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33 Viti 1977.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1977, së bashku me vendimet e Këshillit të Ministrave dhe 
relacionin e Komisionit të Planit të Shtetit "Për disa masa për 
përmirësimin e mëtejshëm të furnizimit materialo-teknik". 

01.19.1977 - 
02.26.1977 

192 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1977, vendim dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit "Për 
hartimin e projekteve të zbatimit dhe të preventivave 
përfundimtare të veprave të reja e në vazhdim, të planifikuara 
për vitin 1977". 

01.12.1977 - 
02.19.1977 

47 

3 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 25.1.1977, së bashku 
me vendimin dhe propozimin e Ministrisë së Financave "Për 
riorganizimin e Bankës Bujqësore". 

12.18.1976 - 
03.15.1977 

45 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1977, "Për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve kryesore 
që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave për vitin 1977 dhe 
Kryesia e tij gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 1977". 

01.20.1977 - 
02.02.1977 

41 

5 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1977, për shqyrtimin e  raportit "Për rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve e të kooperativave 
bujqësore për vitin 1976 dhe për detyrat e vëna nga Këshilli i 
Ministrave më 27.4.1976, së bashku me raportet dhe vendimin 
për dhënie fondesh". 

02.07.1977 - 
02.26.1977 

104 

6 Procesverbali dhe vendimet e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.2.1977, "Për shqyrtimin e parashtresave të 
Komisionit Qeveritar për projektnormativat e projektimit të 
veprave ekonomiko-shoqërore dhe për ripunimin e 
normativave (manualit) të preventivimit të punimeve të 
ndërtim-montimit për pesëvjeçarin e gjashtë", së bashku me 
parashtresat përkatëse. 

02.12.1977 - 
03.04.1977 

171 
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7 Procesverbali dhe urdhëresa e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.2.1977, "Për kredinë me afat të gjatë për 
përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve në qytet 
dhe në fshat", së bashku me relacionin përkatës të Ministrisë 
së Financave. 

01.15.1977 - 
03.16.1977 

27 

8 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 22.2.1977, për 
shfuqizimin e dekreteve për shitjen e shtëpive të banimit 
pronë shtetërore që ndodhen në fshatra, dhe për shitjen e 
shtëpive të vogla pronë shtetërore, së bashku me relacionin 
përkatës. 

02.01.1977 - 
02.25.1977 

8 

9 Procesverbali dhe protokolli i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.3.1977, për shqyrtimin e raportit të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave "Për zbatimin e 
detyrave të Plenumit të 7-të të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë  për sektorin e naftës dhe eliminimin e të 
metave të konstatuara nga Inspektimi i Shtetit në tetor 1976", 
së bashku me raportet përkatëse. 

04.12.1976 - 
10.23.1976 

219 

10 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.3.1977, "Për masat që duhen marrë për 
vendosjen e një kontrolli të rreptë për cilësinë e prodhimit e të 
ndërtimit", së bashku me raportin e Aparatit për këtë çështje. 

03.10.1977 - 
05.14.1977 

52 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.3.1977 si dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
"Për shërbimin ushtarak të forcave të armatosura të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë". 

12.16.1976 - 
03.28.1977 

23 

12 Vendim i Kuvendit Popullor dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 20.5.1977 si dhe relacion i 
Gjykatës së Lartë "Për shqyrtimin e projektdekretit të Kodit 
Penal". 

05.04.1977 - 
09.01.1982 

276 

13 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave, datë 20.5.1977 si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "Për shërbimin ushtarak në forcat e 
armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë". 

04.16.1977 - 
07.11.1977 

63 
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14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 5 - 6 
Maj 1977, për shqyrtimin e raportit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Për zbërthimin dhe zbatimin nga ana e organeve 
të shtetit e të ekonomisë të vendimeve të Kongresit të 7-të të 
Partisë dhe mbi detyrat ku duhet përqëndruar vëmendja". 

04.25.1977 - 
05.15.1977 

375 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.6.1977 si dhe raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
"Për gjendjen e minierave dhe zhvillimin e tyre gjatë 
pesëvjeçarit të gjashtë dhe në perspektivë", së bashku me 
protokollin përkatës. 

06.07.1977 - 
07.04.1977 

100 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.6.1977 si dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit mbi 
shqyrtimin e raportit "Për punën e bërë nga ministritë dhe 
institucionet e tjera qendrore për mënjanimin e mallrave stoqe 
dhe me qarkullim të ngadalshëm dhe masat për parandalimin 
e tyre". 

04.09.1977 - 
07.11.1977 

51 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.6.1977, së bashku me vendimin dhe relacionin e Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës "Për shpërblimin e autorëve të veprave 
letrare, artistike, shkencore e publiciste si dhe të 
interpretuesve". 

03.19.1977 - 
06.09.1977 

49 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.6.1977 "Për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve kryesore 
që do të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 1977", së bashku me planin e 
miratuar. 

06.09.1977 - 
06.13.1977 

16 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1977, së bashku me vendimin dhe relacionin e Komisionit 
të Planit të Shtetit "Për rezultatet e diskutimit popullor për 
forcimin e mëtejshëm të regjimit të kursimit". 

08.10.1977 - 
10.03.1977 

104 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1977, së bashku me vendimin dhe raportin e Ministrisë së 
Bujqësisë "Për rezultatet e arritura dhe masat që duhen marrë 
për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë në zonat malore të 
veriut". 

09.19.1977 - 
10.13.1977 

82 
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21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1977, së bashku me vendimin dhe studimin e Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave "Për perspektivat 
mineralmbajtëse të rretheve Dibër, Mat e Tropojë për 
mineralin e kromit e mineralet e tjera, masat që duhen marrë 
për fuqizimin e kërkim-zbulimit dhe çfarë mund të bëhet për 
rritjen e prodhimit deri në vitin 1990". 

09.03.1977 - 
10.07.1977 

62 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1977 si dhe relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postave dhe Telekomunikacioneve mbi projektdekretin  "Për 
shërbimet postare dhe të telekomunikacioneve". 

03.12.1977 - 
09.15.1977 

12 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.9.1977 si dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë, Gjykatës 
së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme, së bashku me 
vendimin përkatës "Për disa ndryshime në dekretin, statutet 
dhe rregulloret përkatëse të kooperativave bujqësore". 

05.19.1977 - 
11.02.1977 

60 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.9.1977, "Për përsosjen e mëtejshme të metodologjisë së 
planifikimit". 

09.23.1977 83 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1977, raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi 
përkatës "Për gjendjen e blegtorisë dhe masat për zbatimin e 
detyrave të Kongresit të 7-të të Partisë së Punës së Shqipërisë". 

09.24.1977 - 
11.18.1977 

115 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1977 si dhe raport i Inspektimit të Shtetit "Për 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Vlorës dhe të organeve të tij varëse". 

09.09.1977 - 
10.18.1977 

31 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1977, së bashku me parashtresën përkatëse "Për hartimin 
e normativave të projektimit në zbatim të vendimit të Këshillit 
të Ministrave Nr.62, datë 22.2.1977". 

09.08.1977 - 
10.18.1977 

20 
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28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1977, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
projektvendimin "Për kompetencat e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe rregullat e paraqitjes së materialeve për 
mbledhjen e saj". 

09.17.1977 - 
11.02.1977 

11 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1977 si dhe korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit 
Popullor "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës". 

09.21.1977 - 
10.18.1977 

31 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977, për shqyrtimin e raportit dhe të projektvendimit 
"Për gjendjen e frutikulturës dhe masat për zbatimin e 
detyrave të Kongresit të 7-të të Partisë", me raportin përkatës. 

10.25.1977 - 
11.22.1977 

56 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977 dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit "Për 
firot e mallrave gjatë ruajtjes, transportimit dhe tregtimit të 
tyre". 

11.10.1977 - 
11.22.1977 

51 

32 Ligji i Kuvendit Popullor dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 22.11.1977 si dhe relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë "Për mbrojtjen dhe kadastrimin e 
tokës", rregullorja e kadastrës dhe vendimi përkatës. 

03.25.1977 - 
03.07.1978 

113 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977 si dhe relacioni i Ministrisë së Ndërtimit "Për 
hartimin, miratimin dhe zbatimin e planeve rregulluese të 
qyteteve, fshatrave, qendrave të banuara, vendeve të pushimit 
e turistike". 

06.26.1977 - 
11.22.1977 

33 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve "Për mënyrën e transportimit dhe të 
ngarkim-shkarkimit të mallrave". 

08.01.1977 - 
12.29.1977 

96 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977 si dhe urdhëresa përkatëse për një ndryshim në 
kontratën e përgjithshme tip të ndërtimeve. 

09.15.1977 - 
12.06.1977 

6 
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36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
të Minierave, për një shtesë në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.29, datë 6.3.1969 "Për prodhimin, shpërndarjen 
dhe përdorimin e energjisë elektrike e termike". 

09.15.1977 - 
12.06.1977 

7 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për një ndryshim në urdhëresën e Qeverisë Nr.4, 
datë 15.9.1976 "Për lëndët plasëse dhe helmet me efekt të 
fortë". 

09.30.1977 - 
11.22.1977 

6 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1977, "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës". 

09.08.1977 - 
11.22.1977 

8 

39 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.12.1977, së bashku me vendimet, projektet, 
planin e buxhetin e detajuar "Për miratimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për vitin 1978". 

12.16.1977 - 
02.27.1978 

226 

39/1 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.12.1977, së bashku me vendimet, projektet, 
planin e buxhetin e detajuar "Për miratimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për vitin 1978". 

12.16.1977 - 
02.27.1978 

396 

39/2 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.12.1977, së bashku me vendimet, projektet, 
planin e buxhetin e detajuar "Për miratimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për vitin 1978". 

12.16.1977 - 
02.27.1978 

91 

39/3 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.12.1977, së bashku me vendimet, projektet, 
planin e buxhetin e detajuar "Për miratimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për vitin 1978". 

12.16.1977 - 
02.27.1978 

156 
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39/4 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.12.1977, së bashku me vendimet, projektet, 
planin e buxhetin e detajuar "Për miratimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për vitin 1978". 

12.16.1977 - 
02.27.1978 

308 

39/5 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligje 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.12.1977, së bashku me vendimet, projektet, 
planin e buxhetin e detajuar "Për miratimin e planit dhe të 
buxhetit të shtetit për vitin 1978". 

12.16.1977 - 
02.27.1978 

282 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.12.1977 si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit "Për 
firot e mallrave gjatë ruajtjes, transportimit dhe tregtimit të 
tyre". 

12.16.1977 - 
12.26.1977 

24 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.12.1977, urdhëresë dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve "Për tarifat dhe pagesat e anijeve të huaja 
që prekin portet detare tregtare të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë". 

10.05.1977 - 
01.04.1978 

15 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.12.1977, "Për shqyrtimin e planeve të çështjeve të Këshillit 
të Ministrave për vitin 1978 dhe të Kryesisë për 
gjashtëmujorin e parë 1978, së bashku me projektet e planet e 
miratuara". 

12.26.1977 - 
12.31.1977 

33 

43 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për ndërtimin dhe financimin e 
objekteve pa projekte të plota zbatimi dhe preventiva 
përfundimtare". 

01.15.1977 - 
01.26.1977 

21 

44 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977 si dhe parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe 
të Minierave "Për fabrikën e pasurimit të azbestit në fshatin 
Boboshticë të rrethit të Korçës". 

01.26.1977 - 
11.30.1978 

11 
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45 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për nevojën e fondeve për shfrytëzimin e 
gazo- kondesatit në vendburimin e Bubullimës". 

12.06.1976 - 
02.21.1977 

11 

46 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për prodhimin në vend të sondave për 
shpime deri 1600 m thellësi". 

12.05.1976 - 
02.07.1977 

15 

47 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Për disa ndryshime në rregulloren për qarkullimin 
dhe dokumentimin e vlerave monetare dhe materiale", 
miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.64, datë 
26.12.1966. 

11.10.1976 - 
02.07.1977 

24 

48 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977 si dhe raport i Ministrisë së Ndërtimit "Për 
përfundimin e disa problemeve gjeologjike të Hidrocentralit të 
Fierzës". 

01.14.1977 - 
01.26.1977 

13 

49 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendime të Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të 
Ministrave, informacion i Ministrisë së Ndërtimit, së bashku 
me parashtresën përkatëse, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë "Për studimin, projektimin dhe preventivimin e 
Hidrocentralit të Komanit". 

01.08.1977 - 
03.30.1977 

31 

50 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Për një shtesë në strukturën dhe në limitin e 
punonjësve të disiplinuar në organikë për ndërmarrjet 
ekonomike të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore". 

12.14.1976 - 
02.07.1977 

8 

51 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Për ngritjen e shërbimit gjeologjik pranë Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore". 

12.15.1976 - 
02.07.1977 

9 
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52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, vendim dhe informacion i Ministrisë së 
Financave "Për shlyerjen e urdhërzhdëmtimeve të nxjerra 
lidhur me shpenzimet e jashtëligjshme për festat lokale". 

01.13.1977 - 
02.15.1977 

12 

53 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1977, relacion dhe letër e Këshillit të Ministrave "Për 
dhënie pension vjetërsie për raste të veçanta". 

12.29.1976 - 
03.22.1977 

12 

54 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977 si dhe raport i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale "Për përmirësimin e cilësisë së 
shërbimeve komunale dhe rritjen e rendimentit të punës". 

02.07.1977 - 
02.23.1977 

22 

55 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977 si dhe raport i Ministrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore "Për gjendjen në sektorin e peshkimit dhe masat 
për nxjerrjen e tij nga prapambetja". 

02.09.1977 - 
02.23.1977 

21 

56 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977, vendim dhe raport i Ministrisë së Financave 
"Për bilancin e Bankës së Shtetit dhe të Bankës Bujqësore për 
vitin 1976". 

02.07.1977 - 
02.26.1977 

42 

57 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Komunikacioneve 
"Për kalimin e aktivitetit të transportit në ekonomi nga 
Ministria e Komunikacioneve në ministritë e tjera". 

01.13.1977 - 
02.23.1977 

8 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për stoqet e mineraleve". 

02.09.1977 - 
02.26.1977 

13 

59 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977, vendim dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Për importimin e një sasie qymyrguri të 
koksifikueshëm". 

01.24.1977 - 
03.02.1977 

19 

60 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Për ndërtimin e serave me ngrohje për vitin 1977 në sektorin 
shtetëror". 

01.25.1977 - 
03.30.1977 

17 
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61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977, vendim dhe njoftim i Komisionit të Planit të 
Shtetit "Për tunelizimin e veprave gjatë vitit 1976 dhe 
parashikimin për vitin 1977". 

02.05.1977 - 
03.02.1977 

18 

62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1977 si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë "Për 
studimin e përvetësimin e masivit kodrinor Përparim - Nivicë 
- Gjashtë të rrethit të Sarandës". 

02.14.1977 - 
02.23.1977 

14 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977 si dhe raport i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "Për problemet dhe detyrat që na dalin në thellimin e 
karakterit kombëtar e socialist në fushën e koreografisë". 

02.22.1977 - 
03.29.1977 

56 

64 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977 si dhe raporti i Ministrisë së Tregtisë "Për 
mbylljen e marrëveshjeve me afat të gjatë dhe të protokolleve 
vjetore si dhe për përfundimin e kontratave me shtete të tjera 
për vitin 1977". 

03.07.1977 - 
03.29.1977 

21 

65 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977, "Për shpërndarjen e kontigjenteve të 
specialistëve me arsim të lartë dhe të mesëm profesional". 

03.05.1977 - 
03.29.1977 

20 

66 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977 si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave "Për miratimin e rregullores së furnizimit dhe të 
përdorimit të avullit e të ujit të ngrohtë të dhënë nga TEC-et, si 
dhe për kthimin e kondesatit nga përdoruesit ", së bashku me 
vendimin përkatës. 

02.28.1977 - 
03.29.1977 

26 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977, vendim dhe projektide e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë mbi miratimin e 
projektidesë "Për ujitjen nga rezervuari i Gjançit në rrethin e 
Korçës me aftësi ujitëse 4800  ha". 

02.18.1977 - 
04.18.1977 

13 

68 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.3.1977, vendim dhe projektide e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë "Për miratimin e 
projektidesë së rezervuarit të Izvor, Tepelenë". 

02.18.1977 - 
04.06.1977 

14 
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69 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977, vendim dhe projektide e Ministrisë së 
Shëndetësisë "Për ndryshimin e vleftës së plotë për ndërtimin 
e objektit Poliklinika e Gjirokastrës". 

02.14.1977 - 
03.29.1977 

9 

70 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
mbi disa ndryshime në rregulloren "Për masat e mbrojtjes 
kundër zjarrit në projektimin e ndërtesave të çdo lloji" të 
miratuar nga Këshilli i Ministrave me vendimin Nr.162, datë 
19.4.1965. 

03.03.1977 - 
04.06.1977 

23 

71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977, së bashku me relacionin përkatës "Për masat që 
duhen marrë për forcimin e shërbimit të alarmit dhe të 
shërbimit të mbrojtjes kundërkimike dhe 
kundërbakteriologjike". 

03.08.1977 - 
03.29.1977 

14 

72 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.3.1977, "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës". 

03.29.1977 3 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977 si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë "Për masat 
e marra për administrimin e mirë të drithërave". 

03.02.1977 - 
04.07.1977 

32 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977, vendim dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore "Për zgjerimin e fabrikës së sheqerit në 
Maliq dhe masat për thithjen e panxharit të sezonit 1977 - 
1978". 

03.09.1977 - 
04.07.1977 

32 

75 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977, vendim dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore "Për prodhimin e ujit të xhamit". 

03.15.1977 - 
04.07.1977 

9 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për sheshin e ndërtimit të uzinës për 
prodhimin e makinerive dhe pajisjeve për miniera dhe të 
fonderisë qendrore". 

04.04.1977 - 
04.13.1977 

13 
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77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Financave "Për 
çmimin e blerjes të një sasie orizi të dëmtuar në rrethin e 
Shkodrës". 

03.30.1977 - 
04.07.1977 

6 

78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977 si dhe parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit "Për 
një shtesë në numrin e kontrollor-revizorëve të Ministrisë së 
Ndërtimit". 

02.11.1977 - 
04.07.1977 

7 

79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme "Për disa shtesa në personelin e organikës të organit 
shifror qendror të Ministrisë së Punëve të Jashtme". 

01.03.1977 - 
04.13.1977 

8 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Ndërtimit "Për disa ndryshime në planin e ndërtimeve të vitit 
1977". 

03.14.1977 - 
04.18.1977 

48 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977 si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
"Për disa ndryshime në planin e numrit mesatar të punonjësve 
dhe të fondit të pagave për vitin 1977". 

03.10.1977 - 
04.07.1977 

12 

82 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Ndërtimit "Për disa masa që duhen marrë për përfundimin e 
projekteve për ndërtimet e vitit 1978 e të viteve të tjera të 
pesëvjeçarit". 

04.04.1977 - 
04.18.1977 

26 

83 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977 si dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit "Për 
masat për përsosjen e mëtejshme të sistemit të planifikimit 
socialist të ekonomisë popullore". 

04.23.1977 - 
05.09.1977 

64 

84 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977 si dhe raport i Komisionit Qeveritar "Për 
zbatimin e detyrës së caktuar nga Kongresi i 7-të i Partisë së 
Punës së Shqipërisë për prodhimin në vend të 95 për qind të 
nevojave për pjesë ndërrimi", së bashku me vendimin 
përkatës. 

04.18.1977 - 
05.20.1977 

48 
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85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977 si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit 
"Për plotësimin e bilancit të të ardhurave dhe të shpenzimeve 
në valutë për vitin 1976, si dhe për disa ndryshime në bilancin 
e vitit 1977", së bashku me vendimin përkatës. 

04.13.1977 - 
05.19.1977 

59 

86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave "Për prodhimin e superfosfatit me mineral 
"Egjiptian". 

03.14.1977 - 
05.09.1977 

10 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë 
"Për pjesëmarrjen në panairet ndërkombëtare dhe shtesë fondi 
në valutë". 

04.05.1977 - 
05.14.1977 

17 

88 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, "Për krijimin e një kursi specializimi 
gjashtëmujor me shkëputje nga puna për ekonomistë të 
tregtisë së jashtme". 

02.22.1977 - 
05.14.1977 

14 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë "Për 
ruajtjen e njësive tregtare në fshat". 

04.18.1977 - 
05.09.1977 

6 

90 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Për përvetësimin e masivit kodrinor Përparim - Nivicë -
Gjashtë të rrethit të Sarandës". 

03.18.1977 - 
05.26.1977 

23 

91 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, "Për krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore të 
Shushicës". 

03.21.1977 - 
05.09.1977 

17 

92 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Për zgjatjen e afatit të shlyerjes së detyrimeve për disa 
kooperativa bujqësore". 

04.18.1977 - 
06.07.1977 

32 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe projektide e përbashkët e Ministrisë 
së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë "Për miratimin e 
projektidesë të rezervuarit të Lumarit Nr.1 në Mallakastër". 

02.18.1977 - 
05.14.1977 

13 
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94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe projektide e përbashkët e Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Ministrisë së Ndërtimit "Për miratimin e 
projektidesë së rezervuarit të Belesoves në rrethin e Beratit". 

02.18.1977 - 
05.14.1977 

11 

95 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Ndërtimit "Për zbatimin e projektit të qendrës së qytetit të 
Tiranës". 

03.19.1977 - 
05.14.1977 

31 

96 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe projektvendim i Ministrisë së 
Komunikacioneve "Për miratimin e detyrës së projektimit për 
ndërtimin e hekurudhës Fier - Vlorë". 

03.10.1977 - 
05.14.1977 

31 

97 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.5.1977, vendim dhe relacione të Ministrisë së Financave 
"Për çmimet e blerjes së domateve dhe të patateve për eksport 
dhe caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të pllakave prej 
mermeri". 

05.04.1977 - 
05.14.1977 

37 

98 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.5.1977, "Për disa çështje që kërkojnë zgjidhje". 

05.20.1977 11 

99 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.6.1977 si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit "Për bilancin e përdorimit të drithërave të 
bukës të prodhuara në vitin 1976, si dhe masat për 
administrimin e mirë të tyre". 

05.23.1977 - 
06.10.1977 

35 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave "Për importimin e disa makinerive metalprerëse 
teknologjike speciale për prodhimin në vend të pjesëve të 
ndërrimit". 

03.05.1977 - 
06.10.1977 

7 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Financave "Për masat për përsosjen e mëtejshme të punës në 
fushën e çmimeve dhe forcimin e organizmave që merren me 
çmimet". 

05.11.1977 - 
07.02.1977 

26 
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102 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977 si dhe relacion i Aparatit "Për trajtimin e 
anëtarëve të këshillave popullorë kur marrin pjesë në 
mbledhje, seminare ose për të kryer detyra të tjera shtetërore". 

04.06.1977 - 
06.18.1977 

11 

103 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim dhe relacione të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Për disa ndryshime dhe shtesa për ndërtim - 
montime të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore". 

04.21.1977 - 
06.28.1977 

25 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim, parashtresë e relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit "Për planin e numrit të nëpunësve dhe të 
punëtorëve që disiplinohen me organikë për vitin 1977" dhe 
"Për një shtesë në numrin e kontroll - revizorëve të Ministrisë 
së Ndërtimit". 

02.11.1977 - 
06.18.1977 

16 

105 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit "Për kualifikimin e 
përgatitjen e kuadrit përkthyes për Radio - Tiranën". 

05.19.1977 - 
07.15.1977 

17 

106 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës "Për shtesë në numrin e përgjithshëm të 
punonjësve të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës". 

05.06.1977 - 
06.27.1977 

8 

107 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme "Për miratimin e rregullores së Komitetit Shqiptar për 
marrëdhënie kulturore e miqësore me botën e jashtme". 

03.07.1977 - 
06.27.1977 

31 

108 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme "Për përmirësimin e mëtejshëm të punës në 
plotësimin e kërkesave të përfaqësive të huaja". 

03.25.1977 - 
06.18.1977 

16 

109 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977 si dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale "Për krijimin e qendrës së ndërtimit të 
ekspozitave". 

02.28.1977 - 
06.10.1977 

14 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.6.1977, relacion i Ministrisë së Financave së bashku me 
materialin, dërguar Komitetit  Qendror të Partisë "Për 
rishikimin e çmimeve të blerjes nga shteti të drithërave të 
bukës". 

06.07.1977 - 
06.13.1977 

32 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, së bashku me raportin përkatës dhe materialin, 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë "Për masat për përsosjen 
e mëtejshme të sistemit të planifikimit dhe parimet e detyrat e 
planifikimit të ekonomisë sonë popullore". 

07.02.1977 - 
07.21.1977 

362 

112 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe relacion i Aparatit "Për analizat 
bakteriologjike dhe lëndët helmuese në laboratorët dhe 
institucionet e ndryshme të ekonomisë popullore dhe disa 
masa për përmirësimin e laboratorëve për kohë lufte". 

06.16.1977 - 
07.18.1977 

43 

113 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, 
datë 5.7.1977, "Për miratimin e financimit të argjinaturës së 
Çasit në Shkodër, të veprave të artit në rrethin e Sarandës e të 
Tiranës si dhe ndryshimet e emërtimit dhe të vleftës së plotë të 
hidrovorëve në Hoxharë, në Thumanë e në Durrës". 

06.17.1977 - 
07.14.1977 

12 

114 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
"Për miratimin e detyrave të projektimit të disa veprave 
ujore". 

06.16.1977 - 
07.14.1977 

19 

115 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe detyrëprojektimi "Për miratimin e 
detyrës së projektimit për 18 ha sera". 

06.06.1977 - 
07.14.1977 

15 

116 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Ndërtimit "Për kalimin e përkohshëm të karrierës së zhavorrit 
për ndërtimin e Hidrocentralit të Fierzës". 

06.02.1977 - 
07.14.1977 

14 
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117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për rritjen e vleftës së plotë të 
Uzinës së PVC-së në Vlorë". 

05.26.1977 - 
07.14.1977 

11 

118 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për rritjen e vleftës së plotë të 
Fabrikës së Letrës në Lezhë". 

05.23.1977 - 
07.14.1977 

14 

119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e projektidesë së 
Minierës së Qymyrgurit (në thellësi) të Krrabës në rrethin e 
Tiranës". 

05.11.1977 - 
07.16.1977 

16 

120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për ndryshimin e planit të prodhimit të 
produkteve të naftës". 

06.02.1977 - 
07.21.1977 

14 

121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.7.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë 
"Për disa shtesa dhe ndryshime në listën e kategorive të 
punonjësve që përfitojnë pushime plotësuese". 

06.06.1977 - 
07.25.1977 

20 

122 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.7.1977 si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
"Për përcaktimin e nivelit arsimor dhe të specialitetit që 
kërkojnë vendet e punës që disiplinohen me organikë në 
ndërmarrjet ekonomike dhe në kooperativat bujqësore". 

06.24.1977 - 
10.27.1977 

137 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.7.1977, vendim dhe materiali i Ministrisë së Tregtisë 
"Për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare me vendet 
revizioniste dhe me Republikën Popullore të Kinës me çmime 
konjukturale". 

07.09.1977 - 
09.06.1977 

68 
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124 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.7.1977, vendim dhe materiali përkatës i Komisionit të 
Planit të Shtetit "Për bilancin e drithërave të bukës për vitin 
1977, përdorimin dhe administrimin më të mirë të tyre si dhe 
për krijimin e fuqizimin e rezervave të drithit". 

07.09.1977 - 
07.18.1977 

26 

125 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.7.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës "Për bursat e nxënësve dhe të studentëve". 

07.09.1977 - 
07.22.1977 

29 

126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.8.1977, "Për disa probleme të industrisë së naftës". 

08.29.1977 32 

127 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977, skicë-ide dhe studim i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për burimet energjetike dhe perspektiva e 
shfrytëzimit të tyre për periudhën 1976 -1990". 

08.29.1977 - 
10.04.1977 

51 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977 si dhe raport i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave "Për rezultatet e arritura nga vënia në shfrytëzim e 
veprave të mëdha industriale të viteve 1976 -1977 dhe masat 
që duhen marrë në të ardhmen". 

08.26.1977 - 
09.14.1977 

23 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977, vendim dhe raport i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për masat e mëtejshme për zëvendësimin e 
lëndëve djegëse të lëngëta dhe të ngurta si dhe detyrat që 
dalin për shtimin e prodhimit të qymyrgurit dhe kursimin e 
tij". 

08.24.1977 - 
11.14.1977 

47 

130 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977 si dhe raport i Ministrisë së Ndërtimit "Për 
masat e marra për zbatimin e urdhëresës Nr.8 të Këshillit të 
Ministrave në lëmin e studimit, projektimit, planifikimit dhe 
financimit të investimeve themelore si dhe masat që janë 
marrë lidhur me përqëndrimin e punimeve në ndërtim". 

08.25.1977 - 
09.14.1977 

12 

131 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977 si dhe raport i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
"Për punën e bërë për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 
administrimin e pasurive socialiste në ushtri". 

08.22.1977 - 
09.14.1977 

17 
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132 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për shtesë fondesh në zërin investime të 
tjera e studime, për provat me ngarkesë të UPTHN në Ballsh". 

07.14.1977 - 
09.19.1977 

9 

133 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.9.1977, vendim dhe relacione të Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave "Për miratimin e strukturave dhe 
shtesa në kontigjentin e personelit në organikë të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave". 

05.24.1977 - 
09.19.1977 

34 

134 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave "Për miratimin e detyrës së projektimit të 
Hidrocentralit të Komanit në rrethin e Pukës". 

07.16.1977 - 
09.14.1977 

9 

135 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.9.1977 dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për zhvillimin e punimeve të 
ndërtim - montimit dhe vënien në shfrytëzim të uzinës së 
metalurgjisë së fero-kromit në Burrel në vitin 1979. 

08.12.1977 - 
09.14.1977 

11 

136 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977 si dhe parashtresë e Ministrisë së Ndëtimit "Për 
projektidenë e sheshit të flamurit në Vlorë dhe për studimin 
urbanistik të qendrës dhe të lagjes Nr.1 të qytetit "Hero" të 
Vlorës". 

06.02.1977 - 
09.14.1977 

43 

137 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Financave "Për 
ndryshimin e mënyrës së financimit të shpenzimeve gjeologo - 
zbuluese dhe për kulturat drusore e kopetë themelore", së 
bashku me vendimin përkatës. 

08.15.1977 - 
09.14.1977 

12 

138 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave "Për shpërblimin plotësues nga shteti të kuadrove 
dhe specialistëve që dërgohen me punë në kooperativat 
bujqësore". 

07.16.1977 - 
09.19.1977 

15 
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139 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977, vendim si dhe relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale "Për furnizimin me ujë 
të veprës 7301 dhe të qytetit të Çorovodës". 

08.23.1977 - 
09.19.1977 

9 

140 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.9.1977, "Për disa çështje jashtë rendit të ditës". 

09.14.1977 5 

141 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "Për problemet e arsimit të ulët profesional". 

10.06.1977 - 
10.19.1977 

21 

142 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për disa shtesa në organikë në 
industrinë e naftës". 

07.22.1977 - 
11.05.1977 

15 

143 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e ndërtimit të 
uzinës azotike në rrethin e Fierit". 

09.10.1977 - 
11.05.1977 

10 

144 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave "Për krijimin e përfaqësisë për objektet 
Nr.7305, Nr.7306 dhe Nr.7308 në Berat". 

09.07.1977 - 
11.01.1977 

10 

145 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë "Për ndryshimin e vleftës së plotë për qendrat e 
pularive për vezë në Vlorë, Shkodër e Korçë dhe ndryshimin e 
vendit të ndërtimit të impiantit të gjyshërve nga Durrësi në 
Tiranë". 

09.24.1977 - 
11.01.1977 

10 

146 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe projektide e Ministrisë së 
Bujqësisë "Për miratimin e projektidesë për plotësimin e 
mëtejshëm të bonifikimit të Hoxharës në rrethin e Fierit". 

09.07.1977 - 
11.02.1977 

14 

147 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit "Për planin e kontigjentit të organikës së miratuar të 
Ministrisë së Ndërtimit për vitin 1977". 

09.05.1977 - 
11.02.1977 

10 
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148 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale "Për përmirësimin e 
furnizimit me ujë të qytetit e të plazhit të Durrësit". 

08.31.1977 - 
11.03.1977 

15 

149 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, vendim si dhe materiali përkatës "Për lejet e 
banimit të shtetasve". 

08.25.1977 - 
11.01.1977 

19 

150 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.10.1977, "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit 
të ditës". 

10.19.1977 15 

151 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, raport i Ministrisë së Financave si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave "Për ndërmarrjet e prodhimit me 
humbje dhe masat për pakësimin e tyre". 

10.21.1977 - 
12.13.1977 

57 

152 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për krijim ndërmarrjesh". 

10.11.1977 - 
12.06.1977 

10 

153 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e ndërtimit në 
sipërfaqe të ofiçinës mekanike të fabrikës së materialeve 
refraktare në Elbasan". 

10.10.1977 - 
12.06.1977 

8 

154 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për rezultatin ekonomik të 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan, për vitin 1977". 

10.21.1977 - 
12.12.1977 

16 

155 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për rritjen e vleftës së plotë të 
Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh". 

09.26.1977 - 
12.06.1977 

15 

156 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e detyrës së 
projektimit të fabrikës së pasurimit të bakrit për mineralet e 
vendburimit të Qafë-Barit në Fushë-Arrëz të rrethit të Pukës". 

09.27.1977 - 
12.06.1977 

22 
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157 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977 si dhe vendimi përkatës "Për miratimin e 
projektidesë së linjave 220 KV Fierzë - Burrel". 

11.23.1977 - 
12.12.1977 

15 

158 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë "Për kalimin e aktivitetit të projektimit dhe të 
ndërtimit të veprave të kullimit e të ujitjes nga sistem i 
ndërtimit në atë të bujqësisë". 

10.25.1977 - 
12.12.1977 

37 

159 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit "Për shtesë organike Ministrisë së Ndërtimit për 
vitin 1977". 

10.24.1977 - 
12.06.1977 

8 

160 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe parashtresë "Për miratimin e 
projektidesë së zgjerimit të Kombinatit të Sheqerit "8 Nëntori" 
në Maliq". 

10.17.1977 - 
12.12.1977 

25 

161 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977 si dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit "Për projektdetyrën e fazës së dytë të 
televizionit ". 

09.07.1977 - 
11.23.1977 

20 

162 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.11.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë 
"Për miratimin e strukturës organizative dhe numrin e 
punonjësve të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe të 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme" si dhe mbi ndarjen e punës 
në Kryesinë e Këshillit të Ministrave. 

11.22.1977 - 
12.06.1977 

49 

163 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe studime të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave "Për rishikimin dhe 
përmirësimin e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e 
shtetit me kooperativat bujqësore dhe për disa përmirësime në 
sistemin e pagave të punonjësve të bujqësisë". 

11.1977 - 
01.09.1978 

111 
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164 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë "Për 
gjendjen e vdekshmërisë e sidomos asaj infantile dhe masat që 
duhen marrë për uljen e mëtejshme të saj". 

11.05.1977 - 
12.30.1977 

15 

165 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977, vendim si dhe relacion i Akademisë së 
Shkencave "Për zgjerimin e studimeve në fushat e shkencave 
biologjike, gjeografike dhe gjeologjike". 

10.25.1977 - 
01.07.1978 

33 

166 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe raport i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës "Për disa probleme të zhvillimit të kinematografisë 
për prodhimin e filmave artistikë". 

12.03.1977 - 
12.30.1977 

8 

167 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe infomacion i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Radiotelevizionit "Për punën për prodhimin e filmave 
artistikë televizivë". 

11.21.1977 - 
12.30.1977 

4 

168 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave "Për grumbullimin e shtëpive të shpërndara në 
tokat e ndërmarrjeve bujqësore", së bashku me vendimin 
përkatës. 

11.19.1977 - 
12.30.1977 

19 

169 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977, vendimi si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë "Për ndryshime në financimin e disa veprave". 

11.01.1977 - 
01.05.1978 

10 

170 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977, vendim si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë "Për çmimin e blerjes dhe të shitjes së farave". 

10.29.1977 - 
01.05.1978 

10 

171 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
investimeve dhe të ndërtim-montimeve për vitin 1977 si dhe 
për miratim vleftash të plota. 

07.11.1977 - 
12.22.1977 

131 

172 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore "Për dhënie shpërblimi për vështirësi 
pune punëtorëve të fabrikave të qelqit dhe peshkatarëve që 
merren me mirëmbajtjen e dajlaneve". 

09.27.1977 - 
12.30.1977 

7 
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173 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe relacion i Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit Tiranë "Për personelin e llogarisë të këshillave 
popullore të lagjeve dhe të fshatrave të bashkuara të 
ndërmarrjeve bujqësore". 

11.03.1977 - 
12.30.1977 

7 

174 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977 si dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore "Për kategorizimin e disa llojeve të punës në 
industrinë ushtarake për efekt pensioni si dhe mbi pushimin 
plotësues të punonjësve të industrisë ushtarake". 

10.03.1977 - 
12.30.1977 

10 

3 Vendime Qarkulluese.   

175 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores 
"Për hyrjen në  selinë e Këshillit të Ministrave dhe të 
rregullores së brendshme të aparatit të tij". 

07.20.1977 - 
09.12.1977 

49 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit "Për përmirësimin e treguesve të planit të 
pesëvjeçarit të gjashtë nga zbatimi i normave të reja të 
projektimit dhe të manualit të ri të preventivimit". 

11.19.1977 - 
12.19.1977 

64 

177 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në planin e 
investimeve dhe të ndërtim-montimeve për vitin 1977 si dhe 
për miratim vleftash të plota". 

12.25.1976 - 
07.18.1977 

131 

178 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në planin e 
shpërndarjes të karburantëve, lubrifikantëve, automjeteve, 
pajisjeve e letra për vitin 1977". 

03.18.1977 - 
12.12.1977 

60 

179 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në planin e 
numrit të punonjësve dhe të fondit të pagave për vitin 1977". 

01.19.1977 - 
09.17.1977 

27 

180 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në planin e 
pranimit të nxënësve dhe të studentëve për vitin 1977". 

07.18.1977 - 
09.15.1977 

18 

181 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për parandalimin e 
shpenzimeve të panevojshme dhe për ndryshime në planin 
financiar për vitin 1977". 

03.09.1977 - 
11.03.1977 

46 

182 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planet e 
eksport-importit dhe të valutave për vitin 1977". 

01.24.1977 - 
12.23.1977 

149 
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183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore "Për disa ndryshime në 
planin e prodhimit dhe të shpërndarjes së këpucëve". 

10.14.1977 - 
11.10.1977 

5 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë "Për një shtesë në planin e kreditit me afat të gjatë 
për kooperativat bujqësore". 

12.06.1977 - 
12.19.1977 

8 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacioni përkatës i 
Aparatit "Për caktimin e kompetencave të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave për miratimin e dërgimit të njerëzve me shërbim 
jashtë shtetit". 

07.18.1977 - 
08.18.1977 

4 

186 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për caktim dhe ndryshim 
vleftash të plota e kufi finacimi për disa vepra industriale e 
social-kulturore". 

04.28.1977 - 
12.31.1977 

79 

187 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e 
rregulloreve të shërbimit të rojes operative të gadishmërisë 
luftarake, të shërbimit të rojes civile për caktimin e objekteve 
ekonomike që sigurohen me roje ushtarake dhe pakësimin e 
rojeve civile". 

07.27.1977 - 
12.05.1977 

107 

188 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ngritjen e grupeve të 
projektimit për mbrojtjen, mobilizimin provë të kafshëve dhe 
mjeteve për rritjen e cilësisë së përgatitjes dhe gadishmërisë së 
forcave vullnetare si dhe për prodhimin e parafabrikateve për 
fortifikimet për vitin 1978". 

06.16.1977 - 
12.30.1977 

36 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "Për përgatitjen dhe kualifikimin e 
oficerëve rezervistë". 

02.16.1977 - 
02.26.1977 

8 

190 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në 
rregulloren e uniformës dhe në normat e veshmbathjes të 
forcave të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë". 

03.24.1977 - 
12.23.1977 

40 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për dhënien e mjeteve 
kryesore Ministrisë së Mbrojtjes Popullore". 

03.17.1977 - 
03.29.1977 

3 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "Për miratimin e pagave të ushtarakëve 
për disa funksione të reja". 

05.20.1977 - 
05.30.1977 

11 
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193 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për miratimin e rregullores "Për masat e 
mbrojtjes kundër zjarrit në projektimin e objekteve të 
industrisë së naftës dhe të ruajtjes së karburanteve". 

07.12.1977 - 
08.29.1977 

79 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin "Për masat për vendosjen e një kontrolli të rreptë të 
cilësisë". 

07.28.1977 - 
09.07.1977 

6 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe informacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme "Për miratimin e protokollit të 
mbledhjes së njëzetë e shtatë të zakonshme të Komisionit 
Kryesor të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për incidentet". 

07.05.1977 - 
07.16.1977 

19 

196 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e 
pjesëmarrjes së vendit tonë në mbledhje ndërkombëtare". 

03.26.1977 - 
04.30.1977 

28 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për krijimin e Komisionit 
Qeveritar për industrinë mekanike". 

01.08.1977 6 

198 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e shpimit të 
puseve të thella, fillimin e punimeve në shelfin detar, për 
projektimin e sondës për shpime të thella për kërkime nafte 
dhe gazi". 

03.10.1977 - 
12.13.1977 

80 

199 Vendime të Këshillit të Ministrave për krijimin e 
ndërmarrjeve, uzina për prodhimin e antibiotikëve" dhe 
Fabrika e Letrës në Lezhë. 

06.02.1977 - 
07.20.1977 

18 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore "Për disa masa për të 
përballuar nevojat e grumbullimit të drithërave e të 
prodhimeve të tjera bujqësore". 

05.23.1977 - 
07.11.1977 

10 

201 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për kalimin e laboratorit 
special veterinar të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore në 
Ministrinë e Bujqësisë si dhe kalimin e prodhimit të miellrave 
të bukës shitjes së saj, kooperativave bujqësore të tipit të lartë". 

12.07.1976 - 
07.09.1977 

23 

202 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në statutet 
dhe rregulloret e kooperativave bujqësore si dhe për masën e 
paradhënieve". 

07.07.1977 - 
12.12.1977 

33 
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203 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për kalim toke nga 
kooperativat bujqësore në ndërmarrjet bujqësore dhe dhënie 
damke për lëndë ndërtimi dhe eterniti mbi planin e vitit 1977 
si dhe për rregullimin e marrëdhënieve pasurore të anëtarëve 
të kooperativave bujqësore". 

02.16.1977 - 
11.05.1977 

35 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe marrëveshja përkatëse 
e Ministrisë së Punëve të Jashtme "Për miratimin e 
marrëveshjes fitosanitare midis Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 
së Greqisë". 

05.16.1977 - 
05.26.1977 

27 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale "Për ndërtimin e 
banesave në kooperativat bujqësore nga ndërmarrjet e sistemit 
të Ministrisë së Ndërtimit". 

11.30.1976 - 
01.27.1977 

15 

206 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave, si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë "Për 
miratimin e tarifës së çmimeve për vrasjen e kafshëve dhe të 
shpendëve të egra si dhe të shpërblimit të dëmeve në gjak". 

06.28.1977 - 
07.02.1977 

35 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë "Për miratimin e normativave të projektimit të 
veprave ekonomike dhe shoqërore". 

04.13.1977 - 
04.30.1977 

7 

208 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe parashtresa të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e 
sheshit të ndërtimit për uzinën e prodhimit të saraçineskave, 
të valvolave dhe të ventilatorëve në "Qytetin Stalin". 

02.22.1977 - 
04.11.1977 

21 

209 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe parashtresa të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrisë së 
Ndërtimit "Për miratimin e detyrave të projektimit të 
hidrocentraleve të Sasajt dhe të Komanit si dhe për zhvillimin 
e punimeve për ngritjen e kantierit të hidrocentralit të 
Komanit". 

06.07.1977 - 
10.07.1977 

42 
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210 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e 
projektideve për minierat në Bezhan (rrethi i Kolonjës) e 
Memaliaj (rrethi i Tepelenës) si dhe miratimin e detyrës së 
projektimit për hapjen dhe shfrytëzimin e minierës së 
qymyrgurit në Memaliaj". 

04.05.1977 - 
06.27.1977 

45 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondenca 
përkatëse "Për miratimin e sheshit të depozitimit të 
mbeturinave të trasha të fabrikës së pasurimit të hekur - 
nikelit në Gurin e Kuq të Pogradecit". 

09.09.1976 - 
02.16.1977 

11 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e 
detyrës së projektimit dhe sheshit të fabrikës së pasurimit të 
bakrit në Rehovë të rrethit të Korçës". 

03.14.1977 - 
04.11.1977 

19 

213 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacione të 
Ministrisë së Tregtisë "Për ndryshimin e vendit të ndërtimit të 
depove tunel dhe tranzit për karburantet". 

05.26.1977 - 
06.21.1977 

13 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe propozim i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Durrës "Për një 
ndryshim në planin rregullues të qytetit të Kavajës". 

02.28.1977 - 
04.09.1977 

7 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe projektvendim i 
Komisionit të Planit të Shtetit "Për trajtimin e makinerive dhe 
të pajisjeve teknologjike të veprave të plota". 

08.17.1977 - 
11.26.1977 

14 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Ministrisë së Ndërtimit "Për miratimin e ndërtimit të rrugës 
sipas gjurmës Përmet - Pyjet e Hotovës - Frashër". 

07.14.1977 - 
07.20.1977 

20 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e 
marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë 
për transportin ajror civil", së bashku me marrëveshjen 
përkatëse. 

08.27.1977 - 
09.16.1977 

16 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave dhe të Telekomunikacioneve "Për 
dhënie fondi për centralin Teleks". 

05.11.1977 - 
05.26.1977 

6 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

219 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe projektrregullore e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-Telekomunikacioneve "Për 
miratimin e rregullores për prodhimin, administrimin dhe 
shpërndarjen e pullave postare". 

02.03.1977 - 
03.21.1977 

16 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e kontratave 
tip për riparimin e për ndërtimin e mjeteve detare". 

03.19.1977 - 
03.21.1977 

24 

221 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime në 
vendimin Nr.29, datë 03.02.1976 për transportimin e mallrave 
me kamion në rrugë paralele me hekurudhën". 

12.23.1976 - 
06.21.1977 

27 

222 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e ndërtimit 
të ujësjellësave në zonën "Agimi" në Fier, në fshatrat e zonës së 
Pezës të rrethit të Tiranës, Uzinën e Përpunimit të Thellë të 
Naftës dhe TEC-it në Ballsh dhe të ujësjellësit për kombinatin 
e drurit "Misto Mame" në Tiranë. 

05.17.1977 - 
11.15.1977 

40 

223 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndërtimin nga shteti të 
fshatrave të reja "Moglicë" në rrethin e Korçës "Bastar i 
mesëm" në rrethin e Tiranës" të dëmtuara nga rrëshqitja. 

02.23.1977 - 
12.12.1977 

90 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale "Për disa ndërtime në 
plazhin e currilave në Durrës". 

10.12.1977 - 
11.03.1977 

12 

225 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e 
marrëveshjeve tregtare dhe të pagesave për vitin 1977 me 
Jugosllavinë, Iranin, Austrinë, Egjyptin dhe për periudhën 
1976 - 1980 me Çekosllovakinë". 

01.05.1977 - 
09.12.1977 

71 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore "Për përcaktimin e 
mënyrës së marrjes dhe të ruajtjes së mostrave të mallrave për 
eksport". 

01.27.1977 - 
12.11.1977 

6 

227 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për sjelljen në Shqipërisë të 
eshtrave të patriotit Hasan Prishtina". 

11.06.1977 - 
11.26.1977 

5 

228 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e planeve të 
shkëmbimeve kulturore - artistike dhe të njerëzve me disa 
shtete për vitin 1977 si dhe për periudhën 1977 - 1980. 

02.23.1977 - 
07.26.1977 

94 
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229 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për disa masa favorizuese 
për shkrimtarët dhe artistët". 

05.24.1977 - 
10.10.1977 

14 

230 Vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave si dhe 
projektprotokoll i Akademisë së Shkencave "Për forcimin e 
mëtejshëm të punës në lëmin sizmologjik dhe ndërtimin e 
stacioneve sizmike për hidrocentralin e Fierzës". 

01.26.1977 - 
03.26.1977 

17 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës "Për kualifikimin pasuniversitar në 
disa specialitete". 

11.13.1976 - 
03.30.1977 

14 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "Për disa shtesa në vendimin mbi masat 
që duhet të merren për t'u dhënë fund shfaqjeve të liberalizmit 
në institucionet shëndetësore". 

12.21.1976 - 
02.15.1977 

7 

233 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për dhënie vështirësie, 
trajtimin e punonjësve, dhënien e ushqimit për vështirësi në 
punë, si dhe për ngarkim - shkarkim e mjeteve të transportit 
jashtë kohës normale të punës". 

12.12.1977 - 
12.21.1977 

50 

234 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ndryshime në pagat 
dhe shpërblimet e disa kategori punonjësish". 

06.24.1977 - 
11.05.1977 

73 

235 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratime dhe 
ndryshime në strukturat organizative, kontigjentin e 
personelit dhe limitin e numrit të punonjësve, në ministritë, 
institucionet qendrore, komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve e ndërmarrjeve". 

12.17.1977 - 
12.27.1977 

198 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave "Për përfshirjen në emision të monedhave 
metalike". 

08.15.1977 - 
08.25.1977 

6 

237 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për caktim çmimesh dhe 
ndryshime në kriteret e caktimit të çmimeve të mallrave". 

01.12.1977 - 
12.22.1977 

38 

238 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për shpërblimet e 
udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve dhe dërgimin me 
shërbim të specialistëve për projektimin e fabrikave të 
pasurimit dhe të minierave me forcat tona". 

07.15.1977 - 
12.31.1977 

12 
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239 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Ministrisë së Financave "Për kthimin e disa arkave në degë të 
arkave të kursimit dhe sigurimeve". 

04.26.1977 - 
05.14.1977 

56 

240 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për mënyrën e trajtimit 
financiar të disa grupeve specialistësh dhe të huaj të tjerë të 
ardhur në vendin tonë". 

01.13.1977 - 
08.13.1977 

29 

241 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e planit të 
shpërndarjes së kontigjentit të specialistëve për vitin 1977, për 
planifikimin e nxënësve në ekonomi dhe për detajimin në 
profile të kontigjentit të nxënësve të shkollave të mesme 
profesionale". 

05.12.1977 - 
07.20.1977 

102 

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

01.20.1977 3 

243 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për lëvizje kuadrosh në 
organet shtetërore dhe ekonomike". 

11.06.1976 - 
12.14.1976 

50 

244 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për lëvizje kuadrosh në 
organet dhe repartet e forcave të armatosura". 

01.19.1977 - 
12.29.1977 

88 

245 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e dërgimit 
të delegacioneve dhe grupeve të ndryshme me shërbim jashtë 
shtetit". 

12.28.1976 - 
12.07.1977 

108 

245/1 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e dërgimit 
të delegacioneve dhe grupeve të ndryshme me shërbim jashtë 
shtetit". 

12.28.1976 - 
12.07.1977 

141 

246 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për dhënie dhe ndryshim 
pensioni për merita të veçanta, ulje pensioni dhe pagim 
pensioni në valutë". 

10.25.1976 - 
12.12.1976 

66 

247 Udhëzim dhe letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për 
kriteret e shfrytëzimit të materialeve dokumentare të 
periudhës së ndërtimit socialist dhe për shkurtimin e 
korrespondencës së panevojshme". 

06.27.1977 - 
08.23.1977 

43 

248 Udhëzim i Këshillit të Ministrave "Për evidentimin dhe 
ndjekjen e zotimeve që marrin ndërmarrjet e kooperativat për 
tejkalimin e detyrave të planit". 

03.10.1977 - 
03.30.1977 

11 
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249 Letër e Këshillit të Ministrave "Për marrëdhëniet me të huajt". 03.24.1977 8 

250 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për mbrojtjen e të 
drejtave të grave". 

12.05.1977 8 

251 Urdhër i Këshillit të Ministrave "Për shpenzimet 
administrative të shtëpive të pritjes". 

08.23.1977 4 

252 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për mbajtjen e 
evidencës ushtarake për shtetasit që i shtrohen shërbimit 
ushtarak". 

10.31.1977 - 
12.19.1977 

16 

253 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për kthimin e 
teknikëve dhe të punëtorëve të kualifikuar në sektorin e 
naftës". 

10.27.1977 - 
11.05.1977 

20 

254 Letër e Këshillit të Ministrave "Për domosdoshmërinë e 
forcimit të disiplinës shtetërore për ruajtjen e tokës bujqësore 
nga çdo dëmtim e shpërdorim i saj". 

04.22.1977 - 
04.25.1977 

17 

255 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për disa të meta në 
zbatimin e detyrave për rritjen e prodhimit e të furnizimit të 
popullit me perime dhe patate, në qytet dhe në fshat". 

02.22.1977 8 

256 Udhëzim dhe urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për 
ushtrimin e kontrollit në drejtim të administrimit më të mirë të 
drithërave të bukës". 

01.05.1977 - 
12.13.1977 

16 

257 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për gjendjen dhe 
masat që duhen marrë në transportin hekurudhor". 

03.08.1977 6 

258 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për një 
ndryshim në udhëzimin e Këshillit të Ministrave Nr.9, datë 
06.05.1975,  për rregullat e përdorimit të autoveturave". 

05.17.1977 - 
05.21.1977 

6 

259 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për zgjerimin e 
ndërtesave të banimit në qytete". 

10.03.1977 - 
10.08.1977 

5 

260 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për një 
bashkëpunim më të mirë me Radio-Televizionin". 

02.28.1977 4 

261 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për disa çështje të 
përjetësimit të luftrave çlirimtare, dëshmorëve dhe të 
edukimit patriotiko-revolucionar". 

10.23.1976 - 
02.04.1977 

7 

262 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për disa qëndrime 
antisportive në qytetet Vlorë dhe Fier". 

09.30.1977 4 
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263 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për valutën që vjen 
nga emigracioni". 

03.25.1977 - 
04.05.1977 

5 

264 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për trajtimin me 
ushqim të punonjësve që marrin pjesë në përgatitjen 
ushtarako-profesionale dhe të nxënësve e kursantëve që 
ndjekin shkollat e ulta tekniko-profesionale". 

08.22.1977 - 
12.24.1977 

7 

265 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për mënjanimin e 
llogarive në qendra pune" si dhe për administrimin e vlerave 
materiale që përdoren për festat, aktivitetet artistike e 
fiskulturore dhe ekspozitat. 

02.08.1977 - 
11.02.1977 

15 

266 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për shpenzimet e 
transportimit të familjeve që internohen ose dëbohen". 

03.17.1977 - 
03.22.1977 

5 

267 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për përmirësimin e 
punës në lidhje me nxjerrjen e urdhërave të zhdëmtimit dhe 
arkëtimin e tyre". 

03.29.1977 - 
11.18.1977 

15 

268 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për shpërndarjen e 
të ardhurave të kooperativave bujqësore për vitin 1976" si dhe 
"Për disa shkelje në zbatimin e rregullave ekonomiko-
financiare në kooperativat e ndërmarrjet bujqësore". 

02.25.1977 - 
10.06.1977 

32 

269 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për organizimin 
e punës drejtpërdrejt në prodhim të kuadrove". 

03.04.1977 6 

270 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për një shtesë 
në udhëzimin për disa çështje të pagave lidhur me zbatimin e 
Kodit të Punës". 

07.16.1977 - 
12.31.1977 

10 

271 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
udhëzimin Nr.7 datë 25.04.1975 "Për hyrjen e shtetasve të huaj 
në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë". 

12.27.1977 4 

4 Sektori i Përgjithshëm.   

272 Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit të Ministrave për 
miratimin e planeve të çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë vitit 1977 së bashku me 
projektet dhe planet e miratuara, si dhe plani i çështjeve për 
Këshillin e Ministrave gjatë vitit 1978 dhe për Kryesinë për 
gjashtëmujorin e parë 1978. 

01.03.1977 - 
12.26.1977 

111 
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273 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores 
së hyrjes në selinë e Këshillit të Ministrave dhe të rregullores 
së brendshme të Aparatit. 

07.20.1977 - 
09.12.1977 

55 

274 Infomacionet për disa çështje për t'u zgjidhur të dala nga 
kontakti i kryetarit të Këshillit të Ministrave me bazën dhe të 
shtruara prej tij para Aparatit për zgjidhje si dhe 
informacionet anekse. 

02.25.1977 - 
02.14.1978 

244 

274/1 Informacionet për disa çështje për t'u zgjidhur të dala nga 
kontakti i kryetarit të Këshillit të Ministrave me bazën dhe të 
shtruara prej tij para Aparatit për zgjidhje si dhe infomacionet 
anekse. 

02.25.1977 - 
02.14.1978 

320 

275 Procesverbal i mbledhjes së zgjeruar të Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e raportit të Aparatit "Për zbërthimin dhe 
zbatimin nga ana e organeve të shtetit e të ekonomisë të 
vendimeve të Kongresit të VII-të të Partisë dhe për detyrat më 
themelore ku duhet përqendruar vëmendja", së bashku me 
raportet dhe diskutimet e dërguara bazës. Informacion i 
Komitetit Qendror të Partisë mbi disa probleme të rrethit të 
Shkodrës për zbërthimin e materialeve. 

01.21.1977 - 
05.13.1977 

254 

275/1 Procesverbal i mbledhjes së zgjeruar të Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e raportit të Aparatit "Për zbërthimin dhe 
zbatimin nga ana e organeve të shtetit e të ekonomisë të 
vendimeve të Kongresit të VII-të të Partisë dhe për detyrat më 
themelore ku duhet përqendruar vëmendja", së bashku me 
raportet dhe diskutimet e dërguara bazës. Informacion i 
Komitetit Qendror të Partisë mbi disa probleme të rrethit të 
Shkodrës për zbërthimin e materialeve. 

01.21.1977 - 
05.13.1977 

146 

276 Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë së tij "Për shqyrtimin e materialeve, për përsosjen e 
sistemit të planifikimit të ekonomisë popullore", së bashku me 
materialet e shqyrtuara, si dhe vendimi i Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH-së për këtë çështje. 

05.09.1977 - 
10.12.1977 

279 
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277 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Për kompetencat e Kryesisë 
së tij" dhe procesverbale të Këshillit të Ministrave e të Kryesisë 
së tij për shqyrtimin e çështjeve jashtë rendit të ditës, materiale 
për metodën e punës të Aparatit, si dhe procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
23.11.1977 "Për ndarjen e punës në Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave". 

02.17.1977 - 
11.23.1977 

147 

278 Procesverbali dhe vendimet e Këshillit të Ministrave "Për disa 
masa për përmirësimin e mëtejshëm të pronësimit materialo-
teknik" si dhe informacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për 
normativat e materialeve. 

01.25.1977 - 
06.17.1977 

156 

279 Njoftime për plotësimin e planeve të shtetit për vitin 1977 
sipas të dhënave operative. 

03.19.1977 - 
12.12.1977 

71 

280 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
investimeve dhe të ndërtim-montimeve për vitin 1977. 

12.30.1976 - 
12.30.1977 

232 

281 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
prodhimit dhe të shpërndarjes për vitin 1977 si dhe urdhëra 
për dhënie materialesh dhe automjetesh pa kusht kthimi nga 
rezerva shtetërore. 

08.19.1976 - 
12.31.1977 

274 

282 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
import-eksportit dhe të valutave për vitin 1977 e 1978. 

02.18.1977 - 
11.25.1977 

138 

283 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
nxënësve për shkollat ushtarake dhe për planifikimin e 
nxënësve në ekonomi për vitin 1977 si dhe për detajimin e 
profileve për shkollat e mesme profesionale, si dhe ndryshime 
në planin e fuqisë punëtore, fond page, materiale e kuotë 
transporti. 

07.02.1977 - 
09.16.1977 

20 

284 Ligji i planit të buxhetit të shtetit për zhvillimin ekonomik e 
kulturor të RPSSH-së për vitin 1978, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave për këtë 
çështje, si dhe raportet, projektet dhe projektplanet e detajuara 
për vitin 1978. 

01.31.1977 - 
02.25.1978 

209 
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284/1 Ligji i planit të buxhetit të shtetit për zhvillimin ekonomik e 
kulturor të RPSSH-së për vitin 1978, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave për këtë 
çështje, si dhe raportet, projektet dhe projektplanet e detajuara 
për vitin 1978. 

01.31.1977 - 
02.25.1978 

216 

284/2 Ligji i planit të buxhetit të shtetit për zhvillimin ekonomik e 
kulturor të RPSSH-së për vitin 1978, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave për këtë 
çështje, si dhe raportet, projektet dhe projektplanet e detajuara 
për vitin 1978. 

01.31.1977 - 
02.25.1978 

248 

284/3 Ligji i planit të buxhetit të shtetit për zhvillimin ekonomik e 
kulturor të RPSSH-së për vitin 1978, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave për këtë 
çështje, si dhe raportet, projektet dhe projektplanet e detajuara 
për vitin 1978. 

01.31.1977 - 
02.25.1978 

237 

284/4 Ligji i planit të buxhetit të shtetit për zhvillimin ekonomik e 
kulturor të RPSSH-së për vitin 1978, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave për këtë 
çështje, si dhe raportet, projektet dhe projektplanet e detajuara 
për vitin 1978. 

01.31.1977 - 
02.25.1978 

238 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e planit të 
gjashtë pesëvjeçar (1976-1980). 

01.04.1977 - 
01.14.1977 

19 

286 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për evidentimin dhe 
ndjekjen e zotimeve për tejkalimin e planit si dhe telegramet e 
zotimeve. 

03.29.1977 - 
11.01.1977 

127 

287 Ligj i Kuvendit Popullor "Për shërbimin ushtarak në Forcat e 
Armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë", 
së bashku me materialet e shqyrtuara në Këshillin e 
Ministrave. 

03.04.1977 - 
07.11.1977 

116 

288 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
"Rregulloren e uniformës" dhe në "Normat e veshmbathjes të 
ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë". 

04.05.1977 - 
12.22.1977 

22 
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289 Vendime të Këshillit të Ministrave për ngritjen e shërbimit 
gjeologjik; shtesa në strukturat organizative të ndërmarrjeve 
ushtarake; studim, projektimin dhe eksperimentimin e 
prodhimeve për nevojat e mbrojtjes dhe për prodhimin e 
qymyrit aktiv dhe katalitik. 

01.26.1976 - 
10.27.1977 

23 

290 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
përgatitjen dhe kualifikimin e oficerave rezervistë. 

02.16.1977 - 
02.25.1977 

3 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për mobilizimin për stërvitje 
provë gatishmërie të kafshëve, automjeteve, traktorëve, 
anijeve të peshkimit dhe të linjave telefonike dhe për rritjen e 
gatishmërisë luftarake të forcave vullnetare të vetmbrojtjes 
popullore". 

07.15.1977 - 
09.12.1977 

6 

292 Vendim dhe urdhra "Për planifikimin e punimeve fortifikuese, 
dhënie kuote transporti për parafabrikatet e mbrojtjes dhe 
dhënie fondi shpërblimi për punëtorët e brigadave të 
montimit të objekteve fortifikuese mbrojtëse". 

02.17.1977 - 
07.14.1977 

20 

293 Korrespondencë me Drejtorinë e Pritjes për çështje të trajtimit 
ekonomik e financiar të udhëheqjes dhe për dhënie fondesh e 
materialesh. 

10.22.1976 - 
12.24.1977 

46 

294 Informacione të Gjykatës së Lartë dhe të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme dhe materiale të tjera për gjendjen e 
kriminalitetit në vitin 1976 e vitin 1977. 

01.05.1977 - 
11.30.1977 

134 

295 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave për miratimin 
e rregullores së shërbimit të rojeve civile, ruajtjen e objekteve 
me roje të armatosura dhe shkurtimin e numrit të rojeve civile. 

10.16.1976 - 
11.03.1977 

61 

296 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit të 
mbledhjes së njëzeteshtatë të zakonshme të Komisionit 
Kryesor të Përbashkët Shqiptaro - Jugosllav për incidentet, si 
dhe projektet e marrëveshjes për çështjet e ekonomisë ujore 
me Greqinë. 

01.29.1977 - 
03.03.1978 

84 

297 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi qëndrimin 
tonë në mbledhjen e Nënkomisionit Shqiptaro - Jugosllav për 
rregullimin e liqenit të Shkodrës, Drinit dhe Bunës, materiale 
të tjera dhe skica për këtë problem. 

05.07.1977 - 
05.25.1977 

38 
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298 Vendime  të Këshillit të Ministrave për përmirësimin e punës 
në plotësimin e kërkesave të përfaqësive të huaja në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe për 
pjesëmarrjen në mbledhjet ndërkombëtare gjatë vitit 1977 si 
dhe procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për këtë çështje. 

04.28.1977 - 
07.18.1977 

18 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndryshim në rregulloren 
"Për masat e mbrojtjes kundër zjarrit në  projektimin e 
ndërtesave të çdo lloji" dhe informacione të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për dëmet e shkaktuara nga zjarri. 

01.27.1977 - 
11.30.1977 

42 

300 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave "Për 
pasqyrimin në plan të përfundimeve të diskutimit popullor 
për forcimin e mëtejshëm të regjimit të kursimit", së bashku 
me raportin e shqyrtuar dhe informacione e akte të tjera për 
këtë çështje. 

03.22.1977 - 
09.15.1977 

85 

301 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.06.1977 "Për punën e bërë nga ministritë dhe institucionet e 
tjera qendrore për mënjanimin e mallrave stoqe dhe me 
qarkullim të ngadalshëm dhe masat për parandalimin e tyre", 
së bashku me raportin dhe diskutimin e kryetarit të Këshillit 
të Ministrave për këtë çështje. 

03.30.1977 - 
07.11.1977 

52 

302 Procesverbali dhe vendimi i  mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.03.1977 "Për masat për vendosjen e një 
kontrolli të rreptë për cilësinë e prodhimit, të ndërtimit e të 
shërbimit", së bashku me raportin e shqyrtuar dhe vendimin 
për ndryshimet. 

03.28.1977 - 
09.07.1977 

44 

303 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.09.1977 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për punën e bërë për ruajtjen, 
mirëmbajtjen dhe administrimin e pasurisë socialiste në 
ushtri, së bashku me raportin. 

09.14.1977 16 

304 Përmbledhje e studimit të Komisionit të Planit të Shtetit "Për 
problemet e demografisë dhe lëvizjet mekanike të popullsisë", 
si dhe informacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
gjendjen e shqiptarëve në Turqi. 

10.29.1977 - 
01.06.1978 

19 
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305 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
probleme të bashkëpunimit tekniko - shkencor me Republikën 
Popullore të Kinës dhe Republikën Popullore Demokratike të 
Koresë. 

06.14.1976 - 
08.02.1977 

29 

306 Udhëzime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për mbrojtjen 
e të drejtave të grave dhe për aksionet kombëtare të rinisë për 
vitin 1977. 

01.25.1977 - 
12.05.1977 

24 

307 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
kompetencat dhe gjallërimin e mëtejshëm të këshillave 
popullore. 

06.25.1977 - 
12.27.1977 

32 

308 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe problemet që do të diskutojnë gjatë 
vitit 1977 si dhe njoftimet përmbledhëse të raporteve 
tremujore të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve e çështje të ngritura prej tyre e nga mbledhjet e 
këshillave popullore dhe nga sekretarët e parë të komiteteve 
të  Partisë në rrethe, si dhe nga Bashkimet Profesionale të 
Shqipërisë. 

01.25.1977 - 
12.1977 

104 

308/1 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe problemet që do të diskutojnë gjatë 
vitit 1977 si dhe njoftimet përmbledhëse të raporteve 
tremujore të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve e çështje të ngritura prej tyre e nga mbledhjet e 
këshillave popullore dhe nga sekretarët e parë të komiteteve 
të  Partisë në rrethe, si dhe nga Bashkimet Profesionale të 
Shqipërisë. 

01.25.1977 - 
12.1977 

190 

308/2 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe problemet që do të diskutojnë gjatë 
vitit 1977 si dhe njoftimet përmbledhëse të raporteve 
tremujore të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve e çështje të ngritura prej tyre e nga mbledhjet e 
këshillave popullore dhe nga sekretarët e parë të komiteteve 
të  Partisë në rrethe, si dhe nga Bashkimet Profesionale të 
Shqipërisë. 

01.25.1977 - 
12.1977 

99 
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309 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave "Për kriteret e shfrytëzimit 
të materialeve dokumentare të fondeve arkivore të periudhës 
së ndërtimit socialist". 

10.17.1976 - 
06.27.1977 

45 

310 Informacione, njoftime e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit, Ministrinë e Punëve të Brendshme, ministritë, 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për çështje të sistemimit dhe evakuimit 
të materialeve dokumentare, administrative e teknike, për 
ruajtjen e sekretit të shtetit e për çështje të tjera të arkivave e 
sekretarive. 

11.18.1976 - 
12.26.1977 

118 

311 Korrespondenca për përgatitjen dhe shpërndarjen e buletineve 
dhe të botimeve të tjera të Këshillit të Ministrave së bashku me 
botimet. 

01.08.1977 - 
12.27.1977 

250 

311/1 Korrespondenca për përgatitjen dhe shpërndarjen e buletineve 
dhe të botimeve të tjera të Këshillit të Ministrave së bashku me 
botimet. 

01.08.1977 - 
12.27.1977 

135 

312 Udhëzime dhe programe për masat për shkurtimin e 
korrespondencës së tepërt dhe për të drejtën e firmës në 
ministritë, institucionet e tjera qendrore dhe në komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

03.12.1977 - 
11.23.1977 

29 

313 Urdhër  i Kryetarit të Këshillit të Ministrave "Për caktimin e 
kryetarit të Komisionit të Internimeve dhe Dëbimeve" dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Prokurorinë e Përgjithshme dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për çështje të familjeve të ish-
internuarve, të larguara nga Tirana dhe për shpenzimet e 
transportimit të familjeve që internohen ose dëbohen. 

10.04.1976 - 
04.19.1977 

15 

314 Procesverbali i seminarit me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për disa porosi. 

03.02.1977 - 
05.06.1977 

73 

315 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.11.1977 së bashku me korrespondencën përkatëse "Për 
lëndët plasëse dhe helmet me efekt të fortë". 

02.12.1977 - 
12.27.1977 

30 
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316 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
gjendjen e kuadrit të shërbimit shifror dhe masat e marra në 
këtë drejtim. 

01.26.1977 7 

317 Bisedim i zhvilluar më datën 13.09.1977 në pritjen që i bëri 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave Manush Myftiu, 
delegacionit të Këshillit të Përkohshëm Administrativ 
Ushtarak të Etiopisë së kryesuar nga majori Demisie Deresa. 

03.19.1977 19 

318 Bisedim i zhvilluar më 18.10.1977 në pritjen që i bëri 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Pali Miska, 
delegacionit të postave dhe të telekomunikacioneve të 
Republikës Popullore të Kinës të kryesuar nga ministri i 
Postave dhe i Telekomunikacioneve, Xhu Fu Sian. 

10.18.1977 6 

319 Bisedim i zhvilluar më datën 03.11.1977 në pritjen që i bëri 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave dhe kryetari i 
Komisionit të Planit të Shtetit, Petro Dode, delegacionit 
tekniko - shkencor të Republikës Popullore të Kinës, kryesuar 
nga zëvendësministri i Industrisë së Lehtë, Du Xhi Tuan. 

11.03.1977 4 

5 Industri - Miniera.   

320 Vendime të Këshillit të Ministrave për kthimin e teknikëve e 
punëtorëve të kualifikuar në sektorin e naftës e për dërgimin 
me shërbim të specialistëve si dhe njoftime për përgatitjen e 
specialistëve. 

09.03.1977 - 
12.30.1977 

8 

321 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.09.1977 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për rezultatet e arritura nga 
vënia në shfrytëzim e veprave të mëdha industriale të viteve 
1976 - 1977 dhe masat që duhen marrë për të ardhmen", së 
bashku me raportin. 

08.26.1977 - 
09.14.1977 

22 

322 Raporti gjeologjik për vitin 1976 për gjashtëmujorin e parë 
1977 dhe informacione, njoftime e korrespondencë për çështje 
të gjeologjisë. 

04.25.1977 - 
11.22.1977 

185 
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323 Procesverbali dhe protokolli i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.02.1977 për shqyrtimin e raportit "Për 
zbatimin e detyrave të Plenumit të VII-të të Komitetit Qendror 
të Partisë në sektorin e naftës dhe eliminimin e të metave të 
konstatuara nga Inspektimi i Shtetit më 1976" si dhe 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për disa probleme të 
industrisë së naftës. 

01.08.1976 - 
08.29.1977 

280 

324 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores 
për masat kundra zjarrit në sektorin e naftës, miratim shpim 
pusesh për naftë e gaz dhe relacione, informacione e 
korrespondencë për çështje të industrisë së naftës e të gazit. 

11.30.1976 - 
12.31.1977 

267 

325 Relacione e informacione të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, Komitetit të Partisë të Rrethit të Fierit dhe të 
Ambasadës së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 
Republikën Popullore të Kinës për çështje të Uzinës së 
Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh. 

01.08.1977 - 
12.22.1977 

56 

326 Procesverbale dhe vendime të Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit e të Mineraleve të Dobishme 
për miratimin e rezervave të vendburimeve të naftës e 
mineraleve dhe për shfrytëzimin e tyre. 

09.06.1976 - 
12.20.1977 

206 

326/1 Procesverbale dhe vendime të Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit e të Mineraleve të Dobishme 
për miratimin e rezervave të vendburimeve të naftës e 
mineraleve dhe për shfrytëzimin e tyre. 

09.06.1976 - 
12.20.1977 

201 

326/2 Procesverbale dhe vendime të Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit e të Mineraleve të Dobishme 
për miratimin e rezervave të vendburimeve të naftës e 
mineraleve dhe për shfrytëzimin e tyre. 

09.06.1976 - 
12.20.1977 

213 

327 Vendim i Këshillit të Ministrave për ngritjen e stacioneve 
sizmike për hidrocentralin e Fierzës dhe informacione e 
korrespondencë për çështje të sizmogravimetrisë dhe të 
makinave elektronike llogaritëse të naftës. 

10.02.1976 - 
10.07.1977 

80 
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328 Procesverbal e protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 09.06.1977 për shqyrtimin e raportit "Për gjendjen e 
minierave dhe masat për zhvillimin e tyre në pesëvjeçarin e 
gjashtë e në perspektivë", materialet për avarinë e ndodhur në 
minierën e qymyrgurit Mborje-Drenovë, njoftime e 
informacione për çështje të minierave. 

06.09.1977 - 
12.07.1977 

140 

329 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim detyrash 
projektplani e projektidesh për hapjen e minierave të reja të 
qymyrgurit, studimi "Për efektivitetin e shfrytëzimit të 
qymyrgurit" e korrespondenca për këto çështje. 

11.17.1976 - 
01.12.1978 

97 

329/1 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim detyrash 
projektplani e projektidesh për hapjen e minierave të reja të 
qymyrgurit, studimi "Për efektivitetin e shfrytëzimit të 
qymyrgurit" e korrespondenca për këto çështje. 

11.17.1976 - 
12.1978 

75 

330 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e studimit "Për burimet energjetike dhe 
perspektiva e shfrytëzimit të tyre për periudhën 1976-1990", 
raporti përkatës dhe problemet e ngritura nga inxhinier Nazif 
Saraçi për këtë çështje. 

05.17.1977 - 
10.30.1977 

105 

331 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektidesë së linjave 220 kv Fierzë-Burrel, ndërtimin e TEC-
it të Sasajt në rrethin e Sarandës, për ndryshime në vendimin 
"Për prodhimin, shpërndarjen e përdorimin e energjisë 
elektrike dhe termike", dhe informacione e korrespondencë 
për çështje të gjendjes dhe të kursimit të energjisë elektrike, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 22.11.1977. 

12.31.1976 - 
11.23.1977 

187 

332 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 06.10.1977 për shqyrtimin e raportit "Për 
masat që duhen marrë për fuqizimin e kërkim-zbulimit të 
mineralit të kromit e të mineraleve të tjera dhe për rritjen e 
prodhimit deri në vitin 1990" si dhe korrespondencë për 
minierat e kromit. 

09.13.1976 - 
10.27.1977 

93 
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333 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim detyrash 
projektimi e sheshe ndërtimi për objekte industriale së bakrit 
në Fushë-Arrëz të rrethit të Pukës e Rehovë të rrethit të Korçës 
si dhe korrespondencë për këtë çështje. 

03.14.1977 - 
12.09.1977 

61 

333/1 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim detyrash 
projektimi e sheshe ndërtimi për objekte industriale së bakrit 
në Fushë-Arrëz të rrethit të Pukës e Rehovë të rrethit të Korçës 
si dhe korrespondencë për këtë çështje. 

03.14.1977 - 
12.09.1977 

73 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave për shfrytëzimin e rërës së 
mineralizuar në zonën e Divjakës dhe njoftime e 
korrespondencë për rërat bituminoze. 

05.19.1976 - 
02.28.1978 

21 

335 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave e të 
Komitetit të Partisë të Rrethit të Dibrës për çështje të 
minierave të azbestit e të mermerit. 

12.08.1976 - 
12.01.1977 

26 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave për zbritjen e stoqeve të 
mineraleve, relacioni e procesverbali përkatës. 

11.18.1976 - 
04.29.1977 

29 

337 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e vendeve 
dhe shesheve të ndërtimit për objektet e industrisë mekanike, 
prodhimin e pjesëve të ndërrimit në vend dhe krijimin e 
Komisionit Qeveritar për industrinë mekanike, vendime të 
këtij komisioni dhe korrespondencë për çështje të kësaj dege të 
industrisë. 

01.08.1977 - 
11.25.1977 

229 

338 Vendime të Këshillit të Ministrave për zëvendësimin e 
lëndëve djegëse të lëngëta me të ngurta së bashku me raportin 
dhe procesverbalin përkatës, si dhe për miratimin e 
rregullores së furnizimit dhe të përdorimit të avullit e të ujit të 
ngrohtë. 

02.14.1977 - 
01.16.1978 

95 

339 Vendime të Këshillit të Ministrave për trajtimin e punëtorëve 
të Uzinës së PVC në Vlorë, miratimin e ngritjeve të uzinave 
dhe impianteve të industrisë së plehrave dhe asaj kimike e 
informacione e korrespondencë për çështje të këtyre degëve të 
industrisë. 

01.04.1977 - 
10.19.1977 

105 
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340 Vendim i Këshillit të Ministrave për rezervat ekonomike-
financiare të Kombinatit Matalurgjik në Elbasan, si dhe 
korrespondencë për probleme të këtij kombinati, së bashku 
me procesverbalet e mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 23.11.1977 si dhe për miratimin e sheshit të 
dambës të hekur-nikelit Guri i Kuq Pogradec. 

01.12.1977 - 
11.23.1977 

182 

341 Vendime të Këshillit të Ministrave për krijim ndërmarrjesh të 
industrisë së letrës dhe të përpunimit të drurit si dhe 
korrespondencë për çështje të druve të zjarrit dhe të 
ambalazhit prej druri. 

01.13.1977 - 
11.23.1977 

47 

342 Studim i inxhinierit Fehmi Shehu "Mbi mundësitë dhe rrugët 
për shkurtimin dhe plotësimin më të mirë të nevojave të 
transportit automobilistik, të mekanikës bujqësore e të 
sektorëve të tjerë për mjete, pjesë ndërrimi, lëndë djegëse dhe 
fonde". 

05.31.1977 - 
10.24.1977 

258 

6 Industri e Lehtë dhe Ushqimore.   

343 Vendim i Kuvendit Popullor për miratimin e raportit të 
Këshillit të Ministrave për punën e bërë dhe detyrat e 
organeve shtetërore dhe ekonomike për zhvillimin e 
industrisë së lehtë dhe ushqimore në zbatim të vendimeve të 
Kongresit të VII-të të PPSH-së, biseda e kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, me ministrin e zëvendësministrat e rinj të kësaj 
ministrie dhe disa probleme të ngritura nga Aparati i 
Komitetit Qendror të PPSH-së. 

03.01.1977 - 
11.18.1977 

83 

344 Vendim i Këshillit të Ministrave për zgjerimin e Uzinës së 
Radiotelevizioneve në Durrës si dhe informacione për 
prodhimin e matësave të ujit e të sobave me qymyrguri, si dhe 
të metat e vërtetuara në ndërmarrjen metalike "Tirana". 

01.12.1977 - 
07.15.1977 

29 

345 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
miratimin e zgjerimit dhe të projektidesë së Kombinatit të 
Sheqerit në Maliq dhe të termoelektrocentralit, si dhe njoftime 
dhe korrespondencë për këtë çështje. 

12.07.1976 - 
01.03.1978 

237 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

346 Vendime, informacione, njoftime dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për çështje prodhime të industrisë së tekstileve, 
veshjeve dhe këpucëve. 

02.03.1977 - 
12.27.1977 

62 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave për prodhimin e ujit të 
xhamit dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore për çështje të industrisë së qelqit, 
porcelanit e kimike. 

01.19.1977 - 
12.09.1977 

37 

348 Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e bilancit të drithërave e për administrimin më të 
mirë të tyre, njoftime e korrespondencë për çështje të 
grumbullimit, ruajtjes e shpërndarjes së drithërave. 

01.05.1977 - 
10.27.1977 

157 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e aktivitetit të 
prodhimit të bukës nga shteti në kooperativat bujqësore të 
tipit të lartë, si dhe njoftime e korrespondencë për cilësinë e 
bukës dhe të makaronave. 

05.31.1977 - 
01.03.1978 

68 

350 Njoftime dhe korrespondencë për çështje të ruajtjes dhe 
përpunimit të prodhimeve blegtorale e të frigoriferëve. 

01.13.1977 - 
05.28.1977 

18 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesë fondi për fabrikën 
e ekstraktimit të vajit të vajrave në Fier dhe korrespondencë e 
njoftime për çështje të prodhimit të margarinave dhe rafinimin 
e vajrave ushqimore. 

10.27.1977 - 
01.09.1978 

21 

352 Relacione, informacione e njoftime të Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore dhe të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës për probleme të 
prodhimit, grumbullimit dhe përpunimit të panxharsheqerit, 
duhanit e bimëve medicinale. 

01.16.1977 - 
10.19.1977 

59 

353 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për të shqyrtuar raportin "Për gjendjen e sektorit të peshkimit 
dhe masat për nxjerrjen e tij nga prapambetja" si dhe 
informacione e njoftime për çështje të këtij sektori. 

11.11.1976 - 
11.18.1977 

39 

354 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për përmirësimin e cilësisë 
së ambalazhimit dhe etiketimit të mallrave. 

09.15.1977 - 
12.09.1977 

14 

7 Bujqësia.   
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355 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Bujqësisë "Për rezultatet 
e arritura dhe masat që duhen marrë për zhvillimin e 
mëtejshëm të bujqësisë në zonat malore të veriut", së bashku 
me raportin dhe vendimin përkatës. 

09.15.1977 - 
10.13.1977 

73 

356 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
mbrojtjen e tokës dhe rregullorja e Kadastrës si dhe vendim e 
letër e Këshillit të Ministrave për grumbullimin e shtëpive të 
shpërndara në blloqet e tokave të NB-ve e për forcimin e 
disiplinës shtetërore për ruajtjen e tokës dhe vendimi për 
përvetësimin e masivit kodrinor Përparim-Nivicë-Gjashtë në 
rrethin e Sarandës. 

02.14.1977 - 
02.27.1978 

206 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave për zbatimin e detyrave të 
Kongresit të VII-të të PPSH-së për blegtorinë dhe për 
sigurimin e bazës ushqimore për të. 

01.15.1977 - 
12.13.1977 

182 

358 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave për ndryshime në statutet dhe 
rregulloren e kooperativave bujqësore dhe për shpërndarjen e 
të ardhurave e masën e shpërblimit. 

02.25.1977 - 
10.01.1977 

45 

359 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për kalimin e aktivitetit të 
projektimit dhe të ndërtimit të veprave të kullimit e të ujitjes 
nga ndërtimi në sistemin e Ministrisë së Bujqësisë" dhe 
financim veprash kullimi e ujitëse si dhe për drenazhimin 
"Urith" të tokave. 

02.25.1977 - 
01.09.1978 

117 

360 Vendime të Këshillit të Ministrave për rregullimin e 
marrëdhënieve pasurore të anëtarëve të kooperativës 
bujqësore Vau i Spasit në rrethin e Kukësit dhe për kalim toke 
nga KB në NB e anasjelltas si dhe propozimi për krijimin e 
ndërmarrjes bujqësore të Shashicës në rrethin e Vlorës. 

12.21.1976 - 
11.01.1977 

47 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave për prodhimin e një impianti 
për tharjen e boçeve të pambukut dhe njoftime për çështje të 
panxharsheqerit dhe duhanit si dhe informacione për farërat. 

07.11.1977 - 
11.30.1977 

73 
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362 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie damke për 
lëndë druri dhe eternit për ndërtim, koçekës, vendosjen e 
magazinierëve provizor dhe informacione për koçekët e 
ruajtjen e prodhimeve në fushë. 

03.17.1977 - 
11.05.1977 

11 

363 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe të disa komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për dëmtime e 
përvetime të pasurisë në disa ndërmarrje e kooperativa 
bujqësore dhe për gjendjen e tyre financiare. 

02.26.1977 - 
12.29.1977 

54 

364 Stenogrami i mbledhjes së organizuar me kryetarët e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
probleme të kohës në bujqësi dhe njoftime dhe 
korrespondencë për probleme të mbjelljes dhe të shërbimeve 
kulturave bujqësore si dhe letër e Komitetit Qendror të Partisë 
për kontrollin punëtor e fshatar për drithërat e bukës. 

01.14.1977 - 
12.14.1977 

190 

365 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë "Mbi 
disa probleme që dalin nga përgjithësimi i përvojës së 
deritanishme të kooperativave të tipit të lartë" si dhe vendimi 
mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës në ndërmarrjet 
bujqësore. Studim mbi problemet kryesore të zhvillimit 
perspektiv të bujqësisë. 

02.22.1977 - 
10.17.1977 

84 

366 Informacion i Komitetit Qendror të Partisë "Mbi disa 
probleme që dolën nga konsulta për shkencat bujqësore" si 
dhe një informacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.03.1977 - 
06.18.1977 

44 

367 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për rritjen e shkallës së 
mekanizimit në bujqësi për vitet 1976-1980 dhe për dhënie 
motoçikletash dhe fonde për pjesë ndërrimi Ministrisë së 
Bujqësisë" si dhe njoftime për çështje të mekanikës bujqësore. 

02.15.1977 - 
01.05.1978 

39 

368 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave për gjuetinë e kafshëve të egra. 

05.18.1977 - 
07.11.1977 

48 

369 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave për gjendjen e frutikulturës dhe masat për 
zbatimin e detyrave të Kongresit të VII-të të PPSH-së si dhe 
letra e agronom Abedin Çiçit drejtuar shokut Enver Hoxha 
për vreshtarinë. 

11.17.1976 - 
11.22.1977 

85 
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370 Vendime dhe letër e Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë për ngritjen e serrave me ngrohje, çështje të 
tjera të prodhimit të perimeve, eksperimentet me (KAN). 

01.31.1977 - 
01.05.1978 

81 

371 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshimin e vleftave 
të plota të pularive dhe për ndryshimin e vendit të ndërtimit 
të impiantit të gjyshërve nga Durrësi në Tiranë si dhe njoftimi 
për gjendjen e NR së Shpendëve në Elbasan. 

04.04.1977 - 
11.01.1977 

15 

372 Vendime të Këshillit të Ministrave e korrespondencë për 
pjesëmarrje në mbledhje ndërkombëtare e dërgim 
delegacionesh për çështje të bujqësisë si dhe për pranim 
specialistësh të huaj. 

04.04.1977 - 
01.13.1978 

8 

8 Komunikacioni.   

373 Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë për disiplinimin e transportimit të mallrave 
me kamiona në rrugët paralele me hukurudhën dhe për 
çështje të transportit automobilistik të mallrave. 

12.10.1976 - 
12.29.1977 

77 

374 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për ndryshime në 
dekretin për qarkullimin në rrugët e qyteteve e rrugët e tjera, 
njoftime dhe korrespondencë për gjendjen teknike të 
automjeteve dhe aksidentet rrugore dhe për sigurimin e 
mjeteve të transportit të jashtëm. 

01.06.1977 - 
12.28.1977 

96 

375 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për ndryshime në rregullat e 
përdorimit të autoveturave dhe urdhra e autorizime për 
zhbllokim e përdorim autoveturash si dhe disa çështje të 
transportit të udhëtarëve. 

01.14.1977 - 
12.28.1977 

102 

376 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve për nxjerrje jashtë përdorimit të disa 
pjesëve ndërrimi dhe automjetesh si dhe goma. 

01.03.1977 - 
10.31.1977 

41 

377 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e rrugës 
automobilistike Përmet-Pyjet e Hotovës-Frashër dhe 
korrespondenca për gjendjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve 
automobilistike e të veprave të artit. 

12.21.1976 - 
01.04.1978 

69 

378 Studim mbi gjendjen e rrugëve që lidhin qendrat e fshatrave të 
bashkuara që nuk janë marrë në dorëzim nga drejtoritë e 
mirëmbajtjes rruga. 

07.07.1977 - 
08.17.1978 

19 
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379 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e projekturdhëresës për ngarkim-shkarkimin e 
mallrave dhe urdhëresa përkatëse si dhe vendimi për lejimin e 
punës jashtë kohës normale në ngarkim-shkarkim. 

11.14.1977 - 
12.27.1977 

64 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave për projektdetyrën e 
hekurudhës Fier-Vlorë relacione, njoftime dhe 
korrespondencë për punimet në hekurudhën Përrenjas-Guri i 
Kuq dhe për mirëmbajtjen e linjave hekurudhore dhe për 
organizimin më të mirë të punës në transportin hekurudhor. 

10.18.1974 - 
12.29.1977 

167 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave për thellimin e zgjerimin e 
porteve detare dhe për kontratat tip për riparimin e ndërtimin 
e mjeteve detare, relacione, njoftime e korrespondencë për 
çështje të porteve dhe të transportit detar, si dhe urdhëresa 
për taksat e anijeve të huaja që prekin portet e Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

02.07.1977 - 
01.26.1978 

130 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e marrëveshjes 
së shërbimit të transportit ajror civil me Republikën e Greqisë 
dhe njoftime për çështje të qëndrimit të ekuipazhit të avionit 
kinez e të një përfaqësuesi të Alitalia. 

05.13.1977 - 
10.03.1977 

42 

383 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione, njoftime dhe 
korrespondencë për çështje të postave dhe të 
telekomunikacioneve, si tarifat e bisedimeve telefonike me  
shtetet e huaja, shtypja e pullave të reja postare, ndërlidhja 
automatike interurbane etj. 

02.07.1976 - 
01.16.1978 

71 

9 Ndërtim.   

384 Urdhëresë dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
ndryshime në urdhëresën për ndërtimet themelore dhe për 
miratimin e normativave të projektimit të manualit të 
preventivimit dhe hartimin e projekteve për veprat e vitit 1977 
e 1978. 

04.29.1976 - 
12.23.1977 

244 

384/1 Urdhëresë dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
ndryshime në urdhëresën për ndërtimet themelore dhe për 
miratimin e normativave të projektimit të manualit të 
preventivimit dhe hartimin e projekteve për veprat e vitit 1977 
e 1978. 

04.29.1976 - 
12.23.1977 

181 
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385 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
vendime dhe korrespondencë për projektdekretin për planet 
rregulluese të qyteteve, fshatrave e qendrave të banuara, për 
miratimin e planeve rregulluese të Tiranës, Vlorës e Kavajës si 
dhe për miratimin e vijave kufitare të qyteteve Lezhë, Korçë, 
Shkodër, Burrel dhe Peqin së bashku me planimetritë. 

04.07.1977 - 
12.28.1977 

111 

386 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Aparatin e 
Komitetit Qendror të PPSH-së, Ministrinë e Ndërtimit, për 
studimin e materialeve izoluese të ndërtimit dhe për gjendjen 
e kërkesa materiale ndërtimi si dhe vendimi për ndërtimin e 
banesave në fshat e në qytet. 

03.11.1976 - 
12.17.1977 

98 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e planit të 
tunelizimeve të objekteve ekonomike për vitin 1977 dhe për 
planin e prodhimit të parafabrikateve për ushtrinë 
(fortifikimin). 

02.05.1977 - 
06.04.1977 

16 

388 Vendime të Këshillit të Ministrave për rritjen e vleftave të 
plota të ndërtim - montimit të disa objekteve ekonomike e 
shoqërore. 

02.04.1977 - 
12.30.1977 

33 

10 Veprat.   

389 Informacione dhe korrespondencë nga rrethe të ndryshme për 
sigurimin e fuqisë punëtore për veprat që ndërtohen gjatë vitit 
1977. 

03.19.1977 - 
07.01.1977 

14 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave për trajtimin e makinerive 
dhe pajisjeve për veprat e plota si dhe informacione për 
ndërtim - montimin e veprave të plota për tremujorin e katërt 
të vitit 1976. 

01.31.1977 - 
11.25.1977 

218 

391 Grafiku i punimeve të ndërtim - montimit të Uzinës Nr.12 dhe 
korrespondencë për ndërtim - montimet dhe livrimin e 
pajisjeve dhe projekteve për objektet e fazës së dytë të 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan si dhe për ndërtimin e 
rrugëve të objektit. 

11.27.1975 - 
12.28.1977 

105 
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392 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime dhe të 
dhëna mbi projekimin dhe ndërtimin e objektit fabrika e letrës 
në Lezhë si dhe korrespondencë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
mbi ndjekjen e punimeve dhe të livrimit të projekteve e të 
pajisjeve nga Republika Popullore e Kinës. 

05.10.1968 - 
07.14.1977 

91 

392/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime dhe të 
dhëna mbi projekimin dhe ndërtimin e objektit fabrika e letrës 
në Lezhë si dhe korrespondencë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
mbi ndjekjen e punimeve dhe të livrimit të projekteve e të 
pajisjeve nga Republika Popullore e Kinës. 

05.10.1968 - 
07.14.1977 

269 

393 Projektide e zgjeruar e impiantit të pastrimit të ujrave 
industriale që derdh fabrika e celulozë letrës dhe e fibrës së 
bashku me skicat përkatëse Shkodër. 

08.12.1969 - 
09.11.1973 

128 

393/1 Projektide e zgjeruar e impiantit të pastrimit të ujrave 
industriale që derdh fabrika e celulozë letrës dhe e fibrës së 
bashku me skicat përkatëse Shkodër. 

08.12.1969 - 
09.11.1973 

186 

393/2 Projektide e zgjeruar e impiantit të pastrimit të ujrave 
industriale që derdh fabrika e celulozë letrës dhe e fibrës së 
bashku me skicat përkatëse Shkodër. 

08.12.1969 - 
09.11.1973 

23 

394 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.06.1974, vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
relacione, parashtresë si dhe njoftime për ndërtimin dhe 
vënien në shfrytëzim të hidrocentralit të Smokthinës. 

09.21.1971 - 
01.1978 

201 

394/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.06.1974, vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
relacione, parashtresë si dhe njoftime për ndërtimin dhe 
vënien në shfrytëzim të hidrocentralit të Smokthinës. 

09.21.1971 - 
01.1978 

155 

395 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe korrespondenca 
përkatëse "Për miratimin e projektdetyrës së zgjeruar dhe 
rritjen e vëllimit të ndërtimit të uzinës "Enver" për vitin 1976". 

10.30.1971 - 
06.06.1977 

162 

396 Projekt i miratuar i qendrës së Tiranës sipas vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr.381, datë 05.12.1963, makete sipas 
varianteve të parë, të dytë etj. 

12.1963 - 
12.1977 

25 
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397 Relacione dhe korrespondenca përkatëse "Për zgjedhjen e 
sheshit dhe ndjekjen e punimeve për ndërtimin e Uzinës së 
Sodës Kaustike dhe Polivinilkloridit në Vlorë". 

11.12.1969 - 
07.05.1977 

138 

398 Vendime dhe protokolle të Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione e njoftime mbi miratimin e sheshit të ndërtimit, 
ndjekjen e punimeve të ndërtim - montimit dhe livrimin e 
projekteve dhe pajisjeve nga Republika Popullore e Kinës për 
Uzinën e Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh dhe të TEC-
it. 

04.26.1969 - 
11.23.1977 

201 

398/1 Vendime dhe protokolle të Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione e njoftime mbi miratimin e sheshit të ndërtimit, 
ndjekjen e punimeve të ndërtim - montimit dhe livrimin e 
projekteve dhe pajisjeve nga Republika Popullore e Kinës për 
Uzinën e Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh dhe të TEC-
it. 

01.20.1972 - 
11.23.1977 

195 

398/2 Vendime dhe protokolle të Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione e njoftime mbi miratimin e sheshit të ndërtimit, 
ndjekjen e punimeve të ndërtim - montimit dhe livrimin e 
projekteve dhe pajisjeve nga Republika Popullore e Kinës për 
Uzinën e Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh dhe të TEC-
it. 

01.20.1972 - 
11.23.1977 

256 

399 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
miratim planimetrish, rezervuarësh dhe skemash ujitëse së 
bashku me planimetritë. 

01.17.1977 - 
01.28.1978 

92 

399/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
miratim planimetrish, rezervuarësh dhe skemash ujitëse së 
bashku me planimetritë. 

01.17.1977 - 
01.28.1978 

96 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e 
kategorizimit të përfaqësive të veprave të reja të industrisë 
ushtarake, miratime sheshe ndërtimi, relacione dhe skica. 

12.15.1975 - 
11.01.1977 

25 

11 Trajtimi i specialistëve.   

401 Informacione dhe evidenca mujore për punën dhe lëvizjet e 
specialistëve të huaj si dhe vendime e njoftime për trajtimin e 
tyre. 

01.20.1977 - 
01.07.1978 

218 
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401/1 Informacione dhe evidenca mujore për punën dhe lëvizjet e 
specialistëve të huaj si dhe vendime e njoftime për trajtimin e 
tyre. 

01.20.1977 - 
01.07.1978 

214 

401/2 Informacione dhe evidenca mujore për punën dhe lëvizjet e 
specialistëve të huaj si dhe vendime e njoftime për trajtimin e 
tyre. 

01.20.1977 - 
01.07.1978 

189 

402 Informacione të ministrive për takimet me punonjësit e 
Ambasadës të Republikës Popullore të Kinës në Republikën 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe specialist kinez për 
çështje të projektimit, livrimit të projekteve e makinerive dhe 
dorëzimin e objekteve që ndërtohen sipas kontratave me 
Republikën Popullore të Kinës. 

01.28.1977 - 
12.24.1977 

225 

12 Komunale.   

403 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe relacionet e marra në shqyrtim për shërbimet 
komunale dhe për ngritjen e qendrës së projektimit dhe të 
ndërtimit të ekspozitave. 

03.19.1976 - 
04.09.1980 

85 

404 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për shfuqizimin e 
dekreteve për shitjen e shtëpive në fshat e në qytet dhe 
qarkore të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
banesave në qytet. 

08.16.1976 - 
10.08.1977 

43 

405 Informacion i Komitetit Qendror të Partisë "Mbi disa 
probleme të strehimit". 

04.16.1977 10 

406 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë për ndërtim ujësjellësish në qytete e fshatra 
dhe vepra industriale si dhe të avullsjellësit për kombinatin e 
drurit "Mistro Mame" në Tiranë. 

03.13.1972 - 
12.22.1977 

186 

407 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale "Mbi caktimin e tarifës së qirave të ndërtesave të 
banimit në fshat". 

04.15.1977 - 
10.11.1977 

52 

408 Projekte dhe korrespondencë për gjelbërimin e mëtejshëm të 
kryeqytetit, kanalizimet e qytetit të Vlorës dhe ndërtimin e 
mirëmbajtjen e rrugëve komunale e të trotuareve të Tiranës. 

10.09.1976 - 
12.22.1977 

52 
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409 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e ndërtimit të 
rrugës sipas gjurmës Përmet - Pyjet e Hotovës - Frashër", 
relacione të Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

07.19.1977 - 
04.13.1978 

13 

410 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndërtime në plazhin e 
Currilave në Durrës dhe në parkun e shlodhjes së rinisë në 
Tiranë. 

05.18.1977 - 
11.03.1977 

11 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesë karburanti për 
grupet elektrike të sistemit komunal dhe njoftime për 
hidrocentralet e vegjël e kursimin e energjisë elektrike. 

10.28.1976 - 
09.26.1977 

42 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave për ngritjen e fshatrave të 
reja Moglicë në rrethin e Korçës dhe Zall - Bastar në rrethin e 
Tiranës të dëmtuara nga fenomenet e natyrës. 

03.04.1977 - 
11.05.1977 

50 

413 Vendimi i Këshillit të Ministrave për zhvleftësimin e disa 
artikujve të grumbulluara nga ndërmarrjet e grumbullimit të 
mbeturinave e hedhurinave dhe njoftime për aktivitetin e 
këtyre ndërmarrjeve. 

09.19.1975 - 
12.12.1977 

75 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e kufirit të 
financimit për varrezat e dëshmorëve të atdheut në Tiranë dhe 
korrespondencë për përjetësimin e luftrave çlirimtare të 
dëshmorëve dhe edukimin patriotiko - revolucionar të 
punonjësve si dhe për varrezat e dëshmorëve në Tepelenë. 

02.09.1976 - 
12.12.1977 

35 

13 Tregtia.   

415 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.05.1977, si dhe vendim dhe relacione të 
Ministrisë së Tregtisë "Për krijimin e një kursi specializimi 
gjashtëmujor me shkëputje nga puna për ekonomistë të 
tregtisë së jashtme" si dhe ruajtjen e njësive tregtare në fshat. 

02.21.1977 - 
05.09.1977 

11 

416 Konkluzione të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
të Punës së Shqipërisë "Mbi masat për zhvillimin e mëtejshëm 
të tregtisë së jashtme". 

05.23.1977 - 
05.26.1977 

10 

417 Studim, njoftime dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë 
"Për gjendjen dhe masat që duhet të merren për të plotësuar sa 
më mirë nevojat e popullit me artikuj ushqimorë, perime dhe 
mallra industriale". 

01.17.1977 - 
01.09.1978 

146 
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418 Studim i Gjykatës së Lartë "Mbi krimet e kryera në sektorin e 
tregtisë". 

03.30.1977 - 
12.13.1977 

26 

419 Seminar mbi disa çështje të tregtisë së jashtme, mbajtur më 
26.07.1977. 

07.26.1977 19 

420 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.12.1977, vendim, relacione, informacione dhe 
korrespondencë "Për zhvleftësimin e mallrave jashtë 
kërkesave të kohës", "Gjendjen e mallrave stoqe dhe me 
qarkullim të ngadalshëm si dhe për masat për mënjanimin e 
firove gjatë ruajtjes, transportimit dhe tregtimit të mallrave". 

04.23.1976 - 
12.26.1977 

135 

421 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione 
të Ministrisë së Tregtisë "Për konsumin e karburanteve dhe 
lubrifikanteve, ndryshimi i vendit të ndërtimit të depove tunel 
për karburantet si dhe për përdorimin e qymyrgurit në fshat". 

03.09.1977 - 
12.12.1977 

32 

422 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 10.06.1977, vendime, relacione, njoftime, informacione 
dhe korrespondencë "Për eksportimin dhe importimin e 
mallrave të ndryshme". 

12.11.1976 - 
11.26.1977 

183 

423 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.03.1977, vendime, marrëveshje dhe protokolle "Për 
shkëmbimin e mallrave dhe të pagesave me afat të gjatë dhe 
për vitin 1977 ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe të shteteve të tjera". 

01.18.1977 - 
11.21.1977 

191 

423/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.03.1977, vendime, marrëveshje dhe protokolle "Për 
shkëmbimin e mallrave dhe të pagesave me afat të gjatë dhe 
për vitin 1977 ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe të shteteve të tjera". 

01.18.1977 - 
11.21.1977 

201 

424 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.07.1977, relacione, promemorie, njoftime dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe përfaqësive 
tregtare në Pekin "Për zhvillimin e tregtisë me vendet 
revizioniste dhe me Republikën Popullore të Kinës me çmime 
konjukturale". 

01.04.1977 - 
12.27.1977 

242 
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425 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.05.1977, vendim dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë 
"Për pjesëmarrjen në panairet ndërkombëtare dhe shtesë fondi 
në valutë". 

02.28.1977 - 
05.09.1977 

19 

426 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë "Për miratimin e sheshit të 
ndërtimit për hotelin në Vlorë si dhe për grupet turistike". 

03.24.1977 - 
08.23.1977 

11 

14 Financë.   

427 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë së tij, datë 25.01, 26.01 dhe 14.9.1977 "Për qarkullimin 
dhe dokumentimin e vlerave monetare dhe materiale, 
strukturën organizative dhe numrin e punonjësve të organikës 
të Bankës Bujqësore, për një kuptim më të thellë dhe ndjekje 
më të mirë të problemeve themelore, ekonomike-financiare, 
arkëtimin e xhiros së rrjetit të tregtisë e të shërbimeve, 
metodën e punës të Ministrisë së Financave, kthimin e disa 
arkave në degë të arkave të kursimit, mënjanimin e llotarive 
në qendra pune" si dhe probleme të tjera financiare së bashku 
me vendimet dhe materialin përkatës. 

11.10.1976 - 
12.02.1977 

123 

428 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1977, mbi shqyrtimin e relacionit "Mbi krijimin e 
qendrave të llogarisë së këshillave popullore të lagjeve dhe të 
fshatrave të bashkuara, të ndërmarrjeve bujqësore". 

11.03.1977 - 
12.30.1977 

6 

429 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.02.1977, vendime të Këshillit të Ministrave së bashku 
me materialin përkatës "Për dhënie kalim dhe shtesë fondesh, 
të ardhurat dhe shpenzimet, bilancin e Bankës së Shtetit dhe të 
Bankës Bujqësore, shlyerjen e afateve me Republikën 
Popullore të Kinës, kalimin në ruajtje të një pjese të arit, 
argjendit etj, përfshirjen në emision të monedhave metalike si 
dhe për shlyerje kuote". 

01.17.1977 - 
12.31.1977 

187 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

430 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
22.02.1977, dhe të Kryesisë së tij datë 09.05.1977 "Për kreditë 
me afat të shkurtër dhe të gjatë, zgjatjen e afatit të shlyerjes së 
detyrimeve për disa kooperativa bujqësore si dhe plani i arkës 
së Bankës së Shtetit Shqiptar", së bashku me vendimet, 
urdhëresat dhe materialin përkatës. 

08.26.1976 - 
12.19.1977 

65 

431 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
26.01.1977, dhe të Kryesisë së tij datë 22.02.1977, vendim dhe 
letra të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës "Për shlyerjen e urdhërzhdëmtimeve të nxjerra lidhur 
me shpenzimet e jashtëligjshme për festat lokale", "Për 
rezultatet ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve e të 
kooperativave bujqësore, kontrollrevizionin financiar, 
plotësimin e disa treguesve kryesorë financiarë si dhe për 
ndërmarrjet e prodhimit me humbje", procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
23.11.1977 me raportet përkatëse. 

01.21.1977 - 
12.13.1977 

267 

432 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.01, 07.04, 10.06, 11.07, 14.09 dhe 19.10.1977, 
vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës "Për shtesa dhe pakësime në organikat, ndryshime në 
ndarjen e kontigjentit të nëpunësve e të punëtorëve që 
disiplinohen me organikë dhe të fondit të pagave si dhe për 
përcaktimin e nivelit arsimor dhe të specialitetit që kërkojnë 
vendet e punës që disiplinohen me organikë". 

12.04.1976 - 
12.17.1977 

223 

432/1 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.01, 07.04, 10.06, 11.07, 14.09 dhe 19.10.1977, 
vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës "Për shtesa dhe pakësime në organikat, ndryshime në 
ndarjen e kontigjentit të nëpunësve e të punëtorëve që 
disiplinohen me organikë dhe të fondit të pagave si dhe për 
përcaktimin e nivelit arsimor dhe të specialitetit që kërkojnë 
vendet e punës që disiplinohen me organikë". 

12.04.1976 - 
12.17.1977 

139 
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433 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.09.1977 dhe 16.09.1977, 30.12.1977, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës "Për 
disa probleme të shpërblimit të punës sipas cilësisë, caktimi i 
kontrollorëve të cilësisë, fondin e pagave dhe fuqinë punëtore, 
atestimin, shtesë emërtimi në tabelën e pagave, trajtimin e 
punonjësve që marrin pjesë në kontrollin punëtor e fshatar 
dhe përgatitjen ushtarako-profesionale" si dhe "Për rishikimin 
dhe përmirësimin e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e 
shtetit dhe kooperativat bujqësore". 

07.08.1976 - 
01.09.1978 

181 

433/1 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.09.1977 dhe 16.09.1977, 30.12.1977, 
vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës "Për 
disa probleme të shpërblimit të punës sipas cilësisë, caktimi i 
kontrollorëve të cilësisë, fondin e pagave dhe fuqinë punëtore, 
atestimin, shtesë emërtimi në tabelën e pagave, trajtimin e 
punonjësve që marrin pjesë në kontrollin punëtor e fshatar 
dhe përgatitjen ushtarako-profesionale" si dhe "Për rishikimin 
dhe përmirësimin e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e 
shtetit dhe kooperativat bujqësore". 

07.08.1976 - 
01.09.1978 

197 

434 Letër e Komitetit Qendror të Partisë si dhe korrespondencë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave "Për disa probleme të 
sigurimeve shtetërore, gjendjen e paaftësisë së përkohshme si 
dhe për çështje pensionesh". 

02.25.1977 - 
04.14.1977 

38 

435 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.04, 09.05 dhe 10.06.1977, vendime të 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, "Për caktimin 
dhe uljen e disa çmimeve të ndryshme si dhe për përsosjen e 
mëtejshme të punës në fushën e çmimeve dhe forcimin e 
organizmave që merren me çmimet". 

01.12.1977 - 
01.04.1978 

128 

436 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.06.1977, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
materiali përkatës "Për trajtimin e anëtarëve të këshillave 
popullore, kur marrin pjesë në mbledhje, seminare ose për të 
kryer detyra të rëndësishme shtetërore" si dhe "Për 
shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve". 

11.22.1976 - 
07.25.1977 

22 
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437 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raport, njoftime dhe 
relacion të Ministrisë së Financave "Për analizën e punës të 
sektorit të doganave, gjendjen e mallrave të importit në 
Aeroportin e Rinasit si dhe për ndalimin e hyrjes dhe të daljes 
në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë të sendeve që 
dërgojnë të arratisurit ose u dërgohen atyre". 

04.13.1977 - 
01.10.1978 

45 

438 Njoftime të Ministrisë së Financave dhe të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar "Për arkëtimet dhe 
pagesat nga eksport-importi në klering dhe në valutë të lirë 
për vitin 1977, sigurimet e jashtme dhe realizimin e të 
ardhurave në valutë, pjesëmarrjen e Bankës së Shtetit në 
aksionet e Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare, 
përdorimin e fondit të UNESCO-s, rënien e kursit të këmbimit 
të dollarit USA, shitjen e aksioneve si dhe për ardhjen e 
punonjësve të huaj për të vizituar Bankën tonë". 

01.19.1977 - 
12.28.1977 

50 

439 Disa shënime të Ministrisë së Financave lidhur me nevojën e 
organizimit të një lëvizjeje për forcimin e regjimit të kursimit 
si dhe njoftimi mbi disa probleme që lidhen me efektivitetin e 
shpenzimeve në sektorin e naftës. 

02.10.1977 - 
03.07.1977 

25 

440 Njoftim i Ministrisë së Financave "¨Për masat që duhen marrë 
për zbatimin e dispozitave për përdorimin e fondeve të 
investimeve në veprat e Kombinatit Metalurgjik dhe Fabrika e 
Materialeve Refrektare Elbasan". 

1977 9 

441 Mbi situacionet e paarkëtuarve në afat dhe aftësinë paguese 
dhe disa mendime për forcimin e disiplinës së planit dhe asaj 
financiare për ndërmarrjet e ndërtimit si dhe njoftim mbi 
aftësinë paguese të ndërmarrjeve të ndërtimit. 

05.21.1977 - 
07.16.1977 

15 

442 Mbi disa probleme ekonomiko-financiare dhe të zbatimit të 
ligjshmërisë në disa  vepra të reja. 

1977 12 

15 Arsim - Kulturë.   
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443 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës si dhe 
njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për kontrollet e ushtruara në 
institucionet arsimore, zhvillimin e aktivit kombëtar për 
revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës, problemet që 
dolën nga analiza e bërë në Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës për arsimin 10-vjeçar, sistemimin e stazhierëve, 
punën prodhuese të nxënësve" si dhe çështje të tjera të arsim -  
kulturës. 

02.21.1977 - 
12.23.1977 

78 

444 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 10.06.1977, raporte, relacione dhe informacione të 
Ministriskë së Arsimit dhe të Kulturës, Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës dhe Inspektimit të 
Shtetit "Për kualifikimin masiv dhe unik të kuadrit të arsimit, 
të kuadrove përkthyes, për propagandën me botën e jashtme, 
sistemimin e kuadrove të arsimit dhe atestimin e punonjësve 
mësimorë". 

01.14.1977 - 
01.24.1978 

89 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe informacione të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës "Për fillimin e vitit të ri 
arsimor, ndryshim në planin e pranimit të nxënësve dhe të 
studentëve të rinj në shkollat artistike" si dhe "Për problemin e 
nxënësve që mbarojnë shkollat 8-vjeçare dhe mbeten të 
paangazhuar në punë dhe shpërndarjen e kuadrit të ri". 

01.17.1977 - 
01.24.1978 

118 

446 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.10.1977, letër e Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës "Për problemet e arsimit 
të ulët profesional". 

10.06.1977 - 
12.24.1977 

19 

447 Relacione, informacione dhe njoftime të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, Ministrisë së Financave dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit "Për gjendjen dhe frekuentimin e çerdheve e 
kopshteve në fshat si dhe regjistrimet në arsimin e mesëm me 
dhe pa shkëputje nga puna". 

05.16.1977 - 
02.01.1978 

90 

448 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.07.1977, vendim dhe relacionet përkatëse "Për kriteret 
ekonomike për akordimin e bursave në shkollat tetëvjeçare, të 
mesme profesionale e të larta si dhe për shfrytëzimin e disa 
bursave akorduar nga PNUD-i". 

01.27.1977 - 
08.19.1977 

66 
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449 Raport dhe njoftim të Inspektimit të Shtetit "Për gjendjen dhe 
shpërndarjen e librit, periodikat dhe fletoret" si dhe kontrollin 
e ushtruar në Kinostudion "Shqipëria e Re" dhe 
Radiotelevizionin për disa çështje të xhirimit të filmave. 

04.04.1977 - 
01.24.1978 

37 

450 Projektrregullore e shkollave të larta si dhe për çështje që 
dolën në takimin për problemet e alarmit të dhënë në 
Universitetin e Tiranës. 

02.10.1977 20 

451 Programe pune për festimin e 90-vjetorit të themelimit të 
Mësënjtores Kombëtare Shqipe në Korçë si dhe të 20-vjetorit të 
themelimit të Universitetit të Tiranës. 

02.25.1977 - 
10.11.1977 

17 

452 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1977, raport relacion dhe informacione të Ministrisë 
së Arsimit dhe të Kulturës "Për problemet dhe detyrat që dalin 
në thellimin e karakterit kombëtar socialist, në fushën e 
koreografisë si dhe çështje të tjera të kulturës masive, të teatrit 
dhe estradave". 

02.22.1977 - 
01.18.1978 

127 

453 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse "Për trajtimin e shkrimtarëve dhe të artistëve", 
anëtarësinë e lidhjes dhe lejet krijuese. 

05.16.1977 - 
12.02.1977 

19 

454 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.06.1977,  vendim dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "Për shpërblimin e anëtarëve të veprave letrare, 
artistike, shkencore e publicistike si dhe të interpretuesve të 
ndryshëm". 

01.06.1977 - 
06.09.1977 

72 

455 Projektide e Ministrisë së Arsimit dhe e Kulturës, së bashku 
me materialin përkatës "Për studimin dhe projektimin e 
Muzeut Historik Kombëtar dhe monumentit të "Lirisë" në 
qytetin e Tiranës". 

04.26.1962 - 
01.06.1978 

159 

455/1 Projektide e Ministrisë së Arsimit dhe e Kulturës, së bashku 
me materialin përkatës "Për studimin dhe projektimin e 
Muzeut Historik Kombëtar dhe monumentit të "Lirisë" në 
qytetin e Tiranës". 

04.26.1962 - 
01.06.1978 

155 
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456 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës "Për mbrojtjen e monumenteve 
kulturore e historike dhe pasurive natyrore të rralla, krijimin e 
shtëpive muze, vendvarrimin e poetit Naim Frashëri, 
derdhjen në bronx të busteve si dhe për përsosjen e mëtejshme 
të punës në muzetë". 

09.30.1976 - 
02.01.1978 

101 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës së bashku me korrespondencën 
përkatëse "Për sjelljen në Shqipëri të eshtrave dhe ceremoninë 
e varrimit të patriotit të shquar "Hasan Prishtina". 

07.30.1977 - 
12.10.1977 

63 

458 Platformë dhe programi i Konferencës Kombëtare të Kulturës. 09.12.1977 - 
12.20.1977 

79 

459 Plani i shkëmbimeve të Akademisë së Shkencave të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë me Akademinë e 
Shkencave të Republikës Popullore të Kinës, vendim, njoftime 
dhe korrespondencë për punën e instituteve shkencore të 
Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

01.03.1977 - 
01.06.1978 

230 

460 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "Për planin e shtëpive botuese "Naim Frashëri" dhe 
"8 Nëntori" si dhe probleme të botimeve artistike". 

03.28.1977 - 
01.08.1978 

111 

461 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondenca përkatëse "Për disa masa për 
përmirësimin e gjendjes ekonomike e financiare të 
ndërmarrjes së librit, përqendrimin e industrisë poligrafike, 
analizën vjetore të shtëpisë botuese "Naim Frashëri", mënyrën 
e pagesës së punonjësve të huaj në Kombinatin Poligrafik, 
ndryshim emërtimi, forcimin e disiplinës dhe probleme të 
tjera të poligrafisë". 

01.31.1977 - 
11.01.1977 

71 

462 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe e Kulturës 
dhe Akademisë së Shkencave "Për miratimin e planeve të 
shkëmbimeve kulturore dhe artistike për vitin 1977-1978, 
ardhjen e studentëve dhe delegacioneve të huaja, pjesëmarrjen 
në aktivitete ndërkombëtare si dhe trajtimin ekonomik të 
ansamblit grek". 

12.17.1976 - 
11.25.1977 

106 
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463 Protokoll i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë "Për 
gjendjen dhe disa drejtime për zhvillimin e mëtejshëm të 
botimeve politiko-shoqërore, program pune, relacione dhe 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës", "Për 
propagandën me botën e jashtme si dhe pjesëmarrjen në 
panairet ndërkombëtare të librit". 

02.05.1977 - 
12.06.1977 

94 

464 Diskutim në  mbledhjen e Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
Partisë datë 05.02.1977 "Mbi gjendjen dhe detyrat për një 
zhvillim të mëtejshëm të kinematografisë sonë" si dhe "Mbi 
masat e marra dhe disa probleme që dalin për prodhimin e 
filmave televizivë". 

02.14.1977 14 

465 Raport, relacione dhe informacione të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës së bashku me korrespondencën përkatëse "Për 
disa probleme të zhvillimit të kinematografisë sonë për 
prodhimin e filmave artistikë, blerje dhe shitje filmash" si dhe 
"Për pjesëmarrjen në festivalin e filmit ndërkombëtar". 

12.09.1976 - 
12.05.1977 

64 

466 Projektprotokolle të bashkëpunimit mësimor e shkencor midis 
Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Shkupit dhe 
Titogradit për vitin shkollor 1977-1978, relacione informacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe e Kulturës 
dhe Akademisë së Shkencave "Për marrëdhëniet e Teatrit 
Popullor të Tiranës me Teatrin e Prishtinës si dhe çështje të 
tjera me krahinën e Kosovës". 

01.28.1977 - 
01.10.1978 

117 

467 Njoftim i Inspektimit të Shtetit dhe informacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës "Për kriteret për administrimin dhe 
përdorimin e literaturës së huaj si dhe disiplinimin e porosive 
të saj". 

11.22.1976 - 
10.27.1977 

60 

468 Relacione, informacione, njoftime dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit "Për zgjerimin e rrezes së mbulimit televiziv 
në vendin tonë dhe në Kosovë, vendosjen e pritësve televizivë, 
caktimin e valëve dhe regjistrimin e tyre etj". 

02.04.1976 - 
01.09.1978 

75 
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469 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë së Përgjithshme të Radiotelevizionit "Për një 
bashkëpunim më të mirë me Radiotelevizionin, blerjen e 
pjesëve të ndërrimit, trajtimin e shokëve të huaj, financimin e 
ndërtim-montimeve, kontraktimin e filmave për televizionin, 
përgatitjen e kuadrit përkthyes për Radio Tiranën si dhe 
probleme të ndryshme të Radiotelevizionit". 

03.25.1976 - 
02.01.1978 

166 

470 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë së Përgjithshme të Radiotelevizionit 
"Për përmirësimin e shikimit dhe dëgjimit të programeve tona 
televizive dhe radiofonike brenda dhe jashtë vendit tonë" si 
dhe "Për vizitën e delegacionit të Radiotelevizionit Shqiptar në 
Kosovë". 

12.01.1975 - 
01.16.1978 

82 

471 Relacion dhe informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit "Për prodhimin e telefilmave në televizion e 
kontrollin paraprak të filmave". 

03.09.1977 - 
12.30.1977 

28 

472 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë së Përgjithshme të Radiotelevizionit 
"Për disa probleme të fazës së dytë të televizionit, regjistrimin 
e frekuencave e të stacioneve televizive si dhe për vizitën e 
delegacionit të Radiotelevizionit Shqiptar në Republikën 
Popullore të Kinës". 

05.27.1972 - 
11.26.1977 

190 

473 Relacione dhe informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit së bashku me korrespondencën përkatëse 
"Për radiostacionet e thellësisë dhe mbulimin e vendit me 
sinjal në kohë paqeje". 

02.12.1974 - 
06.22.1977 

97 

474 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
korrespondencën përkatëse "Për ngritjen e degës së Agjensisë 
Telegrafike Shqiptare në Vjenë", si dhe lidhur me porosinë e 
dhënë për të ndihmuar fotografin Geg Morubi në Shkodër. 

12.11.1976 - 
10.20.1977 

10 
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475 Njoftime, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë së Arsimit dhe e Kulturës "Për 
kalendarin sportiv ndërkombëtar dhe qëndrimin e sportistëve 
e vëzhguesve të huaj tek ne, program pune për grupin e 
arkeologëve dhe të historianëve të arkitekturës popullore që 
do të vizitojnë Kosovën, shfaqjet antisportive në ndeshjet e 
futbollit si dhe çështje të tjera sportive". 

06.02.1976 - 
11.25.1977 

119 

16 Shëndetësi.   

476 Njoftime dhe Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë së 
bashku me korrespondencën përkatëse, "Për sëmundjet 
ngjitëse epidemike dhe mbrojtjen e ambientit si dhe probleme 
të tjera të profilaksisë". 

04.01.1976 - 
01.18.1978 

86 

477 Vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave si dhe informacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë "Për masat 
që duhen të merren për t'u dhënë fund shfaqjeve të 
liberalizmit në institucionet shëndetësore si dhe për gjendjen e 
të sëmurëve psikikë, idiotë dhe lypës". 

02.14.1977 - 
12.21.1977 

39 

478 Raporte, informacione dhe njoftime të Ministrisë së 
Shëndetësisë "Për gjendjen e tuberkulozit dhe luftën 
antituberkulare si dhe për aktivitetin e Institutit të Luftës 
kundër TBC". 

07.07.1977 - 
05.23.1978 

49 

479 Raport, informacione dhe njoftime të Ministrisë së 
Shëndetësisë së bashku me korrespondencën përkatëse "Për 
ruajtjen e shëndetit të nënës dhe fëmijës si dhe për abortet në 
vendin tonë". 

12.21.1976 - 
02.02.1978 

230 

480 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë "Për sëmundjet 
profesionale dhe masat për mënjanimin e tyre". 

09.05.1977 - 
11.18.1977 

31 

481 Relacion dhe informacion i Ministrisë së Shëndetësisë "Për 
gjendjen, perspektivën dhe masat që do të merren për 
thellimin e studimit të mjekësisë popullore". 

07.11.1977 - 
08.05.1977 

23 

482 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë "Për trajtimin e 
fëmijëve në çerdhet e qytetit dhe të fshatit". 

02.16.1977 - 
12.05.1977 

33 

483 Materiale "Për zhvillimin e punimeve të aktivit të 
shëndetësisë" dhe Konferencës së Dytë Kombëtare të 
Higjienës. 

09.27.1976 - 
04.22.1977 

303 
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484 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport dhe informacione të 
Ministrisë së Shëndetësisë "Për prodhimin në vend të 
preparateve imunobiologjike dhe masat për rritjen e gamës 
dhe të cilësisë së tyre", kalim laboratori në varësi si dhe krijimi 
i uzinës për prodhimin e antibiotikëve në Tiranë. 

12.07.1976 - 
12.20.1977 

75 

17 Byroja Juridike.   

485 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.07.1977, vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave 
së bashku me materialin përkatës "Për disa shtesa dhe 
ndryshime në listën e kategorive të punonjësve që përfitojnë 
pushim plotësues, disa çështje të pagave, zbatimin e Kodit të 
Punës si dhe emërtimin e shkollës së mesme të gjuhëve të 
huaja në Tiranë me emrin e heroit të popullit "Asim Vokshi". 

01.28.1977 - 
03.30.1978 

33 

486 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor procesverbale të 
mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 20.05 dhe 
15.09.1977, vendime dhe relacione përkatëse "Për shqyrtimin e 
projektdekretit të Kodit Penal të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë", "Krijimin e këshillit gjyqësor", 
"Gjykatat e fshatrave, të qyteteve dhe të lagjeve të qyteteve, 
shtesë në kodin e familjes, krijimin e medaljes "Medalja e 
nënës" dhe të urdhrit "Lavdi nënës" si dhe "Për krijimin e 
kooperativave bujqësore të tipit të lartë". 

01.21.1977 - 
11.01.1977 

159 

487 Grafiku i akteve ligjore e nënligjore që do të rishikohen në 
bazë të Kushtetutës së Re dhe në kuadrin e rishikimit të 
përgjithshëm si dhe korrespondenca përkatëse për ndryshime 
në legjislacion. 

01.25.1977 - 
12.01.1977 

190 

488 Relacione, mendime dhe vërejtje "Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin për veprimet juridike dhe detyrimet". 

09.06.1976 - 
03.22.1977 

44 

489 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
korrespondenca përkatëse "Për përmirësimin e përbërjes së 
emrave të njerëzve në vendin tonë si dhe regjistrimin e 
kombësisë". 

03.04.1977 - 
12.12.1977 

58 

490 Letër e Këshillit të Ministrave si dhe mendime "Për 
projekligjin për këshillat popullore". 

04.22.1977 - 
11.25.1977 

49 
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491 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.10.1977, vendim dhe materiali përkatës "Për lejet e 
banimit të shtetasve". 

02.05.1977 - 
11.01.1977 

45 

492 Raport dhe relacion të Ministrisë së Punëve të Brendshme "Për 
detyrimin e parazitëve për punë", si dhe "Për ndërtimin e 
banesave me të dënuar me heqje lirie". 

06.06.1977 - 
01.18.1978 

31 

493 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 10.06.1977, vendim dhe relacioni përkatës i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme "Për miratimin e rregullores së Komitetit 
Shqiptar për Marrëdhënie Kulturore e Miqësore me Botën e 
Jashtme" e PNUD-in. 

12.21.1976 - 
12.16.1977 

51 

494 Projekt mbi miratimin e rregullores për ceremonitë zyrtare të 
varrimit të personaliteteve kryesore. 

09.12.1977 - 
12.13.1977 

24 

18 Inspektimi i Shtetit.   

495 Tematika orientuese e Inspektimit të Shtetit për vitin 1977, 
plani i punës si dhe mbi punën e bërë gjatë vitit 1977 dhe 
detyrat për vitin 1978. 

12.30.1976 - 
11.30.1977 

65 

496 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për shfrytëzimin e 
kapaciteteve prodhuese të makinave metalprerëse". 

11.05.1977 - 
12.12.1977 

9 

497 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për tematikën e kolegjiumeve 
të dikastereve për vitet 1975-1976". 

02.01.1977 - 
03.04.1977 

5 

498 Raporte dhe konkluzione të Inspektimit të Shtetit për 
kontrollin e ushtruar në 5 ministri dhe 4 rrethe për metodën e 
punës. 

08.27.1977 - 
10.17.1977 

151 

499 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1977, program pune dhe raportet përkatëse "Për analizën 
e veprimtarisë së komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Vlorë e Dibër dhe organeve të tyre 
vartëse". 

07.22.1977 - 
10.18.1977 

134 

500 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për punën që është bërë për 
zbatimin e disa porosive që ka dhënë kryetari i Këshillit të 
Ministrave". 

12.10.1977 - 
12.20.1977 

7 
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501 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për zëvendësimin e disa 
llojeve të punës të lehta që bëjnë burrat me gra dhe kalimi i 
tyre në punë në prodhim bujqësor". 

05.04.1977 - 
10.05.1977 

8 

502 Program kontrolli dhe raport të Inspektimit të Shtetit "Për 
zbatimin e detyrave të Plenumit të VII-të të Komitetit Qendror 
të Partisë për industrinë e naftës", konkluzione dhe 
përfundime për punën e bërë në ndërmarrjen e nxjerrjes së 
naftës në Patos, Gorisht, në Drejtorinë Gjeologjike Qyteti 
Stalin etj. 

12.02.1976 - 
03.22.1977 

218 

503 Raport dhe njoftim të Inspektimit të Shtetit "Për veprimtarinë 
e Drejtorisë së Përgjithshme të Centraleve Elektrike", si dhe 
"Për normativat e harxhimit të lëndëve të para dhe lëndëve 
djegëse". 

10.08.1975 - 
01.16.1978 

153 

504 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për çështjen e arkave të 
ambalazhit të frutave e perimeve për eksport". 

07.08.1977 - 
07.14.1977 

4 

505 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për kryerjen e detyrave të 
kohës në bujqësi" si dhe "Për kontrollin e ushtruar në disa 
rrethe, për prodhimin dhe furnizimin me perime, mbjelljet e 
pranverës dhe përgatitjen për ujitje". 

01.05.1977 - 
10.31.1977 

112 

506 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për administrimin më të 
mirë të drithërave të bukës dhe të farërave". 

01.31.1977 - 
09.01.1977 

20 

507 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për gjendjen dhe masat e 
marra për zbatimin e detyrave që shtroi Kongresi i VII-të i 
Partisë për grumbullimin e përpunimin e plehrave organike, 
shtimin e bagëtive të imëta dhe qeve të punës në ekonomitë 
bujqësore mbylljen e rezervuarëve ujitës dhe ndërtimin e 
veprave ujitëse". 

09.30.1977 - 
10.03.1977 

15 

508 Njoftime dhe informacion të Inspektimit të Shtetit "Për 
zbatimin e detyrave nga NN "21 dhjetori" për ndërtimin e 
uzinës "Enver", ndërtimin e banesave në fshat si dhe për 
gjendjen dhe masat që u morën për pastrimin e kupës së 
liqenit të hidrocentralit të Fierzës". 

04.18.1977 - 
10.07.1977 

13 

509 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për furnizimin e tregut me 
artikuj ushqimorë, blegtoral, bujqësor e industrial". 

02.26.1977 - 
01.14.1978 

19 
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510 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për hartimin e projektplanit 
dhe programeve për vitin 1977 dhe 1978, eksportimin e 
domates dhe të patates si dhe për disa pjesë ndërrimi e 
materiale që nuk janë tërhequr nga Aeroporti i Rinasit". 

01.17.1977 - 
06.13.1977 

18 

511 Raport dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për kontrollin në 
disa ndërmarrje për cilësinë e prodhimeve, ndërtimeve dhe 
shërbimeve, punën e bërë për mënjanimin e mallrave stoqe 
dhe me qarkullim të ngadalshëm, evadimin e mallrave si dhe 
për forcimin e regjimit të kursimit". 

02.28.1977 - 
05.14.1977 

20 

512 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për ngarkim-shkarkimin në 
kohë të anijeve në portin e Durrësit dhe evadimin e mallrave 
nga ndërmarrjet e furnizimit dhe porti i Durrësit". 

08.25.1977 - 
11.25.1977 

16 

513 Raport i Inspektimit të Shtetit lidhur me kualifikimin 
profesional të punonjësve me arsim të lartë dhe dhënien e 
gradave e të titujve shkencorë. 

03.12.1977 - 
06.11.1977 

23 

514 Raport dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për shpërndarjen 
e librit, periodikut dhe fletoreve, punën prodhuese të 
nxënësve të shkollave të mesme si dhe për tregtimin e teksteve 
e sendeve shkollore". 

04.04.1977 - 
01.05.1978 

40 

515 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për kontrollin e ushtruar në 
minierën e kromit Kam Tropojë si dhe në Institutin e Naftës 
dhe të Gazit në Fier" si dhe "Verifikimin e çështjeve që ngrihen 
në letrën e Zenel Merja". 

01.17.1977 - 
11.21.1977 

27 

516 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për kriteret për 
administrimin dhe përdorimin e literaturës së huaj dhe 
disiplinimin e porosive të saj" si dhe "Për kontrollin e ushtruar 
në kinostudion "Shqipëria e Re" dhe Radiotelevizionin". 

01.18.1977 - 
12.26.1977 

40 

517 Njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për administrimin e vlerave 
materiale e monetare në sektorët e kulturës, artit e fiskulturës 
si dhe për festën e 1 Majit". 

02.04.1977 - 
08.15.1977 

14 

518 Njoftim i Inspektimit të Shtetit "Për shkaqet e rezultateve të 
dobëta ekonomiko-financiare të disa ndërmarrjeve". 

02.21.1977 4 
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519 Raport dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për shqyrtimin 
dhe zgjedhjen e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve, verifikimin e letrës anonime për personat që 
ushtrojnë profesionin në rrugë private si dhe për letrën e 
Bektash Zykaj drejtuar shokut Adil Çarçani". 

05.24.1977 - 
02.08.1978 

26 

19 Kuadri.   

520 Njoftim dhe konkluzione të Aparatit të Këshillit të Ministrave 
"Për disa probleme të punës me kuadrin në rrethin e Gramshit 
si dhe nga kontrolli i ushtruar në seksionin e arsimit dhe të 
kulturës pranë Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Korçës". 

04.09.1977 - 
07.28.1977 

27 

521 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.03.1977, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione 
të Komisionit të Planit të Shtetit "Për planin e shpërndarjes së 
kontigjentit të specialistëve për vitin 1977". 

11.22.1976 - 
10.31.1977 

79 

522 Materiale "Për zhvillimin e kursit me disa nga kuadrot 
drejtuese të komiteteve ekzekutive dhe masat për kursin e 
ardhshëm". 

09.10.1976 - 
11.08.1977 

73 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës "Për kualifikimin pasuniversitar në 
disa specialitete". 

11.13.1976 - 
12.29.1977 

10 

524 Udhëzim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës "Për organizimin e punës drejtpërdrejt në prodhim të 
kuadrove", informacione dhe shënime mbi kontrollet e kryera 
në rrethe për kryerjen e punës drejtpërdrejt në prodhim. 

11.26.1976 - 
04.04.1978 

122 

525 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
ligje dhe dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor së 
bashku me materialin përkatës për ndryshime në përbërjen e 
Këshillit të Ministrave, shkarkim dhe emërim përfaqësuesish 
diplomatikë si dhe prishje dhe krijim ministrish. 

01.05.1977 - 
11.23.1977 

77 

526 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
korrespondencën përkatëse "Për emërim dhe shkarkim 
kuadrosh" si dhe vënien e tyre në dispozicion. 

01.08.1977 - 
02.01.1978 

152 
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527 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave "Për emërim dhe 
shkarkim kuadrosh të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme". 

02.10.1977 - 
12.29.1977 

24 

528 Letër e Këshillit të Ministrave së bashku me korrespondencën 
përkatëse "Për sistemimin me banim dhe punë të familjeve e 
kuadrove që janë qarkulluar e transferuar". 

05.27.1977 - 
09.21.1977 

9 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës "Për miratimin e kolegjiumeve dhe të këshillave 
shkencore". 

12.22.1976 - 
11.01.1977 

22 

530 Korrespondencë "Për caktimin e pagës të Mustafa Gërcalliut". 11.13.1976 - 
12.12.1977 

7 

531 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor së bashku me 
korrespondencën përkatëse "Për dhënien e dekorimeve 
punonjësve, kolektivave dhe ndërmarrjeve të ndryshme". 

10.19.1976 - 
12.17.1977 

192 

532 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
institucionet e tjera qendrore "Për dërgimin e kuadrove dhe të 
praktikantëve me shërbim jashtë shtetit për specializim". 

02.10.1976 - 
12.11.1977 

208 

532/1 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
institucionet e tjera qendrore "Për dërgimin e kuadrove dhe të 
praktikantëve me shërbim jashtë shtetit për specializim". 

02.10.1976 - 
12.11.1977 

204 

533 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
korrespondencën përkatëse "Për miratimin e dërgimit jashtë 
shtetit të delegacioneve për bisedime tregtare, kontraktim 
mallrash për mbledhjet e zakonshme shqiptaro-jugosllave, 
probleme shkencore" etj, si dhe vendim i Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë për dërgimin e delegacionit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Sesionin e 32-
të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. 

10.26.1976 - 
12.09.1977 

168 
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533/1 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
korrespondencën përkatëse "Për miratimin e dërgimit jashtë 
shtetit të delegacioneve për bisedime tregtare, kontraktim 
mallrash për mbledhjet e zakonshme shqiptaro-jugosllave, 
probleme shkencore" etj, si dhe vendim i Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë për dërgimin e delegacionit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Sesionin e 32-
të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. 

10.26.1976 - 
12.09.1977 

168 

534 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës "Për miratimin e dërgimit jashtë 
shtetit të trupës së Teatrit Popullor si dhe të ansambleve 
artistike amatore dhe profesioniste". 

08.05.1976 - 
11.25.1976 

88 

535 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës "Për dërgimin e ekipeve sportive 
jashtë shtetit në kuadrin e aktiviteteve ndërkombëtare". 

12.25.1976 - 
11.18.1977 

103 

536 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
korrespondencën përkatëse "Për dërgimin e delegacioneve 
dhe të kuadrove jashtë shtetit për të marrë pjesë në mbledhje e 
konferenca ndërkombëtare, mbajtje ligjërata dhe cikle 
leksionesh në kuadrin e bashkëpunimit tekniko-shkencor dhe 
kulturor". 

03.19.1977 - 
11.05.1977 

50 

537 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme 
"Për dërgimin e kuadrove me shërbim jashtë shtetit". 

09.20.1976 - 
12.20.1977 

42 

538 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.01.1977, vendime dhe letër e Këshillit të Ministrave së 
bashku me korrespondecën përkatëse "Për dhënie pension 
vjetërsie për raste të veçanta". 

05.13.1976 - 
12.10.1977 

35 

539 Vendime dhe propozim të Këshillit të Ministrave "Për masa 
ndëshkimore dhe shkarkim kuadri". 

01.04.1977 - 
10.07.1977 

7 

540 Letër e Komitetit Qendror të Partisë "Për miratimin e 
fletëanketës të kuadrit, kartela e teknikut të mesëm dhe 
letërnjotimi" si dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave "Për 
mbajtjen e evidencës ushtarake për shtetasit që i shtrohen 
shërbimit ushtarak". 

07.06.1977 - 
12.17.1977 

8 
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20 Informacioni.   

541 Njoftime për ngjarje të jashtëzakonshme. 12.21.1976 - 
12.31.1977 

193 

542 Njoftime për kritikat e botuara në shtyp. 02.28.1977 - 
12.10.1977 

69 

543 Njoftime për "Pjesëmarrjen në punë me norma dhe me norma 
teknike, mungesat pa arsye në punë, paaftësinë e përkohshme 
për vitin 1976 si dhe për forcat e lira". 

02.07.1977 - 
08.01.1977 

33 

21 Administratë.   

544 Plani dhe bilanci financiar si dhe korrespondencë "Për mallra 
nga importi dhe fondin e veçantë". 

08.13.1976 - 
08.17.1978 

66 

22 Peshëmatje.   

545 Raporte, informacione dhe korrespondencë "Për punën e bërë 
për zbatimin e detyrave në fushën e peshëmatjeve dhe masat 
që duhen marrë për vitin 1977 si dhe për kontrollet e 
ushtruara". 

02.05.1975 - 
03.02.1978 

145 

546 Konkluzione, relacione dhe informacione "Për kontrollet e 
ushtruara për zbatimin e dispozitave, udhëzimeve, detyrave e 
porosive për peshëmatjen si dhe plani i punës". 

05.18.1976 - 
12.19.1977 

144 

547 Udhëzim metodik i Drejtorisë së Peshëmatjes pranë Aparatit 
të Këshillit të Ministrave "Për detyrat e laboratorëve për 
verifikimin e instrumentave matës si dhe gjendjen e peshoreve 
automobilistike dhe autobotet". 

05.14.1977 - 
12.03.1977 

26 

548 Lista e mjeteve dhe pajisjeve që do të importohen në vitin 1978 
për laboratorin e Drejtorisë së Peshëmatjes. 

01.12.1977 - 
11.10.1977 

24 

23 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   
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1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë 
problemin e arsimit. Njoftojnë dhe propozojnë për 
mbarëvajtjen e punës në Akademinë e Shkencave. Kolektivi i 
futbollistëve "Devolli" ankohet për një padrejtësi që i është 
bërë nga Federata e Futbollit. Propozim për organizimin e 
kampionatit të futbollit. Ankohet se instituti "Vojo Kushi" nuk 
ka shqyrtuar materialin e paraqitur të dezertacionit. Ankohen 
për kushte jo të mira për mjekët që janë në kursin e 
specializimit. Njoftojnë se drejtori i shkollës së Sheperit të 
Zagories nuk ka arsim përkatës. Bën propozim për arsimin e 
mesëm në shkollat e ciklit të ulët 8-vjeçar. 

03.14.1977 - 
12.31.1977 

69 

2/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë ku trajtojnë probleme të bujqësisë, 
kërkojnë që kooperativa bujqësore t'i kthejë bagëtitë që i ka 
marrë gjatë kolektivizimit, kërkojnë që t'i ndërohet makina e 
kooperativës, ankohen se për mungesë të makinës punët në 
bujqësi mbeten prapa, njoftojnë për dobësi dhe të meta në 
drejtorinë e ujrave, propozojnë që t'u kushtohet më shumë 
rëndësi thundrakëve, propozojnë për kultivimin e luleve të 
freskëta për eksport, ankohen se nuk merret në dorëzim fara 
koreandër. 

04.04.1977 - 
12.20.1977 

83 

3/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë probleme të industrisë, 
probleme për guroren e Shushicës, si dhe bashkimin e dy 
guroreve, të Kombinatit Metalurgjik me atë të ndërmarrjes së 
ndërtimit, njoftojnë si u zgjidh problemi i teknologjisë së 
rërave të Kashicës etj, kërkon të hapet përsëri ofiçina e 
mbyllur para dy vjetëve, propozojnë për shfrytëzimin më të 
mirë të qymyrgurit, propozojnë disa novacione të reja me 
mbeturina të drurit, propozojnë për kursimin e ambalazhit etj. 

01.04.1977 - 
12.31.1977 

106 

4/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme të komunikacionit : 
kërkojnë t'i vihet linjë urbani, kërkojnë t'u vihet në dispozicion 
të sektorit elektrik një makinë shtatë vendëshe gaz kinez. 

02.23.1976 - 
08.19.1977 

28 
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5/L Letër e një personi drejtuar shokut Pali Miska, në të cilën 
ankohet sepse është keq me strehim, kërkon zgjerim. 

07.02.1977 - 
12.07.1977 

19 

6/L Letër e një personi dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
në të cilën informon për zbutje të luftës së klasave. 

03.22.1977 - 
09.06.1977 

8 

7/L Letër e një personi drejtuar Zv.Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, shokut Manush Myftiu, ku kërkon të marrë 
pension nga nëna e cila nuk e mban mbas ndarjes me 
bashkëshortin. 

03.22.1977 - 
09.06.1977 

8 

8/L Letër e disa personave drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, në të cilën ankohet për përjashtim nga Partia. 

04.25.1977 - 
11.12.1977 

25 

9/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku kërkojnë riatdhesim nga Shqijpëria 
për në shtete të tjera të botës dhe e kundërta riatdhesimin nga 
shtetet e tjera në Shqipëri. 

02.25.1977 - 
06.06.1977 

18 

10/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e kuadrit, 
ankohen për shkarkimin si drejtor, për keqtrajtim nga 
personeli drejtues, për të dhëna jo të sakta në mbjellje, për 
kryetarin e kooperativës dhe përgjegjësin e sektorit, njoftojnë 
se në rrethin e Korçës nuk bëhet me rregull politika e kuadrit. 

02.02.1977 - 
12.31.1977 

62 

11/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të pronës 
socialiste, njoftojnë për vjedhje e dëmtime të pasurisë 
kooperativiste në Milot, njoftojnë për drejtim dhe administrim 
jo të mirë të pronës në uzinën "Partizani", njoftojnë për disa të 
meta e çrregullime në stabilizimin e sharrave në Goricë. 

01.05.1977 - 
11.05.1977 

56 

12/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e ndërtimeve, 
kërkojnë ndërtimin e një ure, ndërtimin e një dyqani, kërkojnë 
t'u jepet ndihmë për shtëpitë e dëmtuara nga rrëshqitja e 
tokës, ankohen për mosdhënie kredi për ndërtimin e shtëpisë 
etj. 

03.09.1977 - 
12.17.1977 

48 
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13/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, në të cilën trajtojnë probleme të kushteve të 
punës, kërkojnë rroba pune si kaldaist, ankohen për mbylljen 
e repartit, për disa të drejta që u takojnë, bëjnë propozim për 
organizim më të mirë të punës së elektriçistëve në 
kooperativën bujqësore. 

03.31.1977 - 
11.10.1977 

22 

14/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e ujit të pijshëm. 

01.13.1977 - 
11.21.1977 

108 

15/L Mbi kontrollin që do të bëhet në komitetet ekzekutive të 
rretheve, Tropojë, Kukës dhe Pukë për të parë si janë zbatuar 
udhëzimi dhe detyrat e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
drejtuar të gjithë rretheve me letrën qarkore të datës 1.12.1976 
për shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve, si dhe për verifikimin e letrave që i 
janë drejtuar aparatit të këtyre rretheve. 

1977 2 

16/L Disa çështje që dalin nga kërkesat, ankesat dhe informacionet 
e shtetasve në shkallë republike, relacion për shqyrtimin dhe 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve 
dhëna nga Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministria e Financave, Punëve të Jashtme, Arsimit dhe 
Kulturës, Komunikacioneve, Industrisë dhe Minierave, 
Komisioni i Planit të Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme e 
Postave dhe Telekomunikacioneve, Ministria e Industrisë dhe 
Minierave, Drejtoria e Përgjithshme e Ekonomisë Komunale, 
Ministria e Tregtisë, Komisioni i Planit të Shtetit, statistika e 
kërkesave e ankesave. 

02.17.1977 - 
03.05.1977 

80 

17/L Udhëzim mbi shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave 
dhe deklarimeve të shtetasve që kanë karakter të interesit të 
përgjithshëm, lista e dorëzimit të udhëzimit të aprovuar nga 
shoku Adil Çarçani, datë 20.1.1977 mbi veprimet që duhet të 
kryhen nga Aparati i Këshillit të Ministrave për ankesat dhe 
kërkesat e shtetasve që kanë karakter të interesit të 
përgjithshëm, shtetëror, ekonomik dhe shoqëror. 

01.13.1977 14 

18/L Njoftim mbi disa konkluzione që dalin nga analiza që i bëri 
punës me kërkesat, ankesat dhe deklarimet e shtetasve, 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Sarandë. 

02.12.1977 4 
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19/L Program pune për rikontrollin që do të bëhet lidhur me 
zbatimin e detyrave të lëna nga kontrolli që u bë në nëntor 
1977 në rrethet Korçë e Pogradec për kërkesat, ankesat dhe 
deklarimet e shtetasve dhe masat e mëtejshme që duhet të 
merren për përgatitjen e seminarit për përgjithësimin e 
eksperiencës në shkallë republike, program pune për të 
luftuar kundër shfaqjeve të huaja dhe kriminalitetit, program 
pune për tremujorin e parë të vitit 1978, program dhe plan 
pune për kontrollin që duhet të bëhet në dikastere sipas 
programit aprovuar për këtë qëllim. 

01.19.1977 - 
12.27.1977 

22 

20/L Kërkesë e Sul Baholli drejtuar shokut Adil Çarçani që në 
Degën e Ankesave të shtohet një daktilografiste. 

01.15.1977 - 
01.21.1977 

3 

21/L Njoftim mbi disa konkluzione që dalin nga rikontrolli që u bë 
nga një grup pune i Degës së Ankesave në Komitetet 
Ekzekutive të KP të Rretheve, Kukës, Tropojë dhe Pukë lidhur 
me zbatimin e detyrave që rrjedhin nga orientimet e Partisë 
dhe të shokut Enver, si dhe të vendimit nr.174, datë 
11.12.1970, njoftim mbi disa konkluzione që dalin nga 
shqyrtimi dhe studimi i kërkesave, ankesave dhe deklarimeve 
të shtetasve drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave gjatë 
vitit 1976, konkluzione mbi punën e bërë nga organet e 
pushtetit të ekonomisë në rrethin e Lushnjes për shqyrtimin 
dhe zgjidhjen e ankesave, kërkesave të shtetasve. 

06.14.1977 - 
09.16.1977 

23 

22/L Raport mbi disa konkluzione që dolën nga rikontrolli që u bë 
në rrethet Korçë, Kolonjë dhe Pogradec lidhur me zbatimin e 
detyrave për shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave 
dhe deklarimeve të shtetasve, informacion mbi kontrollin dhe 
ndihmën në Degën e Punëve të Brendshme, Korçë, Pogradec, 
Kolonjë dhe çështjet që dolën nga ndihma e kontrolli në 
repartet dhe degët ushtarake në Rrethet Korçë, Kolonjë e 
Pogradec. Program pune për ndihmën e kontrollin që do të 
bëhet në Korpusin e Korçës nga data 3 deri më 10.10.1977. 

10.25.1977 - 
11.24.1977 

30 
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23/L Një mendim mbi veprimtarinë dhe funksionet e këshillave 
popullore të instancave të ndryshme, raport për disa 
konkluzione që dalin në mënyrë të përmbledhur nga puna e 
bërë për shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve paraqitur Aparatit të Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1977. 

03.20.1977 - 
11.03.1977 

8 

24/L Njoftim për shqyrtimin, zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve në rrethin e Tiranës, mbi punën e 
Aparatit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, për vlerësimin e zgjidhjen e kërkesave dhe 
ankesave të popullit dhe roli e ndikimi i tij në organet e bazës 
mbi këtë problem. 

05.20.1977 - 
12.27.1977 

32 

25/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë probleme në lidhje me 
kuadrot e bujqësisë, për mosdhënie  pjergulla për mbjellje 
hardhie, për dallavere dhe hatërllëqe që bëjnë kuadrot 
drejtuese etj. 

01.26.1977 - 
11.11.1977 

70 

26/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë çështje komunale mbi 
ujin e pijshëm, dritat elektrike, mospagim të qerave të 
shtëpive, ndërtim pusetash për ujrat e zeza, bashkime të rep. 
arteve të riparim shërbimeve. 

01.06.1977 - 
12.05.1977 

74 

27/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, mbi problemin e tregtisë si kërkesa 
për marrje televizori, për mostërheqjen e fruta perimeve nga 
kopshti personal, shitje ushqimesh me çmime sipas qefit të 
shitësve. 

01.25.1977 - 
12.17.1977 

95 

28/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, e të tjerë ku trajtojnë probleme të 
industrisë, si propozime për bërje frigorifere në vend, njoftime 
se në kalanë e Beratit ndodhen gjyle topi të mbetura gjatë 
luftës që i shërbejnë metalurgjisë, njoftojnë se me hedhjen e 
skarciteteve (skoreve) hidhen dhe pllaka çeliku, propozojnë që 
tharset e misrit të punojnë me qymyrë guri dhe jo me energji 
elektrike etj. 

01.27.1977 - 
02.28.1977 

64 
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29/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë problemin e transportit, 
si ankesë për dhënie makinë për transportimin e plaçkave, 
bllokimin të dy automjeteve nga agjensia, propozim për 
kursim karburanti. 

02.02.1977 - 
12.26.1977 

37 

30/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë problemin e kushteve të 
punës, mungesës materiale, pengesë për realizimin e planit, 
mungesë veshmbathje, mungesë makine për nevoja pune, 
mungesë telefoni për nevoja pune etj. 

02.08.1977 - 
12.27.1977 

56 

31/L Evidenca statistikore sipas rretheve, relacione, program pune 
mbi kërkesat e ankesat e popullit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe organeve të tyre vartëse 
gjatë viteve 1975-1977 për probleme të ndryshme. 

09.05.1977 - 
09.28.1977 

53 

 
 


