës". 

07.24.1976 2 

147 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.7.1976 "Mbi shqyrtimin e disa problemeve të tregtisë 
së jashtme". 

07.31.1976 13 

148 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.9.1976, raport  i Ministrisë së Financave dhe shkresë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, "Mbi dhënie mase 
ndëshkimore" si dhe "Mbi rezultatet e kontrolleve të kryera në 
sistemin financiar dhe në disa ndërmarrje, institucione e 
kooperativa bujqësore të rrethit të Pukës". 

07.24.1976 - 
09.22.1976 

31 

149 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.9.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Mbi financimin e  objekteve dhe ndryshime në 
planin e investimeve". 

08.11.1976 - 
09.08.1976 

18 

150 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.9.1976, përmbledhëse e parashtresës së Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe parashtresë dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë "Mbi rrethet ku mendohet të ndërtohen 
veprat e marrëveshjeve me Republikën Popullore të Kinës të 3 
Korrikut 1975" si dhe vendimet përkatëse të Byrosë Politike 
dhe Këshillit të Ministrave. 

08.16.1976 - 
03.15.1977 

28 

151 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.9.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
"Mbi miratimin e strukturës organizative dhe kontigjentin e 
personelit për Ministrinë e Ndërtimit". 

06.23.1976 - 
09.13.1976 

12 
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152 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.9.1976, vendim dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Ekonomisë Komunale "Mbi miratimin e një shtese në mjetet 
e xhiros të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale". 

08.06.1976 - 
09.13.1976 

10 

153 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së  Këshillit të 
Ministrave, datë 1.9.1976,  vendim dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë "Mbi një shtesë në planin e kreditit me afat të gjatë 
dhe dhënie fondi për serat". 

07.27.1976 - 
10.13.1976 

16 

154 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.9.1976 si dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
"Mbi një ndryshim në urdhëresën mbi regjimin e lundrimit në 
ujrat territoriale dhe në ujrat e brendshme të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë". 

08.02.1976 - 
09.01.1976 

5 

155 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
ministrive dhe institucioneve si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, së bashku me 
relacionet përkatëse "Mbi disa probleme të shpërblimit të 
punës sipas cilësisë" dhe "Mbi caktimin e kontrollorëve të 
cilësisë në varësi të ministrive dhe të drejtat e detyrat e tyre". 

08.03.1976 - 
10.01.1976 

37 

156 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, letër e Këshillit të Ministrave, parashtresë e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe korrespondenca 
përkatëse "Mbi ndërtimet social-kulturore në Kombinatin 
Metalurgjik në Elbasan". 

02.13.1976 - 
12.11.1976 

56 

157 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
"Mbi miratimin e strukturës organizative të ndërmarrjes së 
ndërtimit të Hidrocentralit të Fierzës dhe pagat e punonjësve 
të disa kantiereve të kësaj ndërmarrje". 

07.05.1976 - 
10.05.1976 

26 

158 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi detyrat dhe të drejtat  kryesore të degës së 
ruajtjes së nëntokës". 

08.09.1976 - 
09.16.1976 

8 
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159 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
"Mbi një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave mbi 
aktivizimin dhe trajtimin e pensionistëve". 

05.19.1976 - 
09.22.1976 

10 

160 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal i mbledhjes së  Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.9.1976 si dhe relacionet përkatëse "Mbi ndërtimin e 
portit të ri në Vlorë" si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave. 

05.07.1976 - 
03.30.1977 

77 

161 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Mbi trajtimin e punonjësve   të brigadave të 
montimit të objekteve fortifikuese mbrojtëse". 

08.20.1976 - 
09.17.1976 

11 

162 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, relacioni i Aparatit dhe relacioni i dërguar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë për kryesitë e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

08.31.1976 - 
09.28.1976 

12 

163 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, si dhe informacion i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postave dhe Telekomunikacioneve "Mbi ndryshime në 
strukturën organizative dhe numrin e punonjësve të kësaj 
drejtorie". 

06.24.1976 - 
09.16.1976 

7 

164 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.9.1976, vendim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Mbi disa ndryshime në kontigjentin e personelit të 
organikave". 

08.19.1976 - 
11.12.1976 

10 

165 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.11.1976, letër e Këshillit të Ministrave si dhe raporte të 
Inspektimit të Shtetit "Mbi veprimtarinë  e organeve shtetërore 
dhe ekonomike për bonifikimin e Hoxharës dhe ujitjen e 
tokave në zonën e Mallakastrës". 

10.05.1976 - 
12.02.1976 

74 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

166 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.11.1976, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Mbi miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1975 dhe mbi disa ndryshime 
në bilancin e vitit 1976". 

10.23.1976 - 
12.01.1976 

35 

167 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.11.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.56, datë 21.2.1976 "Mbi disa masa favorizuese 
për kooperativat bujqësore". 

08.30.1976 - 
12.06.1976 

20 

168 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.11.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
"Mbi çmimin e shitjes me pakicë të uresë". 

09.14.1976 - 
11.22.1976 

10 

169 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.11.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi heqjen nga fondi pyjor të 29 ha pyje". 

09.27.1976 - 
11.22.1976 

8 

170 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.11.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
"Mbi një shtesë në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.212, 
datë 8.7.1976 "Mbi sjelljen dhe dërgimin e sendeve, si dhe mbi 
tagrin doganor". 

10.09.1976 - 
11.22.1976 

8 

171 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, si dhe raport i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe Ministrisë së Bujqësisë "Mbi detyrat e 
makanikës bujqësore dhe të industrisë mekanike për rritjen e 
shkallës së mekanizimit për vitet 1976-1980" si dhe vendimi 
përkatës. 

11.12.1976 - 
02.15.1977 

89 

172 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976 si dhe raport i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "Mbi zbatimin e detyrave të Plenumit  të IV-të të 
Komitetit Qendror të Partisë në fushën e dramaturgjisë, teatrit 
dhe estradës". 

11.26.1976 - 
12.16.1976 

43 
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173 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë 
"Mbi blerjen avancë nga plani i importit  të vitit 1977 të disa 
mallrave të nevojshme për ekonominë". 

11.30.1976 - 
12.24.1976 

10 

174 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave "Mbi krijimin e ndërmarrjes "Hidrocentrali i 
Fierzës". 

11.09.1976 - 
12.24.1976 

13 

175 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi një shtesë fondi në valutë për blerjen e vaksinës kundër 
Leptospirozës". 

12.03.1976 - 
12.16.1976 

9 

176 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Mbi futjen në planin e vitit 1977 të rezervuarit Fier-Mimares 
dhe Malaj në rrethet e Beratit dhe të Mirditës". 

11.23.1976 - 
01.17.1977 

10 

177 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë "Mbi rritjen e vleftës së plotë të ndërtimit të 
fabrikës për prodhimin e antibiotikëve në Tiranë". 

11.22.1976 - 
12.22.1976 

9 

178 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Financave 
"Mbi ndryshime në kontigjentin e personelit të organikës së 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit". 

11.15.1976 - 
12.22.1976 

9 

179 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë 
së Financave "Mbi zhvleftësimin e metrazheve dhe të 
konfeksioneve prej skotlandi të ngjyrosura me bojë të zezë 
sulfurike". 

11.11.1976 - 
12.22.1976 

17 

180 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976, vendim dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Mbi disa shtesa në kufirin e importit dhe të 
investimeve për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore dhe për 
Ministrinë e Ndërtimit". 

11.12.1976 - 
12.22.1976 

10 

3 Vendime qarkulluese.   
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181 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime të planeve 
dhe të fondeve për investime, ndërtime dhe materialin 
përkatës". 

01.27.1976 - 
12.25.1976 

140 

181/1 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime të planeve 
dhe të fondeve për investime, ndërtime dhe materialin 
përkatës". 

01.27.1976 - 
12.25.1976 

125 

182 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime në planin 
e eksport-importit". 

11.10.1975 - 
12.14.1976 

110 

183 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës "Mbi dhënie mallrash dhe materialesh mbi planin". 

01.12.1976 - 
12.04.1976 

65 

184 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime në planin 
e numrit të punonjësve dhe të fondit të pagave". 

06.08.1976 - 
07.19.1976 

12 

185 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime në planin 
e prodhimit të qarkullimit të mallrave dhe të të ardhurave dhe 
të shpenzimeve", së bashku me materialin përkatës. 

07.05.1976 - 
09.21.1976 

23 

186 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshimin e planit të 
transportit për vitin 1976". 

02.25.1976 - 
03.03.1976 

9 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e kuotave 
paraprake të eksportit dhe të importit për vitin 1978". 

12.02.1976 - 
12.17.1976 

11 

188 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie fondi nga 
rezerva e qeverisë" si dhe "Mbi autorizim shpenzimesh". 

01.23.1976 - 
10.02.1976 

47 

189 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi kalim mjetesh 
kryesore". 

03.24.1976 - 
08.20.1976 

12 

190 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës "Mbi pranimin e studentëve në shkollat e mesme dhe 
të larta" si dhe "Mbi shpërndarjen e kuadrove të reja". 

06.16.1976 - 
10.11.1976 

30 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e planeve 
kulturore" së bashku me planet përkatëse. 

05.12.1976 - 
07.16.1976 

35 
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192 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi materialet, fondet dhe 
prodhimin e parafabrikateve për punime fortifikuese", 
"Sigurimin me rrufepritëse të disa objekteve  ushtarake", 
"Hapjen e shtigjeve për teknikën luftarake në veprat e ujitjes 
dhe të bonifikimit" si dhe letër e Këshillit të Ministrave "Mbi 
sqarim për pagesat e punonjësve në punimet fortifikuese" së 
bashku me materialin përkatës. 

02.12.1976 - 
12.01.1976 

66 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi shtyrjen e shërbimit 
ushtarak aktiv të ushtarëve që janë duke kryer këtë shërbim". 

11.20.1976 4 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi kriteret e caktimit të 
shtetasve për kompletimin  e reparteve, armëve dhe 
shërbimeve të forcave të armatosura të Republikës Popullore 
të Shqipërisë" së bashku me relacionin përkatës. 

06.23.1976 - 
07.08.1976 

19 

195 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi krijimin e 
Ndërmarrjes së Transportit  Automobilistik të Ushtrisë si dhe 
të Institutit të Kërkimeve të Mjekësisë Ushtarake" së bashku 
me materialin përkatës. 

10.27.1973 - 
06.24.1976 

23 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "Mbi sigurimin materialo-teknik e 
financiar të forcave vullnetare". 

08.16.1976 - 
08.30.1976 

9 

197 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndërtimin e 
strehimeve mbrojtëse në veprat  industriale" si dhe "Mbi 
dhënie fondi ndërtimi e strehimeve të MCR", së bashku me 
materialin përkatës. 

01.16.1976 - 
05.12.1976 

13 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Tregtisë "Mbi disa ndryshime në 
vendimin nr.194, datë 25-26.11.1976 mbi zgjerimin e 
mëtejshëm të kompetencave". 

10.29.1976 - 
11.01.1976 

6 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi ndryshime në vendimet e Këshillit 
të Ministrave "Mbi përtëritjen e policisë popullore" dhe "Mbi 
normat e ushqimit të ushtrisë popullore dhe të organeve e 
reparteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme". 

11.16.1976 - 
12.06.1976 

9 
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200 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe materiali përkatës 
"Mbi miratimin e protokolleve të mbledhjeve të komisioneve 
shqiptaro-jugosllave për zgjidhjen e incidenteve kufitare, për 
rindërtimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e shenjave të vijës së 
kufirit". 

07.26.1976 - 
12.04.1976 

52 

201 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie ndihme falas 
Partisë Revolucionare të Laosit si dhe mbi përballimin e 
shpenzimeve", së bashku me materialin përkatës. 

01.15.1976 - 
06.16.1976 

14 

202 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndërtimin e kujtimit 
të shokut Çu En Lai, Kryetar i Këshillit të Shtetit, si dhe të 
shokut Çu De, Kryetar i Komitetit të Përgjithshëm të 
Asamblesë Popullore të Republikës Popullore të Kinës". 

01.09.1976 - 
07.08.1976 

4 

203 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratim pusesh të 
thella për kërkim nafte dhe gazi. 

03.20.1976 - 
11.10.1976 

45 

204 Vendim dhe letër të Këshillit të Ministrave "Mbi grumbullimin 
e metaleve të vjetra dhe plehrave organike". 

05.24.1976 - 
06.14.1976 

23 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshimin e varësisë së 
uzinave mekanike në qytetin Stalin e Patos. 

01.19.1976 - 
01.23.1976 

4 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi korrigjim, emërtim 
ndërmarrje". 

12.22.1975 - 
01.12.1976 

4 

207 Vendime të Këshilllit të Ministrave "Mbi miratimin e PDZ-së" 
si dhe "Mbi caktimin e shesheve për ndërtimin e veprave 
ekonomike e shoqërore", së bashku me materialin përkatës. 

01.31.1976 - 
12.28.1976 

91 

208 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi financimin e disa 
veprave të ndërtimit të vitit 1975", së bashku me relacionin 
përkatës. 

01.08.1976 - 
01.09.1976 

7 

209 Vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave "Mbi masat që 
duhen marrë për hartimin e projekteve të zbatimit e 
preventivave përfundimtare të veprave", së bashku me 
parashtresën përkatëse të Ministrisë së Ndërtimit. 

07.27.1976 - 
09.11.1976 

20 

210 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës "Mbi ndërtimin e një fabrike për pasurimin e bakrit, 
përpunimin e rërave bituminoze dhe prodhimin e gurit në 
Linzë". 

11.23.1976 - 
12.19.1976 

37 
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211 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës "Mbi rritjen e vleftave të plota për ndërtimin e 
depove të karburantit dhe të disa veprave kufi". 

09.23.1976 - 
12.06.1976 

16 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi përdorimin e misrit për 
konsum buke dhe eksport", së bashku me relacionin përkatës. 

11.13.1976 - 
11.20.1976 

9 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi një ndryshim në 
vendimin mbi ndërtimin e banesave me të dënuar me heqje 
lirie". 

12.20.1976 - 
12.25.1976 

4 

214 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi disa masa favorizuese 
për kooperativat bujqësore, në drejtim të ngushtimit të 
dallimit midis fshatit e qytetit", së bashku me materialin 
përkatës. 

05.04.1976 - 
12.24.1976 

24 

215 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi heqje pyjesh nga 
fondi pyjor", së bashku me materialin përkatës. 

05.13.1976 - 
12.11.1976 

15 

216 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi kalimin e 
kooperativave bujqësore dhe të sektorëve në ndërmarrje 
bujqësore", së bashku me materialin përkatës. 

06.21.1976 - 
10.13.1976 

34 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e konventës 
veterinare me Greqinë". 

07.26.1976 - 
08.23.1976 

29 

218 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në 
vendimin "Mbi ndalimin e transportit të mallrave me kamionë 
në rrugë paralele me hekurudhë" së bashku me materialin 
përkatës. 

05.18.1976 - 
12.13.1976 

15 

219 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e 
marrëveshjeve tregtare dhe të pagesave me shtetet e huaja". 

05.12.1976 - 
08.12.1976 

103 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në vendimin 
e Këshillit të Ministrave nr.8 datë 8.1.1975 "Mbi kriteret për 
administrimin dhe përdorimin e literaturës së huaj". 

09.21.1976 - 
09.28.1976 

7 

221 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, së bashku 
me materialin përkatës "Për çështje të pagave, atestimit 
financiar, kategorizimit dhe trajtimit financiar të punonjësve". 

02.26.1976 - 
12.01.1976 

108 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi kalimin në ruajtje të një 
pjese të arit, argjendit dhe stoli ari e gurë të çmuar brilanti". 

1976 5 
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223 Vendim i Këshillit të Ministrave, "Mbi përhapjen e mëtejshme 
të metodave të matematikës llogaritëse dhe të teknikës 
llogaritëse në praktikën e prodhimit", së bashku me materialin 
përkatës. 

07.13.1976 - 
11.17.1976 

13 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi shpenzimet për pritje e 
përcjellje dhe trajtimin ekonomik që u bëhet delegacioneve 
dhe specialistëve të huaj nga ministritë dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve", së bashku me 
materialin përkatës. 

06.14.1976 - 
07.10.1976 

24 

225 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratime dhe 
ndryshime në strukturat  organizative dhe në kontigjentet e 
personelit", së bashku me materialin përkatës. 

12.19.1976 - 
12.30.1976 

113 

225/1 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratime dhe 
ndryshime në strukturat  organizative dhe në kontigjentet e 
personelit", së bashku me materialin përkatës. 

12.19.1975 - 
12.30.1976 

85 

226 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi caktim mase 
zhdëmtimi", së bashku me materialin përkatës. 

01.10.1976 - 
02.12.1976 

29 

227 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e bilancit të 
Bankës së Shtetit dhe Bankës Bujqësore si dhe mbi miratimin e 
rezultateve të bilanceve të vitit 1975", së bashku me materialin 
përkatës. 

05.04.1976 - 
05.29.1976 

16 

228 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi shtesa e ndryshime në 
planin e kreditit dhe të arkës për vitin 1976", së bashku me 
materialin përkatës. 

05.10.1976 - 
12.17.1976 

22 

229 Vendime të Këshillit të Ministrave, "Mbi përqindjen e interesit 
bankar" si dhe "Mbi përdorimin e valutave nga personat që 
dalin jashtë shtetit" dhe "Mbi kthim valute". 

04.22.1976 - 
08.26.1976 

15 

230 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, "Mbi shtrirjen e kritereve të tagrit doganor për 
studentët e kthyer në vitin 1975". 

10.04.1976 - 
10.13.1976 

5 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, "Mbi dorëzimin e detyrës midis punonjësve". 

01.09.1976 - 
12.08.1976 

5 
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232 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi çmimet me shumicë 
për pesëvjeçarin e gjashtë dhe vendimet për caktim çmimesh 
me pakicë dhe tarifat për mallra e shërbime", së bashku me 
materialin përkatës. 

12.15.1975 - 
12.24.1976 

94 

233 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi krijimin e kurseve 
dhe kualifikimin e punonjësve". 

02.06.1976 - 
11.01.1976 

36 

234 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizje kuadrosh në 
institucionet shtetërore dhe ekonomike, së bashku me 
materialet përkatëse. 

12.27.1975 - 
12.21.1976 

64 

235 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi lëvizje kuadrosh të 
ushtrisë popullore dhe të organeve të Punëve të Brendshme së 
bashku me materialet përkatëse. 

12.27.1975 - 
12.12.1976 

133 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe propozim i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore "Mbi ndryshime në Kolegjiumin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore". 

05.12.1976 - 
05.21.1976 

4 

237 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës "Mbi krijimin e këshillave tekniko-shkencore, byrove 
dhe komisioneve". 

12.22.1975 - 
09.28.1976 

50 

238 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi pjesëmarrjen në 
mbledhjet ndërkombëtare" si dhe "Mbi miratimin e 
delegacioneve për zhvillimin e bisedimeve me shtetet e huaja", 
së bashku me materialin përkatës. 

01.07.1976 - 
12.25.1976 

84 

238/1 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi pjesëmarrjen në 
mbledhjet ndërkombëtare" si dhe "Mbi miratimin e 
delegacioneve për zhvillimin e bisedimeve me shtetet e huaja" 
së bashku me materialin përkatës. 

01.07.1976 - 
12.25.1976 

81 

239 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie, ndryshime 
dhe heqje pensionesh për merita të veçanta, për merita 
shërbimi dhe të jashtëzakonshëm". 

10.03.1975 - 
09.23.1976 

101 

240 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, së bashku me 
propozimet përkatëse mbi ndryshimin e gjerësisë së ujrave 
territoriale të Republikës Popullore të Shqipërisë nga 12 në 15 
milje detare si dhe skema e regjimit të lundrimit në këto ujra. 

01.26.1976 - 
02.23.1976 

21 
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241 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës 
"Mbi punën e kuadrove drejtpërdrejtë në prodhim" si dhe 
"Mbi organizimin e stazhit në prodhim të nxënësve dhe të 
studentëve". 

02.21.1975 - 
06.22.1976 

11 

242 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi zbatimin me 
rreptësi të rregulloreve për administrimin e pasurisë 
socialiste" si dhe "Mbi vënien e një regjimi të rreptë kursimi në 
shpenzimet administrative". 

05.10.1976 - 
05.26.1976 

9 

243 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi disa qëndrime 
burokratike dhe pa përgjegjësi që mbahen ndaj letrave të 
popullit", si dhe "Mbi disa konkluzione dhe detyra që dalin 
nga shqyrtimi i kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve". 

12.27.1975 - 
12.01.1976 

20 

244 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi grumbullimin 
dhe rigjenerimin e vajrave lubrifikante të përdorura". 

06.12.1976 6 

245 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi përdorimin me 
nikoqirllëk të plasmasit dhe ruajtjen e tokës arë". 

06.05.1976 - 
06.07.1976 

6 

246 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi ndalimin e 
ushtrimit të profesionit privat". 

02.07.1976 - 
02.24.1976 

4 

247 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi caktimin e 
afateve për zgjedhjen, shqyrtimin dhe miratimin e kuadrove 
që dërgohen jashtë shtetit për specializim dhe eksperiencë". 

04.20.1976 - 
04.29.1976 

7 

248 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi rritjen e 
gadishmërisë së ndërlidhjes në fshat". 

03.05.1976 - 
03.06.1976 

2 

249 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi mënyrën e 
lidhjes së kontratave". 

07.07.1976 - 
07.10.1976 

4 

250 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi trajtimin 
ekonomiko-financiar të punonjësve që shkojnë nga qyteti për 
të punuar në fshat" si dhe mbi ndërtimet e banesave në fshat. 

03.16.1976 - 
07.07.1976 

26 

251 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi banesat që 
ndërton ushtria për strehimin e punonjësve të saj". 

07.09.1976 - 
07.12.1976 

5 

252 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës "Mbi masat për luftën kundër pijes së duhanit". 

05.04.1976 - 
06.10.1976 

12 
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253 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi thirrjen 
drejtuar shoferëve për luftën që duhet bërë qëndrimeve të 
padenja dhe veprimeve të kundërligjshme". 

05.27.1976 - 
06.08.1976 

7 

254 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme "Mbi vendosjen e 
arixhinjve me vendbanim të përhershëm dhe në punë". 

04.07.1976 7 

255 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës "Mbi mirëmbajtjen e pajisjeve e shtëpive të kulturës, 
klubeve, kinemave dhe terreneve sportive që përdoren nga 
komitetet profesionale të ndërmarrjeve". 

05.17.1976 - 
07.16.1976 

16 

256 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi një luftë më të 
vendosur e të gjithanshme kundër shtresave të tepërta" si dhe 
"Mbi ruajtjen e sekretit në objektet industriale". 

08.02.1976 - 
11.10.1976 

14 

257 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi organizimin e 
sportit të radioamatorizmit". 

04.13.1976 - 
07.30.1976 

11 

258 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës "Mbi specializimin dhe përqëndrimin e prodhimit të 
mobiljeve". 

07.14.1976 - 
10.01.1976 

25 

259 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
ministrive si dhe gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve mbi moszbatimin e vendimit të Këshillit 
të Ministrave nr.111 datë 13.9.1972 "Mbi ngarkim-shkarkimin 
e automjeteve të transportit jashtë kohës normale të punës". 

10.18.1976 - 
11.01.1976 

9 

260 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore si dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve "Mbi masat që 
duhet të merren për zbatimin e detyrave që shtroi Kongresi i 
7-të i Partisë në studimin, projektimin, planifikimin dhe 
përdorimin e investimeve dhe ndërtimeve themelore". 

11.12.1976 - 
12.18.1976 

13 

261 Letër e Këshillit të Ministrave, institucioneve të tjera qendrore 
si dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve "Mbi pranimin në shkollat e mesme dhe të ulta 
profesionale". 

11.22.1976 - 
12.11.1976 

7 

262 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi trajtimin 
ekonomik të azilierëve". 

04.16.1976 - 
06.03.1976 

8 
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4 Sektori i përgjithshëm.   

263 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë, mbi shqyrtimin e planit të punës të Këshillit të 
Ministrave dhe të Kryesisë, gjatë vitit 1976, si dhe planet e 
miratuara së bashku me planin e çështjeve që do t`i paraqiten 
Byrosë Politike dhe Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
Partisë. 

12.18.1975 - 
11.25.1976 

65 

264 Procesverbale të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës. 

05.19.1976 - 
11.15.1976 

23 

265 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë mbi analizën e punës së dikastereve dhe mbi 
kryesinë e komiteteve ekzekutive të rretheve. 

01.06.1976 - 
09.16.1976 

318 

265/1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë, mbi analizën e punës së dikastereve dhe mbi 
kryesinë e komiteteve ekzekutive të rretheve. 

01.06.1976 - 
09.16.1976 

72 

266 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1976 "Mbi disa kompetenca të organeve shtetërore dhe 
ekonomike në fushën e organizimit, drejtimit dhe zhvillimit të 
ekonomisë popullore". 

04.23.1976 - 
12.15.1976 

140 

267 Informacione përmbledhëse "Mbi zgjidhjen e çështjeve të 
ngritura nga komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve në raportet e tyre tremujore për vitin 1976". 

02.09.1976 - 
02.08.1977 

46 

267/2 
(?) 

Kjo dosje u hap prej skedës. - 0 

268 Informacione mbi zgjidhjen e disa çështjeve të dala nga 
kontakti i kryetarit të Këshillit të Ministrave me bazën dhënë 
aparatit për zgjidhje. 

02.02.1976 - 
03.04.1977 

189 

269 Korrespondencë me ministritë, Aparatin e Komitetit Qendror 
të Partisë dhe komitetet e partisë të disa rretheve "Mbi 
zgjidhjen e disa çështjeve të ngritura nga komitetet e Partisë". 

02.18.1976 - 
07.28.1976 

208 

270 Korrespondencë me ministritë dhe Aparatin e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor "Mbi zgjidhjen e disa çështjeve të ngritura 
nga deputetët dhe këshillat popullore". 

02.17.1976 - 
06.02.1976 

54 
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271 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për vitin 1976. 

01.03.1976 - 
11.24.1976 

109 

272 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.27.1976 - 
04.05.1976 

99 

272/1 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

259 

272/2 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

199 

272/3 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

439 

272/4 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

134 

272/5 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit  të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

325 

272/6 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit  të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

208 

272/7 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit  të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

182 
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272/8 Orientimet e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbalet e Këshillit  të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Mbi planin e gjashtë pesëvjeçar 1976-1980, së bashku me 
relacionet dhe planet e detajuara dhe përmbledhëse". 

01.1976 - 
04.05.1976 

211 

273 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe vendime e korrespondencë "Mbi plotësime 
dhe ndryshime në planin e shtetit për vitin 1976". 

12.26.1975 - 
01.22.1977 

203 

273/1 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe vendime e korrespondencë "Mbi plotësime 
dhe ndryshime në planin e shtetit për vitin 1976". 

12.26.1975 - 
01.22.1977 

80 

273/2 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe vendime e korrespondencë "Mbi plotësime 
dhe ndryshime në planin e shtetit për vitin 1976". 

12.26.1975 - 
01.22.1977 

242 

273/3 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe vendime e korrespondencë "Mbi plotësime 
dhe ndryshime në planin e shtetit për vitin 1976". 

12.26.1975 - 
01.22.1977 

104 

274 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1976 "Mbi miratimin e projektplanit dhe të 
projektbuxhetit për vitin 1977 së bashku me planin e detajuar". 

01.27.1976 - 
12.30.1976 

172 

274/1 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1976 "Mbi miratimin e projektplanit dhe të 
projektbuxhetit për vitin 1977 së bashku me planin e detajuar". 

01.27.1976 - 
12.30.1976 

354 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e kuotave të 
eksportit dhe të importit  për vitin 1978". 

11.22.1976 - 
12.17.1976 

10 

276 Urdhëra dhe udhëzime mbi trajtimin ekonomiko-financiar të 
udhëheqjes së Partisë dhe të shtetit si dhe mbi personelin e 
shërbimit, si dhe informacion i Drejtorisë së Pritjes lidhur me 
realizimin e investimeve 1969-1970. 

09.26.1969 - 
12.25.1976 

39 

277 Vendime, urdhëra dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave 
"Mbi fortifikimin e vendit dhe hapjen e shtigjeve në veprat e 
bonifikimit dhe të ujitjes", si dhe mbi trajtimin e punonjësve të 
brigadave të parafabrikateve mbi pajisjen e vreshtave me 
kunja  metalike kundër desantit ajror. 

01.03.1976 - 
12.14.1976 

184 
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278 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi kriteret e caktimit të 
shtesave për kompletimin  e reparteve, armëve dhe 
shërbimeve të forcave të armatosura dhe mbi shtyrjen e 
shërbimit ushtarak. 

06.23.1976 - 
11.20.1976 

12 

279 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi kualifikimin e 
ushtarakëve aktiv të liruar nga ushtria" si dhe mbi hapje kursi 
dhe trajtimin e studentëve dhe të kursantëve ushtarakë. 

01.19.1976 - 
12.06.1976 

34 

280 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi sigurimin materialo-
teknik e financiar të forcave vullnetare" dhe mbi sigurimin 
dhe strehim të kuadrove ushtarakë. 

06.23.1976 - 
08.30.1976 

6 

281 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1977, si dhe raporti i Inspektimit të Shtetit "Mbi 
administrimin e pasurisë socialiste në disa njësi, reparte dhe 
organe të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme". 

02.28.1976 - 
03.07.1976 

18 

282 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi gjendjen 
e shërbimit gjeodezik dhe masat që duhen marrë si dhe mbi 
propozimin për kalimin e shërbimit metrologjik në Ministrinë 
e Mbrojtjes Popullore. 

10.28.1975 - 
10.10.1976 

26 

283 Urdhëresë dhe vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi 
regjimin e lundrimit në ujrat territoriale e të brendshme të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë" si dhe  mbi 
miratimin e protokolleve të komisioneve kryesore shqiptaro-
jugosllave për çështjet e kufirit. 

08.02.1976 - 
12.04.1976 

52 

284 Kërkesa dhe informacione për planet e BTSH-së me 
Republikën Popullore të Kinës, Republikën Popullore 
Demokratike të Koresë dhe të Republikës Demokratike të 
Vietnamit. 

01.06.1976 - 
09.03.1976 

62 
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285 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
mundësinë e zgjerimit të marrëdhënieve me shtetet e 
bashkuara të Meksikës si dhe mbi marrëveshjet kino- 
vietnameze, për çështjen e ishujve në detin jugor të Kinës, 
korrespondencë për çështje të trupit diplomatik në Republikën 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe mbi dhënie ndihme 
popullit laosian e vietnamez, së bashku me vendimet 
përkatëse. 

01.19.1976 - 
10.21.1976 

31 

286 Urdhër i Këshillit të Ministrave "Mbi anulimin e urdhërit të 
vitit 1974 për freskimin e mallrave të rezervës shtetërore". 

02.12.1976 - 
12.24.1976 

8 

287 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1976 së bashku me  materialin përkatës "Mbi punën e 
bërë dhe masat e mëtejshme për mënjanimin e mallrave stoqe 
dhe me qarkullim të ngadalshëm si dhe kontrollin e cilësisë së 
mallrave e shërbimeve". 

05.10.1976 - 
12.15.1976 

62 

288 Letër e Këshillit të Ministrave, referat dhe informacione të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme "Mbi gjendjen dhe masat 
për mbrojtjen e ekonomisë nga zjarri". 

12.25.1975 - 
11.01.1976 

85 

289 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse 
"Mbi dorëzimin e detyrës midis punonjësve, shërbimin e 
nëpunësit të rojes si dhe mbi ruajtjen e objekteve ekonomike 
dhe institucioneve me roje ushtarake. 

01.09.1976 - 
07.24.1976 

28 

290 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1976, relacione e informacione të organeve të drejtësisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të  ministrive të tjera 
"Mbi kriminalitetin në fushën e ekonomisë, statistikat 
gjyqësore 1975-1976 si dhe mbi shkelje të ligjshmërisë e të 
postit zyrtar". 

02.14.1976 - 
03.09.1977 

223 

291 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.3.1976, letër, urdhëresë dhe materiali përkatës "Mbi 
ruajtjen dhe përdorimin e lëndëve plasëse dhe helmeve me 
efekt të fortë". 

12.03.1975 - 
09.15.1976 

59 
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292 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit "Mbi zbatimin e 
deklaratës së 29 Prillit 1976,  dhe letër e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave "Mbi studimin për plotësimin e nevojave të 
popullit". 

07.06.1976 - 
07.16.1976 

15 

293 Urdhëresë dhe vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi 
shpërndarjen dhe sistemimin e punëtorëve, mbi kriteret për 
kthimin në fshat dhe zëvendësimin e burrave me gra si dhe 
mbi forcimin e zyrave të punës". 

02.16.1976 - 
10.18.1976 

121 

294 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe 
projektudhëzim e projektvendim i Këshillit të Ministrave "Mbi 
forcimin e mëtejshëm të kontrollit të drejtpërdrejtë punëtor e 
fshatar si dhe mbi trajtimin e pjesëmarrësve në të". 

12.11.1975 - 
07.24.1976 

39 

295 Letra dhe telegrame të kolektivave punonjëse në raste 
përvjetoresh, me zotim para udhëheqjes së partisë dhe shtetit. 

01.09.1976 - 
01.04.1977 

132 

296 Vendim dhe letra të Këshillit të Ministrave, referate, 
konkluzione, informacione dhe udhëzime, mbi zbatimin e 
dispozitave për ruajtjen e sekretit shtetëror, administrimin,  
ruajtjen dhe evakuimin e materialeve dokumentare, mbi 
veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit si dhe mbi masat për mënjanimin  e korrespondencës 
së panevojshme. 

10.11.1975 - 
01.21.1977 

130 

296/1 Vendim dhe letra të Këshillit të Ministrave, referate, 
konkluzione, informacione dhe udhëzime, mbi zbatimin e 
dispozitave për ruajtjen e sekretit shtetëror, administrimin,  
ruajtjen dhe evakuimin e materialeve dokumentare, mbi 
veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit si dhe mbi masat për mënjanimin e korrespondencës së 
panevojshme. 

10.11.1975 - 
01.21.1977 

202 

297 Mbi kriteret e lëvizjeve në Republikën Popullore të Shqipërisë 
të specialistëve të huaj, informacione mbi disa boshllëqe që 
ekzistojnë në regjistrimin e të huajve që hyjnë e dalin në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

10.11.1976 - 
10.12.1976 

10 

298 Bisedime të udhëheqësve të Partisë dhe shtetit tonë me 
përfaqësues të Republikës Popullore të Kinës. 

02.04.1976 - 
12.24.1976 

69 
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299 Bisedim i zhvilluar midis zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave Xhafer Spahiu dhe ministrit të tregtisë së 
Republikës të Greqisë Joanis Varviciotis. 

05.21.1976 8 

5 Industri - Miniera.   

300 Bilancet e rezervave gjeologjike për vitin 1975 dhe raportet 3 e 
6 mujore gjeologjike  për vitin 1976, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

08.26.1975 - 
11.20.1976 

279 

301 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave, së 
bashku me  korrespondencën përkatëse "Mbi miratimin e 
projekteve të përpunim shfrytëzimit të fushave naftë e 
gazmbajtëse dhe mbi shpimin e ndalimin e puseve të thella 
për naftë e gaz". 

06.17.1975 - 
02.05.1976 

206 

301/1 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave, së 
bashku me  korrespondencën përkatëse "Mbi miratimin e 
projekteve të përpunim shfrytëzimit të fushave naftë e 
gazmbajtëse dhe mbi shpimin e ndalimin e puseve të thella 
për naftë e gaz". 

06.17.1975 - 
02.05.1976 

179 

302 Protokoll e vendime të Komisionit të Rezervave Shtetërore për 
naftën, gazin e mineraleve të dobishme, datë 24.05.1976 "Mbi 
miratimin e raporteve boksiteve Dajt, vendburimet e naftës e 
gazit Visok e Kallm dhe të fushës së III-të qymyrgurore 
Memaliaj". 

02.10.1976 - 
12.14.1976 

67 

303 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.02.1976, raporte, relacione, njoftime dhe 
korrespondencë, mbi ndërtimin e fabrikës së pasurimit të 
shkrifërimeve bregdetare, si dhe mbi shfrytëzimin e 
vendburimve të mineraleve të rralla dhe administrimin e tyre. 

01.12.1976 - 
11.10.1976 

59 

304 Rregullorja e industrisë së naftës, miratuar nga 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave. 

12.20.1976 - 
1977 

124 

305 Vendime të Këshillit të Minstrave "Mbi ngritjen e impiantit  
dhe zhvillimin e përpunimit të rërave bituminoze". 

03.20.1976 - 
10.30.1976 

32 

306 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi kualifikimin  e 
punonjësve seizmogravimetrikë" si dhe njoftime e 
korrespondencë mbi gjendjen e seizmikës së naftës. 

09.18.1975 - 
10.01.1976 

51 
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307 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave  e Prokurorisë së Përgjithshme  
"Mbi uljen e  cilësisë së kromit gjatë transportit  dhe çështje të 
tjera të minierave të kromit" si dhe  informacione të tjera që 
bëjnë fjalë për naftën, qymyrgurin e mbi disa probleme në 
sektorin e industri -minierave etj. 

06.02.1975 - 
01.07.1977 

136 

308 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.09.1976,  dhe  projekti i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Mbi detyrat dhe të drejtat  kryesore të degës së 
ruajtjes së nëntokës". 

08.09.1976 - 
09.16.1976 

7 

309 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi masat për ndërtim 
montimin e Kombinatit të Metalurgjisë së Zezë  në Elbasan 
mbi ndërtimin e veprave social kulturore në këtë vepër si dhe 
informacione e korrespondencë  me Komitetin Qendror  të 
Partisë për probleme të ndërtimit, shfrytëzimit dhe lëndës së 
parë për Kombinatin. 

12.30.1975 - 
12.22.1976 

179 

310 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë  me 
Komitetin  Qendror të Partisë  "Mbi ndryshim vartësie  të 
ndërmarrjeve të përpunim  drurit, specializim e përqëndrim të  
industrisë së mobiljeve e çështje të  tjera të industrisë së drurit 
e të letrës". 

01.03.1976 - 
10.01.1976 

90 

311 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përdorimin për lëndë të 
parë të baterive të importuara  mbi nevojat si dhe 
korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë dhe 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave mbi fosforitet, 
superfosfatin si dhe probleme  të tjera të industrisë kimike. 

09.25.1973 - 
03.15.1977 

146 

312 Informacione për zbatimin e vendimit të  Këshillit të 
Ministrave mbi zëvendësimin  e lëndëve  djegëse  të lëngëta  
me të ngurta si dhe mbi disa çështje të minierave të 
qymyrgurit  e të  azbestit. 

01.30.1976 - 
03.01.1977 

49 

313 Protokoll dhe vendime të Këshillit të Ministrave, informacione 
dhe korrespondencë me Komitetin Qendror  të Partisë e 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave  "Mbi krijimin e 
këshillit tekniko - shkencor" si dhe  probleme të tjera të 
industrisë  mekanike  e të pjesëve të ndërrimit. 

11.17.1975 - 
02.18.1977 

184 
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313/1 Protokoll dhe vendime të Këshillit të Ministrave, informacione 
dhe korrespondencë me Komitetin Qendror  të Partisë  e 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave  "Mbi krijimin e 
këshillit tekniko - shkencor" si dhe  probleme të tjera të 
industrisë mekanike  e të pjesëve të ndërrimit. 

11.17.1975 - 
02.18.1977 

128 

314 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndërtimin e një blloku 
energjitik në  TEC -in e  Fierit, ndërtimin e linjave të tensionit  
të lartë Vaut të Dejës - Koman- Fierzë, krijimin e Ndërmarrjes 
së Hidrocentralit të Fierzës" si dhe korrespondencë mbi 
drejtimin e industrisë elektrike  dhe prodhimin e kursimin e 
energjisë elektrike. 

12.23.1975 - 
12.16.1976 

161 

315 Vendim  i Këshillit të Ministrave "Mbi ngritjen  e një fabrike  
për pasurimin e mineralit të bakrit", si dhe  njoftime  të tjera  
për prodhimin  dhe përpunimin e bakrit . 

12.19.1975 - 
12.25.1976 

16 

509 Informacion i shokut Adil Çarçani drejtuar shokut Enver 
Hoxha "Për problemet e strukturës organizative të naftës". 
(probleme të organizimit). 

03.14.1975 4 

6 Industria e Lehtë dhe Ushqimore.   

316 Raporte e njoftime të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Industrisë së  Lehtë  dhe Ushqimore "Mbi çështje  të  
industrisë ushqimore dhe të peshkimit". 

09.12.1975 - 
10.14.1976 

139 

317 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar në 
ndërmarrjen  metalike "Tirana", si dhe  njoftime të tjera  "Mbi 
çështje të industrisë elektroshtëpiake e të llampave". 

12.03.1975 - 
03.28.1977 

61 

318 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për  
kategorizimin e uzinës së pjesëve të ndërrimit të industrisë 
tekstile si dhe  mbi çështje të tjera të kësaj industrie. 

01.04.1976 - 
09.30.1976 

14 

319 Njoftime dhe korrespondencë për probleme të industrisë së 
plasmasit dhe kimike. 

06.14.1976 - 
08.30.1976 

24 

320 Njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore e 
të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror "Mbi kthimin e disa 
konfeksioneve nga eksporti si dhe mbi çështje të tjera të 
industrisë së veshjeve e të këpucëve". 

08.13.1975 - 
06.24.1976 

39 
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321 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për probleme të industrisë 
së qelqit dhe të qeramikës. 

01.16.1976 - 
10.19.1976 

11 

322 Vendime  të Këshillit të Ministrave, relacione e informacione 
"Mbi grumbullimin, ruajtjen, magazinimin  dhe shpërndarjen  
e drithërave si dhe  mbi industrinë e blojës dhe të bukës". 

12.18.1975 - 
01.20.1977 

251 

323 Njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
"Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave  për rritjen 
e prodhimit të mishit dhe mbi gjendjen e frigoriferëve". 

05.18.1976 - 
11.10.1976 

17 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione e informacione 
të Ministrisë së Industrisë së Lehtë  dhe Ushqimore  "Mbi 
miratimin e sheshit të ndërtimit për depot e duhanit, mbi 
problemin e ullinjve, panxharsheqerit dhe të bimëve 
medicinale". 

04.10.1976 - 
01.06.1977 

31 

325 Letra të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe informacione e 
njoftime "Mbi organizimin  e nxjerrjes së rrënjës së shqopës 
dhe mbi probleme  të Ndërmarrjes Artistike  e të  Artizanatit". 

01.17.1976 - 
11.30.1976 

56 

7 Bujqësia.   

326 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.07.1976, raport, relacione, njoftime e korrespondencë  
"Mbi çështje të sistemimit , kullimit dhe ujitjes së tokave 
bujqësore". 

02.23.1976 - 
12.11.1976 

118 

327 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.03.1976, vendime të Këshillit të Ministrave, porosi, 
raporte , relacione e korrespondencë  "Mbi punën  e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës në drejtim 
të bujqësisë , nevojat për kuadro bujqësore, trajtimin e 
punonjësve të bujqësisë  dhe mbi  metodën  e drejtimit  nga 
ana e Ministrisë së Bujqësisë". 

01.20.1976 - 
12.30.1976 

249 

328 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione e njoftime, mbi 
krijim ndërmarrjesh, kalim kooperativash  e sektorësh  në 
ndërmarrje  bujqësore dhe bashkim kooperativash. 

12.15.1975 - 
12.28.1976 

77 

329 Procesverbal i  mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.07.1976, udhëzim, relacione, e njoftime 
"Mbi ndihmën e fshatit me forca pune nga qyteti". 

05.05.1976 - 
08.02.1976 

44 
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330 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Bujqësisë, njoftime dhe korrespondencë "Mbi çështje të 
mekanizimeve të punimeve në bujqësi". 

02.02.1976 - 
12.22.1976 

42 

331 Procesverbal i  mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.07.1977, si dhe  raport i Inspektimit të 
Shtetit  "Mbi veprimtarinë  armiqësore të zhvilluar në  ish 
drejtorinë qendrore  të furnizimit materialo - teknik për 
bujqësinë". 

08.02.1976 - 
09.29.1976 

34 

332 Procesverbal i  mbledhjes së  Këshillit të Ministrave, datë 
18.05.1976, raporte, relacione, njoftim dhe korrespondencë 
"Mbi fushatën e korrje - shirje - grumbullimit të të lashtave 
dhe masat e marra për kulturën e misrit për vitin 1976 si dhe  
probleme të tjera të kohës në bujqësi". 

12.26.1975 - 
12.30.1976 

243 

333 Njoftime mbi dëmet e shkaktuara në kulturat bujqësore nga 
rreshjet dhe sëmundjet,  si dhe letra e Këshillit të Ministrave 
mbi pjesëmarrjen  e forcave nga qyteti për likujdimin e 
pasojave. 

02.02.1976 - 
10.25.1976 

120 

334 Raporte, relacione e njoftime të Ministrisë së Bujqësisë "Mbi 
gjendjen e  blektorisë dhe të bazës së saj ushqimore dhe masat 
për rritjen e prodhimtarisë së saj"  si dhe miratimi i konventës 
veterinare me Greqinë. 

12.31.1975 - 
03.07.1977 

199 

335 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe  korrespondencë  "Mbi 
gjendjen dhe masat për prodhimin e mishit nga shpendët". 

01.14.1976 - 
12.28.1976 

79 

336 Procesverbal i  mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.03 dhe 01.09.1976, vendimi dhe 
korrespondenca "Mbi  çështje të mbjelljes dhe prodhimit të 
perimeve". 

03.08.1976 - 
11.10.1976 

41 

337 Raport, informacione e njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
çështje  të ullinjve, perimeve, frutave e vreshtave. 

01.15.1976 - 
03.25.1977 

73 

338 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976, vendime, raporte e relacione "Mbi efektivitetin e  
pyllëzimeve dhe mbi heqje pyjesh nga fondi". 

03.02.1976 - 
12.06.1976 

85 

339 Protokoll i Këshillit të Ministrave mbi masat për përmirësimin 
e farërave, vendim, njoftime e korrespondencë për këtë çështje 
si dhe ftesën e një delegacioni  Egjyptian. 

02.06.1976 - 
12.23.1976 

44 
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8 Ndërtimi.   

340 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.11.1976, urdhëresa, vendim dhe materiali përkatës "Mbi  
studimin, projektimin, planifikimin dhe financimin e 
investimeve dhe ndërtimeve themelore", si dhe vendimi mbi 
krijimin e komisionit  qeveritar për rishikimin e normativave 
të projektimit. 

01.08.1975 - 
12.18.1976 

250 

341 Relacione, njoftime dhe korrespondencë mbi prodhimin, 
eksportimin dhe shpërndarjen  e çimentos, tullave, tjegullave 
dhe të materialeve inerte për ndërtime. 

05.25.1975 - 
01.24.1977 

170 

341/1 Relacione, njoftime dhe korrespondencë mbi prodhimin, 
eksportimin dhe shpërndarjen  e çimentos, tullave, tjegullave 
dhe të materialeve inerte për ndërtime. 

05.22.1975 - 
01.24.1977 

133 

342 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.05.1976 dhe vendimi përkatës "Mbi objektet që do  të 
tunelizohen  gjatë vitit 1976" si dhe  korrespondencë mbi 
tunelizimin e objekteve ekonomike. 

03.18.1976 - 
03.05.1977 

33 

343 Korrespondenca dhe planimetria  për ndërtimin e impiantit  
për prodhimin e  materialeve inerte për ndërtimin dhe 
nxjerrjen e arit në lumin e Çerravës në rrethin e Pogradecit. 

04.08.1976 - 
11.10.1976 

61 

344 Letra dhe propozimet e Kamber Zelës, lidhur me shfrytëzimin  
e rërave karbonate për material ndërtimi si  dhe shpërnguljen 
e  fshatit Brut në Kukës nga zona e liqenit  të Fierzës. 

07.11.1975 - 
01.03.1976 

61 

345 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftime e 
korrespondencë "Mbi ndërtimet social-kulturore, mbi 
disiplinën dhe ruajtjen e materialeve të ndërtimit si dhe mbi 
ndërtimin e depove e koçekëve". 

10.07.1975 - 
12.28.1976 

62 

346 Vendimi i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
pjesëmarrjen në Kongresin e 12-të Ndërkombëtar të digave të 
larta si dhe mbi probleme të urbanistikës. 

02.03.1976 - 
04.21.1976 

54 

347 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në vijat e 
verdha dhe vijat e verdha të qyteteve Sarandë, Delvinë, 
Librazhd, Përrenjas, Ersekë, Fier, Gramsh, Pogradec, Pukë, 
Përmet, Rrëshen, Tepelenë, Berat, Gjirokastër, Kukës, 
Peshkopi, Çorovodë, Elbasan dhe Bajram Curri. 

05.05.1976 - 
12.23.1976 

22 
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347/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në vijat e 
verdha dhe vijat e verdha të qyteteve Sarandë, Delvinë, 
Librazhd, Përrenjas, Ersekë, Fier, Gramsh, Pogradec, Pukë, 
Përmet, Rrëshen, Tepelenë, Berat, Gjirokastër, Kukës, 
Peshkopi, Çorovodë, Elbasan dhe Bajram Curri. 

05.05.1976 - 
12.23.1976 

19 

347/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në vijat e 
verdha dhe vijat e verdha të qyteteve Sarandë, Delvinë, 
Librazhd, Përrenjas, Ersekë, Fier, Gramsh, Pogradec, Pukë, 
Përmet, Rrëshen, Tepelenë, Berat, Gjirokastër, Kukës, 
Peshkopi, Çorovodë, Elbasan dhe Bajram Curri. 

05.05.1976 - 
12.23.1976 

8 

347/3 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në vijat e 
verdha dhe vijat e verdha të qyteteve Sarandë, Delvinë, 
Librazhd, Përrenjas, Ersekë, Fier, Gramsh, Pogradec, Pukë, 
Përmet, Rrëshen, Tepelenë, Berat, Gjirokastër, Kukës, 
Peshkopi, Çorovodë, Elbasan dhe Bajram Curri. 

05.05.1976 - 
12.23.1976 

6 

347/4 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në vijat e 
verdha dhe vijat e verdha të qyteteve Sarandë, Delvinë, 
Librazhd, Përrenjas, Ersekë, Fier, Gramsh, Pogradec, Pukë, 
Përmet, Rrëshen, Tepelenë, Berat, Gjirokastër, Kukës, 
Peshkopi, Çorovodë, Elbasan dhe Bajram Curri. 

05.05.1976 - 
12.23.1976 

6 

511 Situacion i NSHN 10 mbi objektet që ndërton, dërguar 
Kryeministrisë si dhe projektet e ndërtimeve të rëndësisë së 
veçantë. 

04.21.1969 - 
12.15.1970 

19 

512 Përmbledhje e studimit për mundësitë e sigurimit të nevojave 
në materiale inerte për rrethin e Tiranës, mbi planifikimin e 
veprave të ndërtimit, vëllimin e përgjithshëm të ndërtimeve si 
dhe mbi disa mundësira për t'i bërë ndërtimet më të 
leverdisshme. 

05.22.1975 - 
11.11.1975 

44 

9 Veprat.   

348 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave së bashku 
me korrespondencën përkatëse për masat që duhen marrë për 
hartimin e projekteve të zbatimit e preventivat përfundimtare 
të veprave si dhe për dhënie rrugë financimi të veprave që 
s'kanë projekt dhe preventiv përfundimtar. 

07.15.1975 - 
12.13.1976 

192 
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349 Procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, vendime e 
korrespondencë për projektimin dhe financimin e veprave që 
ndërtohen me ndihmën e Republikës Popullore të Kinës , 
grafikët e dorëzimit të veprave të përfunduara dhe caktimin e 
vendit të ndërtimit të disa veprave si dhe hartimi i 
preventivave paraprake të pesëvjeçarit të 6-të. 

02.10.1976 - 
03.15.1977 

410 

350 Procesverbale të mbledhjeve dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, si dhe korrespondencë "Për gjendjen dhe 
financimin e veprave të kullimit dhe të ujitjes së tokave". 

01.19.1976 - 
12.16.1976 

256 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondenca 
përkatëse, "Për përgatitjen, plotësimin dhe trajtimin e 
punëtorëve dhe të specialistëve për ndërtim-montimin e 
veprave të mëdha industriale". 

10.08.1968 - 
08.25.1977 

153 

352 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e godinave të 
specialistëve kinezë në Berat, si dhe urdhëra me evidenca "Për 
gjendjen dhe trajtimin e specialistëve të huaj". 

03.20.1976 - 
12.27.1976 

108 

353 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

09.06.1968 - 
11.17.1976 

69 

353/1 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

02.20.1970 - 
11.09.1970 

201 
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353/2 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin, ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

01.15.1971 - 
12.23.1971 

301 

353/3 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

01.04.1972 - 
12.29.1972 

134 

353/4 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

07.27.1972 - 
10.31.1972 

123 

353/5 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

01.13.1973 - 
06.22.1973 

246 
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353/6 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

09.12.1973 - 
12.21.1973 

202 

353/7 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

05.05.1973 - 
12.07.1973 

189 

353/8 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

11.17.1973 - 
04.10.1974 

282 

353/9 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

03.07.1974 - 
08.23.1974 

166 
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353/10 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

02.10.1975 - 
01.24.1976 

296 

353/11 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

02.01.1974 - 
12.26.1975 

216 

353/12 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

12.23.1974 - 
12.30.1975 

274 

353/13 Protokoll marrëveshje midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës mbi 
projektimin dhe ndërtimin e veprës "Kombinati Metalurgjik" 
në Elbasan, vendimet e Këshillit të Ministrave mbi miratimin 
dhe ndryshimin e planimetrisë e të PDZ si dhe raporte, 
relacione e informacione mbi organizimin , ndjekjen dhe 
kryerjen e punimeve të ndërtim-montimit e të lëvrimit të 
projekteve e pajisjeve. 

01.28.1975 - 
12.18.1976 

247 
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354 Studime, relacione, projekte e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Komitetin Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër mbi mundësinë e 
ndërtimit të hidrocentralit të Shkodrës (Bushatit) dhe 
ndërtimin e digës së Spatharës. 

08.25.1970 - 
09.09.1976 

183 

355 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrave, vendime të 
këshillit teknik të Ministrisë së Ndërtimit si dhe 
korrespondenca përkatëse për aprovimin e sheshit të 
ndërtimit të Fabrikës së Pasurimit të Kromit Kalimash-Kukës. 

12.20.1971 - 
10.04.1976 

63 

356 Korrespondencë për zgjerimin e Fabrikës së Bakrit Reps dhe 
Spaç. 

02.12.1970 - 
01.17.1976 

12 

357 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, vendime të Këshillit të Ministrave, 
parashtresë, relacione, njoftime si dhe korrespondenca 
përkatëse për aprovimin e sheshit dhe gjendjen e punimeve në 
minierën dhe Fabrikën e Hekur - Nikelit në Përrenjas dhe Guri 
i Kuq. 

12.24.1969 - 
09.23.1976 

162 

357/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1975, vendime të Këshillit të Ministrave, 
parashtresë, relacione, njoftime si dhe korrespondenca 
përkatëse për aprovimin e sheshit dhe gjendjen e punimeve në 
minierën dhe Fabrikën e Hekur - Nikelit në Përrenjas dhe Guri 
i Kuq. 

12.24.1969 - 
09.23.1976 

237 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione informacione dhe 
korrepsondencë për ndryshimin e vendit të ndërtimit të 
Fabrikës së Pasurimit të Asbestit nga rrethi i Pukës në rrethin 
e Korçës (Boboshticë) dhe aprovimin e sheshit të ndërtimit. 

08.15.1969 - 
12.30.1976 

113 

359 Protokoll-bisedimi, njoftimi dhe informacione për aprovimin e 
PDZ-së së fabrikës për prodhimin e parafabrikateve për 
ndërtesa në Tiranë. 

09.20.1972 - 
05.31.1975 

46 
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360 Vendim i Këshillit të Ministrave, kumtesë, detyrë, relacione, 
njoftime dhe informacione për miratimin e projektdetyrave të 
zgjeruara të minierës së fosforiteve në Fushë-Bardhë dhe të 
Fabrikës së Pasurimit të Azbestit në Boboshticë si dhe për 
zgjerimin e Uzinës së Plehrave Fosfatike në Laç dhe 
shpërndarjen e banesave të fabrikës dhe minierës së 
fosforiteve në Fushë-Bardhë të Gjirokastrës për nevojat e 
popullatës, së bashku me letërkëmbimin midis ambasadorit 
tonë në Pekin dhe zëvendësministrit të ministrisë për 
marrëdhënie ekonomike me botën e jashtme të Republikës 
Popullore të Kinës. 

06.1967 - 
01.26.1977 

241 

361 Sheshi i ndërtimit, protokolli shqiptaro-kinez dhe 
korrepondenca mbi ndjekjen e punimeve për veprën fabrika e 
produkteve prej plastmasi në Lushnje. 

07.05.1969 - 
07.28.1976 

66 

362 Sheshi i ndërtimit dhe korrespondenca për ndërtimin e veprës 
"Uzina e Plehrave Azotike në Fier". 

06.13.1969 - 
04.19.1976 

82 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e 
projketdetyrës së zgjeruar dhe informacione e korrespondencë 
mbi ndërtimin e Fabrikës së Çimentos në Berat (Ura 
Vajgurore). 

11.15.1972 - 
08.04.1976 

65 

364 Relacione dhe korrespondencë "Për miratimin e sheshit dhe 
PDZ-së së Uzinës së Shkrirjes së Bakrit në Laç si dhe vendim i 
Këshillit të Minsitrave me korrespondencën përkatëse për 
miratimin e projektidesë së Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në 
Fushë-Arrës, gjendjen e kontraktimeve dhe lëvrimeve si dhe 
mbi probleme të tjera të kësaj uzine. 

01.13.1970 - 
07.19.1976 

92 

365 Njoftime, porosi dhe evidenca mbi trajtimin e specialistëve 
kinezë ardhur në vendin tonë të marrëveshjeve shtetërore. 

09.19.1972 - 
12.25.1976 

102 
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366 Për marrjen e masave të transportit të makinerive dhe 
pajisjeve të rënda të hidrocentralit të Fierzës, mbi furnizimin e 
hekurit L 40 x 40 x 4 mm. Parashtresë mbi kohën e nevojshme 
për zbrazjen e liqeneve të Fierzës dhe Vaut të Dejës, si dhe 
njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi rrëshqitjen 
e mundshme të hidrocentralit të Fierzës. Përmbledhje e 
raportit mbi përfundimin e kontroll revizionit në ndërmarrjen 
"Rruga" Elbasan. 

06.14.1976 - 
01.06.1977 

12 

510 Protokoll i bisedimeve mbi miratimin e PDZ-së të Uzinës së 
Ferrokromit në Burrel, parashtresë mbi miratimin e sheshit të 
ndërtimit të Uzinës së bashku me planimetritë përkatëse si 
dhe relacion teknik për projketidenë e furnizimit me ujë të 
Uzinës dhe qytetit të Burrelit, njoftime mbi gjendjen fizike të 
punimeve të ndërtim-montimit të kësaj uzine. 

03.29.1968 - 
07.02.1976 

58 

510/1 Protokoll i bisedimeve mbi miratimin e PDZ-së të Uzinës së 
Ferrokromit në Burrel, parashtresë mbi miratimin e sheshit të 
ndërtimit të Uzinës së bashku me planimetritë përkatëse si 
dhe relacion teknik për projketidenë e furnizimit me ujë të 
Uzinës dhe qytetit të Burrelit, njoftime mbi gjendjen fizike të 
punimeve të ndërtim-montimit të kësaj uzine. 

03.29.1968 - 
07.02.1976 

112 

10 Komunikacioni.   

367 Korrespondencë mbi gjendjen e masat për ndërtimin e 
mirëmbajtjen e urave dhe rrugëve automobilistike. 

11.04.1975 - 
11.17.1976 

70 

368 Letër e Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "Mbi përgatitjen e shoferave". 

07.10.1976 - 
12.14.1976 

19 

369 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.02 dhe 30.03.1976, vendime, urdhëra dhe 
informacione "Mbi kufizimin e transporteve paralele me 
kamiona dhe intensifikimin e mëtejshëm të transportit 
hekurudhor dhe detar". 

01.26.1976 - 
12.25.1976 

136 

370 Relacione, informacione "Mbi përqëndrimin dhe specializimin 
e disa ofiçinave automobilistike për prodhimin e agregatëve". 

12.29.1974 - 
12.09.1976 

40 
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371 Studim dhe korrespondencë "Mbi transportimin e lëndës 
drusore me biliko dhe kontenierë" si dhe disa informacione të 
Minsitrisë së Komunikacionit për disa probleme praktike për 
përmirësimin e organizimit të punës në transportin e mallrave 
etj. Studim mbi rritjen e shkallës së mekanizimit të transportit 
në shfrytëzimin e pyjeve të mineraleve ndërtimin e rrugëve të 
reja etj. 

02.15.1975 - 
10.20.1976 

88 

372 Informacione dhe njoftime për probleme të transportit 
automobilistik ndërkombëtar. 

01.20.1976 - 
12.20.1976 

58 

373 Njoftime dhe informacione mbi aksidentin automobilistik 
shkaktuar nga shoferi Dhionis Papadhima në Austri si dhe 
"Mbi aksidentet automobilistike gjatë 6 mujorit të dytë 1975 
dhe vitit 1976, mbi gjendjen teknike të automjetit dhe thirrja e 
Këshillit të Ministrave mbi luftën kundër qëndrimeve të 
padenja nga shoferat". 

11.20.1974 - 
01.27.1977 

74 

374 Udhëzim dhe urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbi rregullat e përdorimit të autoveturave. 

02.07.1975 - 
12.28.1976 

129 

374/1 Udhëzim dhe urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbi rregullat e përdorimit të autoveturave. 

02.07.1975 - 
12.28.1976 

121 

375 Urdhëra "Mbi dhënie automjetesh nga rezerva shtetërore". 12.16.1975 - 
12.23.1976 

99 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi tarifat e transportit të 
udhëtarëve dhe mbi lëvizjen e punëtorëve që punojnë në 
bujqësi". 

02.24.1976 - 
04.08.1976 

42 

377 Urdhëresë dhe udhëzime të Këshillitt ë Ministrave "Mbi 
ngarkim-shkarkimin dhe transportimin e mallrave". 

02.07.1976 - 
01.04.1977 

27 

378 Letra të Këshillit të Ministrave dhe informacione e njoftime 
"Mbi regjenerimin e vajrave lubrifikante, dhe mbi nevojat e 
vendit për karburante e lubrifikante për vitin 1976". 

07.14.1975 - 
01.26.1977 

85 

379 Përshkrim "Mbi studimin e kryqëzimeve të rrugës 
automobilistike me hekurudhën në zonën e Durrësit si dhe 
raport e njoftime mbi probleme të transportit hekurudhor". 

11.06.1975 - 
01.04.1977 

84 
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380 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.09.1976, së bashku me vendimin përkatës "Mbi 
ndërtimin e portit të ri të Vlorës" si dhe njoftime mbi gjendjen 
e mallrave në porte dhe probleme të kantierit detar. 

09.02.1975 - 
03.29.1977 

189 

381 Relacione dhe korrespondencë mbi mbledhjen e këshillit të 
shoqërisë kinezo-shqiptare të lundrimit dhe mbi mbytjen e 
anijes "Mati" në Rumani si dhe mbi çështje të tjera të flotës 
tregtare. 

12.15.1975 - 
12.09.1976 

94 

382 Projektmarrëveshja "Mbi transportin ajror civil me Greqinë si 
dhe njoftim mbi ndërprerjen e linjës ajrore me Jugosllavinë". 

05.28.1975 - 
12.20.1976 

29 

383 Relacione e njoftime të Drejtorisë së Përgjithshme të Postave 
dhe Telekomunikacioneve si dhe letër e Këshillit të Ministrave 
"Mbi forcimin e ndërlidhjes telefonike brenda vendit". 

01.19.1976 - 
12.30.1976 

103 

384 Projektmarrëveshja e Postave dhe Telekomunikacioneve me 
Vietnamin si dhe letër e Këshillit të Ministrave mbi disa 
çështje të shërbimit postar ndërkombëtar. 

01.10.1976 - 
10.05.1976 

66 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi likujdimin e vleftës së 
pullave të pashitura" si dhe "Mbi përbërjen e komisionit të 
pullave". 

03.24.1976 - 
07.23.1976 

33 

11 Komunalja.   

386 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e banesave 
me kontribut vullnetar, me të dënuar të heqjes së lirisë si dhe 
mbi ndërtimin e administrimin e banesave në qytet, fshat e 
ndërmarrjet minerare, së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

08.01.1975 - 
12.25.1976 

114 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi ujësjellësin e Laknasit si 
dhe korrespondencë e njoftime mbi ndërtim dhe administrim 
ujësjellësash". 

10.22.1975 - 
03.06.1977 

56 

388 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përballimin nga shteti 
të shpenzimeve për zhdukjen e pasojave të tërmetit të datës 
02.03.1976 në rrethin e Fierit si dhe njoftime mbi dëmet e 
shkaktuara nga rreshjet atmosferike. 

01.30.1976 - 
07.13.1976 

65 

389 Korrespondencë "Mbi ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël si 
dhe mbi probleme të shërbimit elektrik komunal". 

08.27.1974 - 
12.16.1976 

117 
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390 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi kryerjen e disa 
punimeve në varrezat e dëshmorëve të Atdheut" si dhe 
korrespondencë "Mbi përfundimin e punimeve dhe tërheqjen 
e eshtrave të dëshmorëve tanë të rënë në Jugosllavi". 

12.08.1975 - 
11.09.1976 

69 

391 Vendim dhe letër të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fuqie 
punëtore si dhe mbi masat për grumbullimin dhe përpunimin 
e mbeturinave dhe hedhurinave. 

01.29.1976 - 
06.19.1976 

23 

392 Informacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale "Mbi 
organizimin e konsultave për shërbimet komunale në fshat", si 
dhe njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës "Mbi praktikën e ndjekur për spostimin e 
disa varreve". 

10.21.1976 - 
12.09.1976 

25 

12 Tregtia.   

393 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
hapjen e një kursi 2 vjeçar për punonjësit e Tregtisë së Jashtme 
si dhe mbi shkurtimin e rrjetit të tregtisë. 

03.25.1976 - 
08.09.1976 

21 

394 Letër e Këshillit të Ministrave dhe informacione të Ministrisë 
së Tregtisë mbi studimin për plotësimin e nevojave të popullit, 
zbatimin e deklaratës së dt 29.04.1967, ngushtimin e tregut 
fshatar dhe furnizimin me artikuj ushqimorë për vitet 1975, 
1976. 

01.16.1976 - 
01.10.1977 

74 

395 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.03.1976, vendime dhe raportet përkatëse "Mbi punën 
armiqësore në tregtinë e brendshme" si dhe mbi zbatimin e 
vendimit për likujdimin e pasojave të punës armiqësore në 
tregtinë e jashtme. Letër e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
"Mbi një grup armiqësor të goditur në NPF Fushë-Arrëz të 
rrethit të Pukës. 

12.05.1975 - 
12.24.1976 

218 

396 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
dhënie karburanti si dhe mbi ndërtimin e depove tranzit të 
karburanteve. 

01.08.1976 - 
11.04.1976 

35 
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397 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e bilancit 
valutor për vitin 1975, ndryshime në bilancin e vitit 1976, 
blerje mallrash avancë dhe kuotat e eksport - importit për 
vitin 1978" si dhe njoftime e korrespondencë për çështje të 
eksport -importit. 

12.23.1975 - 
03.07.1977 

205 

397/1 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e bilancit 
valutor për vitin 1975, ndryshime në bilancin e vitit 1976, 
blerje mallrash avancë dhe kuotat e eksport -   importit për 
vitin 1978" si dhe njoftime e korrespondencë për çështje të 
eksport - importit. 

12.23.1975 - 
03.07.1977 

178 

398 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1976, mbi miratimin e rregullores së organeve të Tregtisë 
së Jashtme së bashku me projektin, rregulloren dhe vendimin 
përkatës. 

03.04.1976 - 
09.07.1976 

65 

399 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë së tij , raporte dhe korrespondenca përkatëse "Mbi 
mbylljen e marrëveshjeve tregtare për vitin 1976, 
përqëndrimin e porosive, shpërndarjen e volumit të mallrave 
në vitet 1976-1980" si dhe mbi disa probleme të eksport - 
importit. 

11.12.1975 - 
12.24.1976 

267 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
miratimin e marrëveshjeve dhe protokolleve tregtare e të 
lundrimit me shtetet e huaja për vitet 1976-1977 dhe për 
pesëvjeçarin e gjashtë së bashku me kopjet e marrëveshjeve 
dhe protokolleve. 

11.17.1975 - 
12.18.1976 

83 

400/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
miratimin e marrëveshjeve dhe protokolleve tregtare e të 
lundrimit me shtetet e huaja për vitet 1976-1977 dhe për 
pesëvjeçarin e gjashtë së bashku me kopjet e marrëveshjeve 
dhe protokolleve. 

11.17.1975 - 
12.18.1976 

231 

400/2 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
miratimin e marrëveshjeve dhe protokolleve tregtare e të 
lundrimit me shtetet e huaja për vitet 1976-1977 dhe për 
pesëvjeçarin e gjashtë së bashku me kopjet e marrëveshjeve 
dhe protokolleve. 

11.17.1975 - 
12.18.1976 

139 
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401 Informacione dhe korrespondencë mbi vizitën e delegacionit 
të Dhomës së Tregtisë në Japoni si dhe mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në panairet ndërkombëtare për vitin 1976. 

01.22.1976 - 
05.11.1976 

48 

402 Rregullat e lëvrimit të mallrave miratuar në parim nga Kryesia 
e Këshillit të Ministrave. 

04.30.1976 - 
07.21.1976 

76 

403 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë dhe korrespondencë mbi 
tarifat turistike dhe çështje të turizmit. 

12.13.1975 - 
08.11.1976 

36 

13 Arsim - Kultura.   

404 Porosi të Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu në 
takimin me ministren dhe zëvendësministrat e rinj të Arsimit 
e të Kulturës. 

04.29.1976 20 

405 Vendimet të Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë mbi komisionet e larta të atestimit, normat 
mësimore, çelje kursi si dhe mbi përgatitjen, kualifikimin e 
përdorimin e kuadrove të arsimit. 

02.23.1976 - 
12.25.1976 

113 

406 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.05.1976, diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
si dhe raportet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe të 
Akademisë së Shkencave mbi zbatimin e detyrave të Plenumit 
të IV-të të Komitetit Qendror të Partisë e të fjalës së shokut 
Enver Hoxha nga Universiteti i Tiranës dhe Instituti i Lartë i 
Bujqësisë. 

04.24.1976 - 
12.24.1976 

142 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe 
evidenca mbi ndryshime në planin e pranimeve në shkollat e 
mesme dhe të larta, mbi të drejtën e studimeve dhe zhvillimin 
e vazhdimin e vitit arsimor 1976-1977. 

01.22.1976 - 
01.21.1977 

129 

407/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe 
evidenca mbi ndryshime në planin e pranimeve në shkollat e 
mesme dhe të larta, mbi të drejtën e studimeve dhe zhvillimin 
e vazhdimin e vitit arsimor 1976-1977. 

01.22.1976 - 
01.21.1977 

145 

408 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës mbi 
përgatitjen e teksteve shkollore. 

02.09.1976 - 
10.04.1976 

44 
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409 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave "Mbi 
ndryshime në dispozitat për stazhin në prodhim dhe të 
stërvitjes ushtarake për nxënësit dhe studentët si dhe mbi 
pushimet verore''. 

01.09.1976 - 
07.29.1976 

49 

410 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë "Mbi ndërtimin e shtëpisë së pionierit në 
Gramsh". 

04.06.1976 - 
06.10.1976 

12 

411 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
korrespondencë "Mbi probleme të marrëdhënieve me 
krahinën e Kosovës". 

03.27.1976 - 
09.02.1976 

41 

412 Procesverbal dhe protokoll të mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.12.1976, mbi përmirësimin dhe zhvillimin 
e mëtejshëm të veprimtarisë kërkimore - shkencore. 

12.04.1976 - 
02.19.1977 

114 

413 Plani i shkëmbimeve të Akademisë së Shkencave të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë me Akademinë e 
Shkencave të Republikës Popullore të Kinës si dhe vendime, 
njoftime e korrespondencë mbi punën e instituteve shkencore 
të Akadamisë së Shkencave të Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë së bashku me planin pesëvjeçar të papunuar 
shkencor. 

01.10.1976 - 
11.17.1976 

128 

413/1 Plani i shkëmbimeve të Akademisë së Shkencave të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë me Akademinë e 
Shkencave të Republikës Popullore të Kinës si dhe vendime, 
njoftime e korrespondencë mbi punën e instituteve shkencore 
të Akadamisë së Shkencave të Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë së bashku me planin pesëvjeçar të papunuar 
shkencor. 

01.10.1976 - 
11.17.1976 

150 

414 Letër e Kryesisë së Këshillit të Minsitrave mbi Konferencën 
Kombëtare të Etnografisë dhe organizimin e punës në 
bërthamat shkencore arkeologjike. 

01.22.1976 - 
07.08.1976 

62 

415 Korrespondencë dhe mendime mbi projektimin e Monumentit 
të Lirisë dhe Muzeun Historik në Tiranë. 

07.07.1976 - 
02.19.1977 

152 

415/1 Korrespondencë dhe mendime mbi projektimin e Monumentit 
të Lirisë dhe Muzeut Historik në Tiranë. 

07.07.1976 - 
02.19.1977 

51 
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416 Letër e Këshillit të Ministrave mbi pajisjen dhe mirëmbajtjen e 
shtëpive të kulturës dhe klubeve sportive si dhe 
korrespondencë e informacione mbi lëvizjen kulturore 
artistike amatore. 

01.14.1976 - 
12.06.1976 

97 

417 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.12.1976 dhe raporti përkatës mbi zbatimin e detyrave 
të Plenumit të IV-të të Komitetit Qendror të Partisë, në fushën 
e dramaturgjisë, teatrit dhe estradës si dhe korrepondencë mbi 
skenën e Teatrit Popullor. 

06.23.1976 - 
01.08.1977 

53 

418 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie mjetesh dhe 
fondesh për shkrimtarët dhe artistët. 

09.03.1975 - 
07.24.1976 

46 

419 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Këshillin e Radiotelevizionit dhe masat e marra për 
përmirësimin e punës në Radiotelevizion e objektet e 
thellësisë. 

12.17.1975 - 
02.10.1977 

116 

420 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
"Mbi aktivizimin e aktorëve të kinematografisë si dhe mbi 
probleme të filmit kinematografik e televiziv". 

12.22.1975 - 
01.25.1977 

89 

421 Korrespondencë dhe planet e shkëmbimeve kulturale dhe të 
njerëzve me vendet e huaja për vitet 1976-1977, ardhjen e 
shkencëtarëve të huaj në vendin tonë, si dhe mbi strehimin e 
specialistëve të huaj. 

09.19.1975 - 
09.28.1976 

148 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftime mbi sjelljen dhe 
përdorimin e literaturës së huaj. 

01.03.1976 - 
01.25.1977 

47 

423 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e ekipit sportiv 
korean, letra dhe korrespondencë mbi radioamatorizmin, 
terrenet sportive dhe çështje të tjera sportive. 

01.12.1976 - 
12.16.1976 

36 

14 Shëndetësia.   

424 Letra të Këshillit të Ministrave, relacione e informacione të 
Ministrisë së Shëndetësisë "Mbi luftën kundër pijes së duhanit, 
gjendjen higjenosanitare të depove, mjeteve të transportit dhe 
qendrave të punës e të prodhimit". 

01.07.1976 - 
03.01.1977 

75 

425 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor "Mbi sëmundjet 
ngjitëse epidemike dhe mbrojtjen e ambientit". 

01.04.1976 - 
11.30.1976 

62 
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426 Korrespondencë dhe informacione të Ministrisë së 
Shëndetësisë "Mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të 11-të të 
Komitetit Qendror të Partisë për shtrirjen dhe  forcimin e 
mëtejshëm të shërbimit ambulator në qytetet e në fshat si dhe 
mbi çështje të shërbimit në spitale e azile''. 

01.24.1976 - 
12.13.1976 

75 

15 Financë.   

427 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë "Mbi 
miratimin e ndryshime në buxhet, planin e arkës dhe të 
kreditit, dhënie fondesh mbi planin si dhe njoftime të 
Ministrisë së Financave mbi plotësimin e planeve të arkës, 
kreditit e të qarkullimit monetar si dhe për masa zhdëmtimi ''. 

01.20.1976 - 
12.29.1976 

152 

427/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë "Mbi 
miratimin e ndryshime në buxhet, planin e arkës dhe të 
kreditit, dhënie fondesh mbi planin si dhe njoftime të 
Ministrisë së Financave mbi plotësimin e planeve të arkës, 
kreditit e të qarkullimit monetar si dhe për masa zhdëmtimi'' . 

01.20.1976 - 
12.29.1976 

173 

428 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1976, së bashku me raportet përkatëse, mbi rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve dhe të kooperativave 
bujqësore për vitin 1975 dhe të 6 mujorit të parë 1976 si dhe 
mbi kontrollin bankar mbi ndërmarrjet. 

04.02.1976 - 
10.02.1976 

276 

429 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale, 
urdhëresa dhe vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku 
me projektet "Mbi Bankën e Shtetit dhe Bankën Bujqësore dhe 
veprimtarinë e tyre". 

01.13.1976 - 
03.16.1977 

142 

429/1 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale, 
urdhëresa dhe vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku 
me projektet "Mbi Bankën e Shtetit dhe Bankën Bujqësore dhe 
veprimtarinë e tyre". 

01.13.1976 - 
03.16.1977 

119 

430 Procesverbale, vendime dhe urdhëresa të Këshillit të 
Ministrave si dhe raporte e informacione mbi kontroll-
revizionin financiar, kontabilitetin, ruajtjen e administrimin e 
pronës socialiste si dhe masat e zhdëmtimit. 

04.22.1975 - 
10.26.1976 

199 
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430/1 Procesverbale, vendime dhe urdhëresa të Këshillit të 
Ministrave si dhe raporte e informacione mbi kontroll-
revizionin financiar, kontabilitetin, ruajtjen e administrimin e 
pronës socialiste si dhe masat e zhdëmtimit. 

04.22.1975 - 
10.26.1976 

182 

431 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe njoftime e informacione mbi bilancin e 
pagesave, gjendjen e saldove në tregun e jashtëm, shpenzimet 
klering, mbylljen e llogarive me Bashkimin Sovjetik, mënyrën 
e lidhjeve me bankat e huaja si dhe mbi çështje të 
komisionares. 

01.14.1976 - 
12.10.1976 

159 

432 Vendime të Këshillit të Ministreve "Mbi sjelljen e dërgimin e 
sendeve si dhe mbi tagrin doganor". 

10.27.1975 - 
11.16.1976 

74 

433 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave së 
bashku me propozimet e Ministrisë së Financave "Mbi çmimet 
e pesëvjeçarit të gjashtë" si dhe mbi caktimin e çmimeve për 
mallra e tarifa për shërbime të ndryshme. 

04.01.1974 - 
12.24.1976 

159 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe udhëzim i Ministrisë së 
Financave "Mbi shpërblimin e udhëtimit dhe dietat për 
punonjësit e ndërmarrjes seizmogravimetrike të naftës si dhe 
mbi dietat për punonjësit kur kthehen brenda ditës. 

03.05.1976 - 
10.20.1976 

6 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi shpenzimet për pritjen, 
përcjelljen e trajtimin ekonomik të delegacioneve dhe 
specialistëve të huaj". 

02.13.1976 - 
07.10.1976 

42 

436 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e ndryshim 
strukturash organizative, organikash dhe kontigjentesh për 
punonjës në organikë''. 

09.16.1975 - 
12.30.1976 

150 

436/1 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e ndryshim 
strukturash organizative, organikash dhe kontigjentesh për 
punonjës në organikë''. 

09.16.1975 - 
12.30.1976 

146 

436/2 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e ndryshim 
strukturash organizative, organikash dhe kontigjentesh për 
punonjës në organikë''. 

09.16.1975 - 
12.30.1976 

163 
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437 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

234 

437/1 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

143 

437/2 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

170 

437/3 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

274 

437/4 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

194 

437/5 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

155 
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437/6 Procesverbale, vendime dhe udhëzime të Këshillit të 
Ministrave "Mbi uljen e pagave të larta, rregullime në sistemin 
e pagave, masat favorizuese për fshatin, atestimin profesional 
të punonjësve, së bashku me relacionet e tabelat e pagave si 
dhe mbi pensionet, ndihmat e trajtimin e pensionistëve dhe të 
aksionistëve". 

07.12.1975 - 
02.05.1977 

246 

16 Byroja juridike.   

438 Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe 
projekti i diskutuar në popull së bashku me vërejtjet e 
diskutimit popullor si dhe mbi masat që duhen marrë për 
hyrjen e saj në fuqi. 

1973 - 
12.31.1976 

312 

438/1 Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe 
projekti i diskutuar në popull së bashku me vrejtjet e 
diskutimit popullor si dhe mbi masat që duhen marrë për 
hyrjen e saj në fuqi. 

1973 - 
12.31.1976 

257 

438/2 Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe 
projekti i diskutuar në popull së bashku me vërejtjet e 
diskutimit popullor si dhe mbi masat që duhen marrë për 
hyrjen e saj në fuqi. 

1973 - 
12.31.1976 

155 

438/3 Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe 
projekti i diskutuar në popull së bashku me vërejtjet e 
diskutimit popullor si dhe mbi masat që duhen marrë për 
hyrjen e saj në fuqi. 

1973 - 
12.31.1976 

123 

439 Programi i punës dhe informacionet e dërguara Komitetit 
Qendror të Partisë mbi spastrimin dhe ripërpunimin e 
legjistacioinit si dhe evidenca e dispozitave që do të 
ripërpunohen. 

02.07.1976 - 
10.07.1976 

96 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
ministritë mbi interpretimin e dispozitave si dhe mbi 
parandalimin e mosmarrëveshjeve në punë. 

02.18.1976 - 
01.30.1977 

98 

441 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
emërtim ndërmarrjesh, institucionesh dhe të qendrave të 
banuara si dhe dekret mbi ndryshime në dekretin për 
ndërmarrjet. 

12.04.1975 - 
10.16.1976 

23 
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442 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi likujdimin 
e pagesave për ndërtimin e godinave të banimit për 
Ambasadën e Republikës Demokratike Gjermane në Tiranë. 

06.23.1976 - 
10.26.1976 

13 

443 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për ndryshime në 
ligjet "Mbi Kodin e Procedurës Penale e mbi Organizimin 
Gjyqësor". 

07.15.1976 - 
02.25.1977 

12 

444 Vendime dhe letër të Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e 
arxhinjve në vendbanime të përhershme dhe në punë, 
shpërndarjen e letërnjoftimeve të reja, regjistrimin e akteve të 
gjendjes civile, lejet e banimit si dhe mbi veprimet juridike dhe 
detyrimet. 

07.30.1976 - 
11.15.1976 

27 

445 Dekret, vendim dhe korrespondencë mbi kundravajtjet në 
tregti si dhe mbi ndalimin e ushtrimit të profesionit e të 
tregtisë private. 

02.07.1976 - 
09.08.1976 

47 

446 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë mbi ndryshime në ndarjen administrative 
tokësore të Republikës. 

11.08.1975 - 
06.01.1976 

29 

447 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë e njoftime mbi 
lidhjen dhe zbatimin e kontratave. 

12.15.1975 - 
12.13.1976 

78 

17 Inspektimi.   

448 Raporte të Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së Financave si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi zbatimin e detyrave 
të vendimit të Këshillit të Ministrave mbi veprimtarinë 
armiqësore në tregtinë e jashtme dhe në tregtinë e 
brendshme''. 

02.12.1976 - 
12.15.1976 

193 

449 Raport dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e 
ushtruar në kantierin e ndërtimit të Kombinatit Metalurgjik në 
Elbasan, për ndërtimet, objektet socialkulturore dhe bazën e 
makinerisë e të transportit". 

12.22.1975 - 
11.22.1976 

106 

450 Raportet dhe konkluzionet e Inspektimit të Shteit "Mbi 
kontrollin dhe rikontrollin e ushtruar në ndërmarrjen e 
ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës, së bashku me materialet 
përkatëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të 
Ministrisë së Financave". 

09.15.1975 - 
02.04.1977 

257 
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451 Raporte, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit 
"Mbi kontrollet e ushtruara në kantierin e ndërtimit të Uzinës 
së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh". 

07.05.1975 - 
01.18.1977 

143 

452 Raporte të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollet e ushtruara 
lidhur me punën armiqësore në drejtorinë qendrore të 
furnizimit materialo-treknik të bujqësisë" si dhe mbi 
makineritë e veprave ujore dhe prodhimin e makinerive 
bujqësore dhe për punën në veprat ujore të Tiranës. 

01.08.1976 - 
10.26.1976 

147 

453 Raport i Inspektimit të Shtetit mbi veprimtarinë e organeve 
shtetërore në lëmin e projektimit e zbatimit të veprave ujore 
për bujqësinë. 

10.15.1975 - 
01.08.1976 

57 

454 Raport i Inspektimit të Shtetit lidhur me kontrollin e ushtruar 
mbi veprimtarinë e organeve shtetërore dhe ekonomike për 
bonifikimin e Hoxharës dhe ujitjen e Mallakastrës. 

05.08.1976 - 
10.19.1976 

35 

455 Informacione të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e 
ushtruar në disa institucione të qytetit të Tiranës për 
ndërtimin e ekspozitave dhe mbi heqjen nga kushti teknik i 
prizave me nulifikim në banesa". 

03.13.1976 - 
09.06.1976 

24 

456 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollet e ushtruara 
për nxjerrjen dhe administrimin e lëndës së drurit dhe mbi 
planin e pyllëzimeve". 

02.28.1976 - 
11.19.1976 

16 

457 Relacion i Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së Financave 
"Mbi kontrollin e ushtruar në Dhomën e Tregtisë". 

06.02.1976 - 
06.17.1976 

33 

458 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollet e ushtruara 
lidhur me problemin e ullinjve të konservuar dhe prodhimin e 
tregtimin e bukës së misrit". 

04.22.1976 - 
11.17.1976 

13 

459 Informacione të Inspektimit të Shtetit "Mbi mos prodhimin e 
pambukut mineral dhe hapjen e guroreve në Krasten e Krujë". 

01.14.1976 - 
03.15.1976 

10 

460 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar në 
Ndërmarrjen e Ndërtimit Nr.10 në Tiranë". 

04.28.1976 - 
10.30.1976 

32 
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461 Raporte e informacione të Inspektimit të Shtetit mbi kontrollet 
e ushtruara lidhur me veprimtarinë armiqësore në tregtinë e 
brendshme, rikontrollin në tregtinë e jashtme, verifikimin e 
letrave të shtetasve për këto probleme dhe çështjen e 
eksportimit të çimentos në Libi. 

02.12.1976 - 
12.15.1976 

293 

462 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollet e ushtruara 
në ndërmarrjen metalike "Tirana" dhe për makineritë e pajisjet 
e NR Shpendëve në Elbasan prodhuar nga uzina mekanike në 
Tiranë". 

04.28.1976 - 
02.07.1977 

66 

463 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar 
lidhur me ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël". 

06.09.1976 - 
11.12.1976 

35 

464 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar në 
shtëpinë e pleqve në Tiranë". 

05.27.1976 - 
06.01.1976 

13 

465 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar 
me mbrojtjen e ambientit nga ndotjet industriale dhe mbi 
përpunimin e plehrave të qyteteve". 

04.16.1976 - 
12.04.1976 

21 

466 Raporte të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollet e ushtruara në 
ndërmarrjet e kërkimit dhe shfrytëzimit të naftës". 

01.29.1976 - 
10.26.1976 

99 

467 Raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi punën e bërë për 
zëvendësimin e lëndëve djegëse të lëngëta me të ngurta dhe 
masat e marra për kursimin e qymyreve dhe të energjisë 
elektrike". 

08.13.1976 16 

468 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollet e ushtruara 
lidhur me transportin hekurudhor, ngarkim - shkarkimin 
jashtë kohës normale, pikat e furnizimit me karburant dhe 
përdorimin e autogomave jashtë përdorimit". 

06.15.1976 - 
12.24.1976 

41 

469 Raport dhe informacione të Inspektimit të Shtetit mbi punën e 
bërë për planifikimin, ruajtjen dhe administrimin e metaleve 
të rralla e të çmuara në Uzinën e Rafinerimit të Bakrit në 
Rubik. 

07.15.1976 - 
11.10.1976 

48 

470 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar në 
dikastere lidhur me përgatitjen dhe dërgimin në bazë të 
planeve të vitit 1977". 

11.12.1976 8 
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471 Raport i Inspektimit të Shtetit "Mbi përdorimin dhe 
administrimin e lëndëve plasëse dhe helmeve me efekt të 
fortë". 

12.09.1975 - 
02.10.1976 

21 

472 Raport e informacione të Inspektimit të Shtetit "Mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, 
në drejtim të bujqësisë, punët e stinës në bujqësi dhe 
verifikimin e letrave të shtetasve për probleme të bujqësisë". 

02.16.1976 - 
01.05.1977 

174 

473 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1976, protokoll dhe raporti përkatës "Mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tepelenës dhe organeve të tij varëse". 

04.05.1976 - 
09.29.1976 

61 

474 Raporte të Inspektimit të Shtetit "Mbi kontrollin e ushtruar në 
minierat e kromit dhe hekurnikelit". 

06.07.1976 - 
08.10.1976 

81 

475 Raporte dhe konkluzione të Inspektimit të Shtetit "Mbi 
kontrollin dhe rikontrollin e ushtruar lidhur me administrimin 
e pasurisë socialiste" me organet e Ministrisë së Mbrojtjes dhe 
Punëve të Brendshme. 

07.25.1973 - 
03.01.1976 

172 

476 Raport dhe konkluzionet e Inspektimit të Shtetit mbi 
kontrollin e ushtruar "Mbi disa çështje të metodës dhe stilit në 
punë në Ministritë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Tregtisë, Shëndetësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale". 

09.07.1976 - 
11.09.1976 

75 

477 Raport i Inspektimit të Shtetit mbi veprimtarinë e instituteve 
të studimit e të projektimit të Ministrisë së Ndërtimit dhe të 
zyrave të urbanistikës dhe projektimit në rrethe. 

01.08.1975 - 
01.07.1976 

51 

478 Raport dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit "Mbi punën e 
bërë nga komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Krujë për rregullimin e 
banimit të shtatasve në qytetet dhe qendra industriale për 
periudhën 1971-1976". 

10.18.1976 - 
12.24.1976 

31 

479 Letra të Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, raporte, informacione e 
njoftime mbi punën për vlerësimin dhe zgjidhjen e ankesave, 
kërkesave dhe deklarimeve të shtetasve. 

11.27.1975 - 
12.01.1976 

164 
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480 Njoftime të Inspektimit të Shtetit mbi disa çështje që ngrihen 
në letrën që i drejton shoku Enver Hoxha, punonjësi i ISPB 
Genc Konica më datën 08.04.1975. 

04.11.1975 - 
05.03.1976 

130 

481 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Mbi shfrytëzimin e fuqisë 
punëtore në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan dhe 
hidrocentralin e Fierzës". 

09.09.1976 - 
09.15.1976 

7 

482 Raporti dhe protokolli i analizës vjetore të Inspektimit të 
Shtetit, si dhe tematika dhe planet e punës për vitin 1976. 

01.1977 80 

18 Kuadri.   

483 Planet e punës të Drejtorisë së Kuadrit dhe plani i pushimeve 
vjetore e të punës drejtpërdrejtë në prodhim të kuadrove 
kryesorë të shtetit në qendër dhe në bazë për vitin 1976. 

02.05.1976 - 
12.08.1976 

48 

484 Relacione, informacione dhe evidenca mbi kontrollet e 
ushtruara për punën me kuadrin, qarkullimin e punën e 
kuadrit drejtpërdrejtë në prodhim, mbi sistemimin në punë 
dhe me strehim të të qarkulluarve dhe bashkëshorteve të tyre 
si dhe raporti statistikor për vitin 1975 e 1976. 

01.17.1975 - 
08.04.1977 

198 

484/1 Relacione, informacione dhe evidenca mbi kontrollet e 
ushtruara për punën me kuadrin, qarkullimin e punën e 
kuadrit drejtpërdrejtë në prodhim, mbi sistemimin në punë 
dhe me strehim të të qarkulluarve dhe bashkëshorteve të tyre 
si dhe raporti statistikor për vitin 1975 e 1976. 

11.17.1975 - 
08.04.1977 

172 

485 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.03.1976, vendim dhe relacioni përkatës 
mbi shpërndarjen e kuadrove të reja të larta e të mesëm për 
vitin 1976. 

03.01.1976 - 
11.22.1976 

181 

486 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë "Mbi ndryshime në përbërjen e Këshillit të 
Ministrave si dhe mbi emërim dhe shkarkim ambasadorësh". 

04.27.1976 - 
12.28.1976 

51 

487 Vendime dhe urdhëra mbi lëvizjen e kuadrove të ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

06.30.1975 - 
12.30.1976 

197 
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487/1 Vendime dhe urdhëra mbi lëvizjen e kuadrove të ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

06.30.1975 - 
12.30.1976 

198 

488 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë "Mbi miratimin e shoqëruesve dhe përkthyesve për 
Albturizmin". 

06.10.1976 - 
07.19.1976 

9 

489 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë për çështje pensionesh. 

01.16.1976 - 
11.16.1976 

78 

490 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi lëvizje kuadrosh të 
forcave të armatosura dhe të organeve të Punëve të 
Brendshme". 

01.05.1976 - 
12.17.1976 

37 

491 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë "Mbi 
përbërjen e kolegjiumeve të ministrive dhe të këshillave 
shkencore të disa institucioneve të Akademisë së Shkencave". 

01.06.1976 - 
12.26.1977 

40 

492 Relacione, informacione dhe evidenca mbi kryerjen e punës 
drejtpërdrejtë në prodhim të kuadrove për vitin 1975-1976, si 
dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
udhëzimin për punën e drejtëpërdrejtë në prodhim. 

04.01.1975 - 
12.13.1976 

75 

493 Urdhëra mbi caktimin e pagës të kryetarëve të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve dhe titullarëve 
të institucioneve qendrore. 

02.03.1976 - 
06.08.1976 

51 

494 Propozime dhe urdhëra "Mbi masa ndëshkimore ndaj 
kuadrove të ndryshëm". 

02.12.1976 - 
12.02.1976 

7 

495 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë përkatëse "Mbi dekorimin e disa specialistëve 
kinezë dhe disa kolektiva punonjëse". 

12.23.1975 - 
10.23.1976 

110 

496 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Mbi caktimin e 
afateve për dërgimin e punonjësve jashtë shtetit". 

01.09.1975 - 
04.29.1976 

48 

497 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë dhe institucionet qendrore "Mbi miratimin e 
dërgimin e grupeve dhe të kuadrove për specializim e marrje 
përvoje jashtë shtetit" si dhe për çështje të BTSH. 

12.28.1973 - 
06.27.1977 

269 
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497/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë dhe institucionet qendrore "Mbi miratimin e 
dërgimin e grupeve dhe të kuadrove për specializim e marrje 
përvoje jashtë shtetit" si dhe për çështje të BTSH. 

12.28.1973 - 
06.27.1977 

211 

498 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë "Mbi miratim delegacionesh dhe grupesh 
për dalje jashtë shtetit me shërbim për probleme të tregtisë". 

12.19.1975 - 
12.25.1976 

123 

498/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë "Mbi miratim delegacionesh dhe grupesh 
për dalje jashtë shtetit me shërbim për probleme të tregtisë". 

12.19.1975 - 
12.25.1976 

99 

499 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dërgim delegacionesh 
për problemet e kufirit dhe të ekonomisë ujore me 
Jugosllavinë si dhe mbi dërgimin e kuadrove me shërbim 
jashtë shtetit. 

08.30.1975 - 
12.22.1977 

111 

500 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve mbi 
dërgim personash jashtë shtetit për shqyrtimin e aksidenteve 
në komunikacion nga mjetet tona si dhe mbi mbytjen e vaporit 
"Mati". 

06.23.1976 - 
10.21.1976 

25 

501 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë "Mbi 
dërgim delegacionesh, grupesh, ekipesh dhe ansamblesh 
jashtë shtetit për çështje të arsimit, kulturës, artit, shkencës 
dhe sporteve". 

12.30.1975 - 
12.07.1976 

164 

19 Peshëmatja.   

502 Planet e masave dhe plani vjetor i punës për Drejtorinë e 
Kontrollit të Njësive të Peshimit dhe të Matjes. 

01.03.1976 - 
12.01.1976 

39 

503 Udhëzime, raporte, informacione dhe korrespondencë mbi 
analizën vjetore të punës në sektorin e kontrollit të njësive të 
peshimit dhe të matjes si dhe mbi kontrollet e ushtruara. 

12.03.1975 - 
04.13.1977 

259 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe studime 
mbi organizimin e laboratorit si dhe mbi prodhimin dhe 
shpërndarjen e mjeteve. 

06.30.1971 - 
11.02.1976 

110 

20 Informacioni.   
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505 Korrespondencë mbi përsosjen e informacionit dhe 
informacione mbi ngjarje të jashtëzakonshme si dhe mbi 
ndjekjen e detyrave gjatë ditëve të Kongresit të VII-të të 
Partisë. 

01.30.1976 - 
12.28.1976 

283 

506 Informacionet përmbledhëse dhe udhëzime mbi ndjekjen e 
kritikave të botuara në shtyp. 

02.11.1976 - 
02.05.1977 

135 

21 Administrata.   

507 Korrespondencë "Mbi miratimin dhe plotësimin e buxhetit, 
fondin e pagave dhe administrimin e automjeteve, kërkesat 
për import si dhe mbi mirëmbajtjen dhe lëvizjen e inventarit". 

09.15.1975 - 
12.24.1976 

73 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
çështje të investimeve. 

02.26.1976 - 
12.25.1976 

10 

22 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të pagës, mbi 
ditët e punës në kooperativën bujqësore Xibër-Ketë. 
Punonjësit e gurit në fabrikën e çimentos kërkojnë t'i paguhen 
me tarifat e punëtorëve të ndërtimit që punojnë nëntokë. 
Kërkon që vendi i punës ku punon ai dhe 8 punëtorë të tjerë ti 
mbetet kategori e IV-të dhe jo e III-të. 

02.28.1976 - 
09.29.1976 

21 

2/L Letër e punonjësve të shërbimit të alarmit ajror drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, të cilët propozojnë që 
shërbimi i alarmit ajror të jetë në vartësi të Drejtorisë së 
Përgjithshme të PTT-ve dhe personeli i shërbimit të jetë civil 
dhe jo ushtarak. 

07.31.1976 - 
10.28.1976 

9 

3/L Letër e një personi drejtuar Inspektimit të Shtetit, në të cilën 
informon se Kombinati i Qumështit, qumështin nga 
ndërmarrja bujqësore "Gjergj Dimitrov" dhe kooperativa 
bujqësore e merr me përqindje më të ulët nga ajo që është në 
fakt. 

10.14.1976 - 
07.24.1977 

5 

4/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet se nuk i jepet ndihma e duhur për të prodhuar me 
mbeturina plasmasi artikuj të ndryshëm konsumi. 

10.13.1976 - 
11.02.1976 

7 
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5/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
në të cilën njofton se janë bërë stacione pompimi për një 
ujësjellës dhe po ndërtohet dhe një i tretë, propozim mbi 
kursim energjie dhe fuqi punëtore. 

04.20.1976 - 
11.05.1976 

8 

6/L Letër e një personi drejtuar shokut Xhaferr Spahiu në të cilën 
propozon që të mbillet dhe në vendin tonë "Gjembi i Francës". 

03.19.1976 - 
04.02.1976 

10 

7/L Letër anonime drejtuar shokut Xhaferr Spahiu në të cilën 
propozon të shihet që në mullinjtë e destilat në vendosjen 
turbina për energjinë elektrike, për bluarjen të vendosen 
makina dhe të bëhet përqëndrimi i tyre për grup fshatrash. 

09.13.1976 - 
09.29.1976 

5 

8/L Letër e kolektivit të serave me ngrohje drejtuar shokut Pali 
Miska, të cilët pretendojnë se ju takon kategoria e V-të ndërsa 
paguhen me kategorinë e IV-të. 

02.10.1976 - 
12.19.1976 

7 

9/L Letër e 23 kooperativistëve të fshatit Shkallë në Tiranë drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, në të cilën ngrihet 
problemi lidhur me oborrin kooperativist. 

03.22.1976 - 
05.03.1976 

7 

10/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
ku kërkon hapjen e një kanali vaditës që do të vërë nën ujë 100 
ha tokë dhe të një rezervuari që do të vaditë 200 ha tokë. 

07.31.1976 - 
10.18.1976 

4 

11/L Letër kolektive drejtuar shokut Adil Çarçani ku kërkojnë 
kullotë për bagëtitë personale. 

05.12.1976 - 
06.11.1976 

7 

12/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë ku informojnë për të meta e dobësi në 
ndërmarrje, kooperativa bujqësore, për dëmtime e 
shpërdorime të pronës socialiste në këto ndërmarrje e 
korrespondenca për këtë problem. 

02.04.1976 - 
04.08.1976 

200 

12/1/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë ku informojnë për të meta e dobësi në 
ndërmarrje, kooperativa bujqësore, për dëmtime e 
shpërdorime të pronës socialiste në këto ndërmarrje e 
korrespondenca për këtë problem. 

04.12.1976 - 
07.19.1976 

219 
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12/2/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë ku informojnë për të meta e dobësi në 
ndërmarrje, kooperativa bujqësore, për dëmtime e 
shpërdorime të pronës socialiste në këto ndërmarrje e 
korrespondenca për këtë problem. 

08.23.1976 - 
10.19.1976 

204 

12/3/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë ku informojnë për të meta e dobësi në 
ndërmarrje, kooperativa bujqësore, për dëmtime e 
shpërdorime të pronës socialiste në këto ndërmarrje e 
korrespondenca për këtë problem. 

12.11.1976 - 
12.31.1976 

190 

13/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku sinjalizojnë për vendosjen të njerëzve me 
biografi të keqe në vende drejtuese. 

08.27.1976 - 
12.02.1976 

33 

14/L Njoftim mbi kontrollin e ushtruar nga një grup pune i Degës 
së Ankesave në të gjithë Ministritë, në Komisionin e Planit të 
Shtetit dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi punën për zbatimin e direktivave, vendimeve, 
udhëzimeve dhe porosive të Partisë, të shokut Enver dhe të 
Këshillit të Ministrave për shqyrtimin dhe zgjidhjen e drejtë 
dhe në kohë të kërkesave, ankesave dhe deklarim të shtetasve. 

1976 104 

15/L Informacion bërë nga Kryetari i Inspektimit të Shtetit shokut 
Adil Çarçani për punën që bëhet në Degën e Ankesave. 

1976 3 

16/L Njoftim dërguar shokut Adil Çarçani nga Kryetari për Degën 
e Ankesave për hartimin e një liste me pensionistët për t'i 
aktivizuar pranë Degës së Ankesave. 

1976 2 

17/L Parqyrë me të dhënat krahasuese për kërkesat, ankesat për 
vitin 1976, 1977, 1978. 

1976 1 

18/L Njoftim mbi disa konkluzione që dalin nga shqyrtimi dhe 
studimi i kërkesave dhe ankesave të shtetasve drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1976. 

05.24.1976 4 

19/L Plan tematik vjetor mbi çështjet kryesore që duhet të mbahen 
parasysh për ndjekje e zbatim gjatë vitit 1976. 

01.07.1976 2 

20/L Plan pune për muajin janar 1976. 1976 6 
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21/L Tregues pune mbi disa konkluzione dhe detyra që dalin nga 
shqyrtimi i kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve. 
Program pune i Degës së Ankesave. 

12.06.1976 - 
12.28.1976 

6 

22/L Program mbi edukimin profesional të punonjësve të Degës së 
Ankesave për vitin 1976. 

01.1976 2 

23/L Raport mbi rolin udhëheqës të organizatës së Partisë për 
përmirësimin e metodës dhe të stilit në punë, në luftë kundër 
shfaqeve të burokratizmit dhe të liberalizmit. 

07.12.1976 16 

24/L Njoftim mbi mbledhjen e zgjeruar të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për problemin e 
kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve, raport mbi 
organizimin e pritjes së popullit dhe zgjidhjen e ankesave dhe 
kërkesave në Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Tiranë dhe organeve në vartësi të tij. 

06.12.1976 - 
08.10.1976 

54 

25/L Plan  masash mbi punën e organeve të pushtetit në rreth dhe 
në bazë "Mbi punën me letrat, ankesat dhe kërkesat". 

1976 6 

26/L Njoftim mbi disa përfundime që dalin për shkurtimin e 
korrespondencës me dikasteret dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve lidhur me kërkesat, ankesat 
dhe deklarimet e shtetasve drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1976. 

06.08.1976 5 

27/L Informacion mbi analizat e problemet e kërkesave dhe 
ankesave të popullit në mbledhjet e këshillave popullore të 
rretheve dhe kolegjiumet e dikastereve. 

07.26.1976 2 

28/L Mbi punën e komunistëve dhe të punonjësve të tjerë të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e drejtë e në 
kohë të kërkesave, ankesave dhe deklarime të shtetasve. 

10.08.1976 15 

29/L Përmbledhje mbi disa shembuj konkret mbi shkeljet dhe 
veprimet e padrejta që janë vërtetuar në drejtim të kërkesave 
dhe ankesave të shtetasve. 

03.27.1976 5 

30/L Program pune mbi kontrollin që do të ushtrohet për 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e ankesave, kërkesave dhe 
deklarimeve të shtetasve në rrethet : Sarandë, Gjirokastër, 
Përmet, Tepelenë. 

04.24.1976 3 
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31/L Njoftim mbi përfundimet që dalin nga analizat që u bënë për 
kërkesat, ankesat dhe deklarimet e shtetasve nga këshillat 
popullore të rretheve, dikastereve dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

09.25.1976 14 

32/L Informacion mbi disa konkluzione dhe detyra që dalin nga 
shqyrtimi i kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve. 

11.10.1976 12 

33/L Raport mbi kontrollin e ushtruar për shqyrtimin dhe zgjidhjen 
e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve në Rrethet 
Tepelenë, Përmet, Gjirokastër dhe Sarandë, mbi disa çështje të 
metodës së punës që duhet të mbahet mirë parasysh nga 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, ashtu 
siç u theksua në konkluzionet  e zgjeruara që u dhanë në të 
gjithë Aparatin dhe kuadrot e tjerë që morrën pjesë. 

05.09.1976 - 
06.23.1976 

31 

34/L Njoftim mbi disa qëndrime burokratike dhe pa përgjegjësi që 
mbahen ndaj letrave të popullit. 

01.10.1976 - 
02.11.1976 

10 

35/L Informacion mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve për vitin 1975, mbi disa qëndrime 
burokratike dhe pa përgjegjësi që mbahen ndaj letrave të 
popullit dhe vendim Nr.174, datë 11.12.1976 mbi shqyrtimin e 
kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve. 

04.02.1976 16 

36/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku kërkojnë të merren masa ndaj personave që 
mashtrojnë vajzat, dhe ndahen nga gratë për sjellje imorale. 

03.15.1976 - 
12.28.1976 

160 

37/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohet dhe kërkojnë të rregullohen dhe të 
meremetohen urat e rrugët. 

01.15.1976 - 
12.10.1976 

29 

38/L Letër e njoftime dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohen se nuk janë marrë masa për disa propozime që 
kanë bërë për mbrojtjen ushtarake. 

1976 4 

39/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku propozon për ndërtimin e Muzeumit të Luftës 
Nacionalçlirimtare me kontribut vullnetar. 

01.12.1976 4 

40/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen për kushtet e punës. 

01.20.1976 - 
11.17.1976 

98 
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41/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë vendosjen e linjës urbane në 
fshatrat e tyre. 

01.02.1976 - 
11.24.1976 

36 

42/L Letra të personave të ndryshëm dërguar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë t'u hapet dyqani në fshat. 

03.08.1976 - 
07.07.1976 

20 

43/L Letra të personave të ndryshëm dërguar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku ankohen se nuk i furnizojnë me ushqim. 

12.16.1976 30 

44/L Letër e personave të ndryshëm dërguar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku ankohen ndaj shërbimit komunal. 

02.05.1976 - 
12.27.1976 

36 

45/L Letra të personave të ndryshëm dërguar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë t'i sigurohet ujë i pijshëm. 

02.06.1976 - 
11.20.1976 

32 

46/L Evidenca statistikore sipas rretheve, relacione, program pune 
paraqitur Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kërkesat e 
ankesat e popullit gjatë vitit 1975-1976 për probleme të 
ndryshme. 

06.23.1976 - 
12.01.1976 

40 

 
 


