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34 Viti 1978.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.01.1978, raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe letra 
përkatëse për punën e transportit hekurudhor dhe 
intensifikimin e shfrytëzimit të tij. 

12.29.1977 - 
02.16.1978 

59 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.01.1978, raport i Komisionit të Planit dhe vendim i miratuar 
për mënjanimin dhe parandalimin e mallrave stoqe e me 
qarkullim të ngadalshëm. 

01.17.1978 - 
02.14.1978 

98 

3 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 25.01.1978, për një 
shtesë në ligjin, mbi veprimet juridike dhe detyrimet dhe mbi 
administrimin e ndërtesave të banimit në fshat dhe caktimin e 
tarifës së qirasë së tyre. 

09.05.1977 - 
03.16.1978 

31 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.01.1978 dhe urdhëresa përkatëse, për mbrojtjen nga zjarri. 

11.23.1977 - 
02.02.1978 

24 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.01.1978 dhe urdhëresa përkatëse, për vulat zyrtare dhe 
aparatet shumëzuese për botim. 

09.12.1977 - 
02.02.1978 

21 

6 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 25.01.1978, për një 
ndryshim në dekretin, mbi Inspektoriatin Sanitar Shtetëror. 

12.06.1977 - 
02.24.1978 

8 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1978 për shqyrtimin e raportit, për thellimin e 
revolucionit tekniko-shkencor dhe vendimi për këtë çështje. 

02.15.1978 - 
03.18.1978 

142 

7/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1978 për shqyrtimin e raportit, për thellimin e 
revolucionit tekniko-shkencor dhe vendimi për këtë çështje. 

02.15.1978 - 
03.18.1978 

219 
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8 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.03.1978 dhe raportet e Ministrisë së Financave dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, për rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe të kooperativave bujqësore si dhe për 
kontroll-revizionin dhe gjendjen e debitorëve në persona si 
dhe letra për aftësinë paguese. 

03.07.1978 - 
04.12.1978 

119 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.03.1978, material i paraqitur nga Komisioni i Planit të 
Shtetit dhe vendimi përkatës, për miratimin e metodologjisë 
socialiste në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të kompetencave të organeve shtetërore dhe ekonomike për 
nomenklaturat e treguesve të planit. 

03.20.1978 - 
06.01.1978 

192 

9/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.03.1978, material i paraqitur nga Komisioni i Planit të 
Shtetit dhe vendimi përkatës, për miratimin e metodologjisë 
socialiste në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të kompetencave të organeve shtetërore dhe ekonomike për 
nomenklaturat e treguesve të planit. 

03.20.1978 - 
06.01.1978 

195 

10 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 24.03.1978 dhe 
vendimi përkatës, për hartimin, miratimin dhe zbatimin e 
planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave. 

03.03.1978 - 
07.10.1978 

102 

11 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 24.03.1978, për disa 
ndryshime në ligjin, mbi pensionet për anëtarët e 
kooperativave bujqësore. 

12.02.1977 - 
05.30.1978 

10 

12 Ligj i Kuvendit Popullor dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 24.03.1978, për shpërblimet 
postare dhe të telekomunikacioneve. 

01.13.1978 - 
02.27.1979 

27 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.03.1978 për disa ndryshime në kompetencat e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, së bashku me 
projektdekretin. 

12.07.1977 - 
03.24.1978 

16 
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14 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 24.03.1978 për një 
shtesë në dekretin, mbi mbrojtjen e monumenteve kulturore e 
historike të pasurive natyrore të rralla. 

09.10.1977 - 
05.27.1978 

7 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.03.1978 për disa ndryshime në dekretin, mbi autopsinë, së 
bashku me projektin. 

10.08.1977 - 
03.24.1978 

6 

16 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.03.1978 për miratimin e rregullores, për 
prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike. 

11.21.1978 - 
04.04.1979 

44 

17 Procesverbal dhe urdhëresa e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.03.1978 për disa ndryshime në urdhëresën 
Nr.6 datë 12.10.1976, mbi kreditin me afat të shkurtër dhe të 
gjatë për kooperativat bujqësore. 

03.01.1978 - 
04.11.1978 

10 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.05.1978 dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit, për 
gjendjen dhe masat që duhen marrë për forcimin e disiplinës 
së punës dhe zbatimin sa më të plotë të parimit të shpërblimit 
sipas punës. 

04.19.1978 - 
05.03.1978 

103 

19 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1978, për miratimin e projektkritereve 
dhe të kushteve teknike të projektimit të veprave ekonomike e 
shoqërore. 

04.10.1978 - 
05.20.1978 

179 

19/1 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1978, për miratimin e projektkritereve 
dhe të kushteve teknike të projektimit të veprave ekonomike e 
shoqërore. 

04.10.1978 - 
05.20.1978 

279 

19/2 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1978, për miratimin e projektkritereve 
dhe të kushteve teknike të projektimit të veprave ekonomike e 
shoqërore. 

04.10.1978 - 
05.20.1978 

302 

20 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1978, për miratimin e rregullores për 
ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pendave për mbrojtjen nga 
përmbytjet. 

11.21.1977 - 
05.13.1978 

32 
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21 Ligj i Kuvendit Popullor dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 03.05.1978, për regjistrimin e 
akteve të gjendjes civile. 

01.04.1978 - 
02.27.1979 

53 

22 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1978, për disa ndryshime në rregulloren 
për qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave monetare dhe 
materiale. 

04.10.1978 - 
05.19.1978 

11 

23 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.05.1978, për shfuqizimin e kreut të 7-të të 
vendimit Nr.56 datë 21.02.1976, mbi disa masa favorizuese për 
kooperativat bujqësore. 

03.27.1978 - 
05.13.1978 

9 

24 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.06.1978, për përmirësimin e normativave 
të përdorimit të materialeve, lëndëve të para kryesore dhe 
normimin teknik të tyre, së bashku me projektin. 

05.26.1978 - 
07.13.1978 

163 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.06.1978 dhe raport i aparatit për kualifikimin e punonjësve 
me arsim të lartë e të mesëm dhe të kuadrove drejtues si dhe 
masat për përmirësimin e mëtejshëm të tij. 

06.04.1978 - 
01.25.1979 

90 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.06.1978 dhe projektdekreti për ndryshimin e dekretit, mbi 
ndalimin e hyrjes e të daljes në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë të sendeve dhe të vlerave monetare që 
dërgojnë të arratisurit ose u dërgohen atyre. 

05.13.1978 - 
07.11.1978 

7 

27 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.06.1978, për caktimin e çmimeve për disa 
prodhime të Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në 
Ballsh. 

06.06.1978 - 
07.11.1978 

14 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1978, për detyrat që dalin në situatën e re të krijuar me 
prerjen nga ana e Republikës Popullore të Kinës të ndihmës 
ekonomike dhe ushtarake dhe me tërheqjen e specialistëve. 

07.15.1978 76 
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29 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.09.1978, për zgjerimin, intensifikimin dhe 
përmirësimin cilësor të kërkimeve gjeologjike, së bashku me 
raportin e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

08.31.1978 - 
10.17.1978 

81 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.09.1978, për vazhdimin e punimeve të ndërtim-montimit 
dhe vënien në shfrytëzim të Kombinatit Metalurgjik, 
Hidrocentralit të Fierzës dhe veprave të tjera si dhe 
përfundimin e uzinës së re të gomës dhe zgjerimin e 
industrisë së gomës, së bashku me parashtresat përkatëse. 

09.01.1978 - 
09.27.1978 

72 

31 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.09.1978, për miratimin e rregullores për 
administrimin e ujësjellësave në qytete dhe në fshatra si dhe 
relacioni përkatës i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale. 

09.06.1978 - 
10.14.1978 

26 

32 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.09.1978, për disa ndryshime në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.28, datë 20.03.1978, mbi firot e 
mallrave gjatë ruajtjes, transportimit dhe trajtimit të tyre. 

07.27.1978 - 
10.05.1978 

11 

33 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.09.1978, për disa shtesa dhe ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.38, datë 25.01.1977, mbi 
masat për përmirësimin e furnizimit materialo-teknik me 
mallra importi. 

08.30.1978 - 
10.05.1978 

11 

34 Procesverbali dhe vendimet e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.10.1978, për vazhdimin e punimeve të 
ndërtim-montimit të Kombinatit Metalurgjik, të Hidrocentralit 
të Fierzës dhe të veprave të tjera si dhe për përfundimin e 
uzinës së re të gomës dhe zgjerimin e industrisë së gomës, së 
bashku me relacionet e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

10.04.1978 - 
10.14.1978 

146 
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35 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 si dhe vendimi 
përkatës për miratimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të Buxhetit të Shtetit për vitin 1979, së bashku me planin e 
detajuar. 

10.06.1978 - 
02.27.1979 

208 

35/1 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 si dhe vendimi 
përkatës për miratimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të Buxhetit të Shtetit për vitin 1979, së bashku me planin e 
detajuar. 

10.06.1978 - 
02.27.1979 

115 

35/2 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 si dhe vendimi 
përkatës për miratimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të Buxhetit të Shtetit për vitin 1979, së bashku me planin e 
detajuar. 

10.06.1978 - 
02.27.1979 

191 

35/3 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 si dhe vendimi 
përkatës për miratimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të Buxhetit të Shtetit për vitin 1979, së bashku me planin e 
detajuar. 

10.06.1978 - 
02.27.1979 

218 

35/4 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 si dhe vendimi 
përkatës për miratimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të Buxhetit të Shtetit për vitin 1979, së bashku me planin e 
detajuar. 

10.06.1978 - 
02.27.1979 

223 

35/5 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 si dhe vendimi 
përkatës për miratimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
të Buxhetit të Shtetit për vitin 1979, së bashku me planin e 
detajuar. 

10.06.1978 - 
02.27.1979 

290 
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36 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, ligj, procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave, datë 13.11.1978 dhe projektet përkatëse për 
caktimin e raporteve kryesore të pagave të nëpunësve në 
krahasim me ato të punëtorëve dhe të kooperativistëve. 

01.19.1978 - 
02.27.1979 

28 

37 Rregullore e Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.11.1978, për lidhjen e traktateve dhe të marrëveshjeve 
ndërkombëtare. 

09.23.1978 - 
02.08.1979 

45 

38 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1978 dhe 
vendimi përkatës për shfuqizimin e dispozitave mbi tatimin 
për shfaqjet kinematografike, artistike e sportive. 

07.18.1978 - 
02.08.1979 

12 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.12.1978 dhe vendimi përkatës për gjendjen e normimit të 
punës dhe zgjerimin e normimit teknik. 

12.07.1978 - 
01.13.1979 

27 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.12.1978 dhe vendimi përkatës, për thellimin e mëtejshëm të 
karakterit profilaktik të shëndetësisë sonë. 

11.25.1978 - 
01.06.1979 

33 

41 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 21.12.1978 dhe 
vendimi përkatës, për të ardhurat neto të centralizuara të 
kooperativave bujqësore. 

10.23.1978 - 
02.27.1979 

25 

42 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 21.12.1978 dhe 
projektet përkatëse për ndryshime në dekretet mbi doganat 
dhe ndalimin e hyrjes në Republikën Popullore Socialiste të 
Shqipërisë të sendeve dhe të vlerave monetare, që dërgojnë të 
arratisurit si dhe vendimi për këtë çështje. 

09.18.1978 - 
01.03.1979 

16 

43 Porosi të Kryetarit të Këshillit të Ministrave për 
revolucionarizimin e mëtejshëm të metodës dhe stilit në punë. 

12.21.1978 7 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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44 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.01.1978 dhe raport i Ministrisë së Ndërtimit, për 
përfundimin e projekteve të zbatimit dhe të preventivave për 
veprat e vitit 1978. 

12.23.1977 - 
01.27.1978 

16 

45 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.01.1978 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, për 
gjendjen dhe masat për zhvillimin e njëthundrakëve. 

09.22.1977 - 
01.27.1978 

17 

46 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 27.01.1978, për miratimin e projektidesë së 
minierës së qymyrgurit (në thellësi) të Mushqetasë në rrethin e 
Tiranës. 

01.03.1978 - 
02.02.1978 

18 

47 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.01.1978 dhe relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, 
për përdorimin e autobuzëve të linjave që lidhin qytetin me 
fshatin. 

12.02.1977 - 
01.27.1978 

14 

48 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 27.01.1978, për regjistrimin e përgjithshëm 
të popullsisë si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë çështje. 

01.03.1978 - 
02.02.1978 

17 

49 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 27.01.1978 dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Bujqësisë, për rregullimin e marrëdhënieve 
pasurore të anëtarëve të kooperativave bujqësore "Shkëndija" 
dhe "Kufitari" në rrethin e Kukësit. 

12.27.1977 - 
01.27.1978 

27 

50 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.02.1978, për shqyrtimin e disa problemeve të Tregtisë 
së Jashtme. 

02.01.1978 19 

51 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978 si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për firot e mallrave gjatë ruajtjes, 
transportimit dhe tregtimit të tyre. 

02.15.1978 - 
03.21.1978 

45 

52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.02.1978 dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë, për 
zbatimin e detyrave të protokollit për sëmundjet profesionale. 

01.24.1978 - 
02.28.1978 

23 
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53 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, për rritjen e vleftës së plotë për disa 
vepra të vitit 1978. 

02.07.1978 - 
03.13.1978 

23 

54 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978 si dhe parashtresa e Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, për miratimin e detyrës së 
projektimit të zgjerimit të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në 
Bulqizë. 

01.05.1978 - 
03.20.1978 

23 

55 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, për miratimin e projektidesë së 
Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në Rehovë të rrethit të Korçës. 

01.03.1978 - 
03.13.1978 

12 

56 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978, për ndryshimin e tokës 
nënkulturë nga zëri arë në zërin vreshta në rrethet Korçë, 
Pogradec dhe Librazhd. 

02.04.1978 - 
02.28.1978 

10 

57 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978, për thithjen e fshatrave Zues, 
Zogaj dhe Shirokë nga NB-ja "Perlat Rexhepi" në rrethin e 
Shkodrës. 

01.17.1978 - 
03.08.1978 

11 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.02.1978 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, për 
kalimin e 150 ha tokë arë nga kooperativa bujqësore në 
Bulqizë në ndërmarrjen bujqësore të Dibrës. 

12.20.1977 - 
02.28.1978 

9 

59 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978 si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për shoqëritë komisionare. 

01.13.1978 - 
03.09.1978 

12 

60 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.02.1978 për shqyrtimin e njoftimit, mbi gabimet e 
shokut Sul Baholli në kontrollin e bërë në Ministrinë e Arsimit 
dhe të Kulturës si dhe mbi punën e tij si Kryetar i Inspektimit 
të Shtetit dhe propozimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë për shkarkimin e tij si dhe vendimi i 
Byrosë Politike për këtë çështje. 

02.01.1978 - 
04.01.1978 

58 
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61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.03.1978, për disa probleme të industrisë së gazit në 
Bishtin e Pallës. 

03.14.1978 57 

62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1978, për mbylljen e marrëveshjeve dhe 
protokolleve vjetore, gjendjen e kontraktimeve për vitin1978 si 
dhe raporti i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

03.10.1978 - 
03.23.1978 

52 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1978, për miratimin e bilanceve të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore, për vitin 1977 si dhe 
relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi për këtë 
çështje. 

02.27.1978 - 
04.04.1978 

19 

64 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 23.03.1978, për mënyrën e pagesës së 
shoferëve dhe të fatorinove të transportit urban si dhe 
relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve. 

05.06.1977 - 
04.04.1978 

11 

65 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1978, për projektidenë e hekurudhës Fier-Vlorë si 
dhe projekti përkatës. 

02.13.1978 - 
03.23.1978 

20 

66 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 23.03.1978, për furnizimin me ujë të 
popullsisë dhe të industrisë në qytetin e Tiranës si dhe 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale. 

02.22.1978 - 
04.04.1978 

28 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1978, për evakuimin e materialeve dokumentare si 
dhe raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit 
për këtë çështje. 

03.11.1978 - 
03.23.1978 

19 

68 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 23.03.1978, për tunelizimin e veprave në 
vitin 1978. 

03.06.1978 - 
04.17.1978 

21 

69 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 23.03.1978, për një shtesë në numrin e 
punonjësve të Ministrisë së Ndërtimit si dhe relacioni për 
krijimin e ndërmarrjes së material ndërtimit në Fier. 

03.06.1978 - 
04.05.1978 

11 
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70 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 23.03.1978, për miratimin e projektideve të 
ujitjes së Koplikut, bonifikimin e Zhuk Poros dhe ujitjen e 
bregdetit. 

02.28.1978 - 
04.04.1978 

27 

71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1978 për shpyllëzimin e 108 ha pyje që kërkohen 
nga rrethi i Pukës për tokë buke si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë. 

02.25.1978 - 
03.23.1978 

4 

72 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 23.03.1978, për një ndryshim në vendimin 
nr. 526 datë 20.12.1958, për ndryshim moshe për dalje në 
pension të koristëve të korit shtetëror. 

09.01.1977 - 
04.05.1978 

9 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.03.1978 si dhe raporti i Degës së Ankesave, për disa 
konkluzione që dalin nga puna për shqyrtimin dhe zgjidhjen e 
kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve gjatë vitit 
1977. 

03.21.1978 - 
03.23.1978 

8 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978 dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit për 
bilancin e drithërave të bukës dhe masat për ruajtjen dhe 
administrimin e tyre. 

04.14.1978 - 
05.04.1978 

25 

75 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, studimi i paraqitur nga Komisioni i Planit të 
Shtetit dhe materiali përmbledhës, dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë, për disa përmirësime në 
sistemin e pagave dhe të shpërblimit të punës për punonjësit e 
bujqësisë. 

04.18.1978 - 
05.09.1978 

61 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi, 
për dokumentimin dhe kriteret e llogaritjes së vjetërsisë në 
punë për anëtarët e kooperativave bujqësore. 

12.09.1977 - 
05.13.1978 

19 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim, 
për zgjatjen e afatit për shlyerjen e kredive. 

04.15.1978 - 
05.13.1978 

15 
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78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës 
dhe vendim, për plotësimin e disa nevojave të bazës 
prodhuese të shkollave të mesme bujqësore. 

11.21.1977 - 
06.05.1978 

22 

79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
studim i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim, për krijimin e 
ndërmarrjes bujqësore të Velipojës në Shkodër. 

01.24.1978 - 
05.13.1978 

24 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim, 
për normativat e projektimit në pyllëzimet e sistemimet 
malore. 

02.09.1978 - 
05.13.1978 

15 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe vendimi, 
për ndryshimin e disa çmimeve të mallrave të importit. 

04.11.1978 - 
05.20.1978 

20 

82 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978 dhe relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, për alokacionet e punonjësve të përfaqësive tona 
diplomatike si dhe dietat e personave që dalin me shërbim 
jashtë shtetit. 

02.10.1978 - 
05.04.1978 

18 

83 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për përfshirjen në planin e gjashtë 
pesëvjeçar të veprës kthimi i TEC-it të Cërrikut me qymyr. 

03.20.1978 - 
05.16.1978 

12 

84 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për ngritjen e minierave dhe fabrikave 
të rërave bituminoze në Kasnicë të Patosit dhe në Treblovë të 
Vlorës. 

04.01.1978 - 
05.16.1978 

25 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Aparatit dhe vendim, për miratimin 
e linjave të autobuzëve që lidhin qytetin me fshatin. 

04.18.1978 - 
05.11.1978 

25 
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86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendim, për miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1977 dhe për disa ndryshime 
në bilancin e vitit 1978. 

04.21.1978 - 
05.15.1978 

103 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për lejimin e punimeve të shpimit për 
shfrytëzim nafte në zona të mbjella me ullinj. 

04.17.1978 - 
07.03.1978 

11 

88 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.05.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për financimin e punimeve të ndërtim 
montimit të disa objekteve të Kombinatit Metalurgjik në 
Elbasan. 

04.21.1978 - 
05.26.1978 

27 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.05.1978, për punën e bërë nga grupi i specialistëve të 
naftës në Algjeri e në Irak. 

05.09.1978 29 

90 Procesverbalet e mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.05.1978 dhe njoftimet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme dhe Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, për gjendjen, problemet dhe masat për eksport-
importin dhe për disa probleme lidhur me veprat që 
ndërtohen me kredi nga Kina. 

05.16.1978 - 
05.17.1978 

84 

91 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.05.1978, projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit 
të Shtetit dhe materialet përmbledhëse, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për skicë idenë e 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës në pesëvjeçarin e 
shtatë 1981-1985. 

05.26.1978 - 
06.12.1978 

158 

91/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.05.1978, projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit 
të Shtetit dhe materialet përmbledhëse, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për skicë idenë e 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës në pesëvjeçarin e 
shtatë 1981-1985. 

05.26.1978 - 
07.21.1978 

249 
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92 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.05.1978, raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe materiali 
përmbledhës, dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë për shpërndarjen e kulturave bujqësore, zonave 
dhe ekonomive, përqëndrimin e specializimin e prodhimit 
bujqësor, përmirësimin e qarkullimit bujqësor dhe realizimin e 
planit pesëvjeçar. 

04.24.1978 - 
06.07.1978 

24 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978 dhe raportet e Inspektimit të Shtetit, mbi 
vemprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Gjirokastrës si dhe konkluzionet për këtë çështje. 

05.04.1978 - 
07.10.1978 

65 

94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe letra 
përkatëse, për zhvillimin e industrisë së materialeve të 
ndërtimit. 

05.12.1978 - 
08.07.1978 

35 

95 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit, 
material, dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe vendim për projektidenë e hekurudhës Fier-
Vlorë dhe ngritjen e kantiereve për ndërtimin e saj. 

04.17.1978 - 
08.11.1978 

63 

96 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 30.06.1978 si dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, për rritjen e vleftës së plotë të ndërtimit të 
rrugës Krume-Helshan në rrethin e Kukësit. 

11.17.1977 - 
07.11.1978 

11 

97 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi 
përkatës, për disa ndryshime në planin e ndërtim montimeve 
të vitit 1978. 

04.14.1978 - 
07.14.1978 

28 

98 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978 dhe parashtresa e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, për rritjen e vleftës së plotë të Hidrocentralit të 
Fierzës. 

04.08.1978 - 
06.30.1978 

15 
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99 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme 
dhe vendimi përkatës, për kalimin e frigoriferëve në varësi të 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme. 

04.29.1978 - 
07.13.1978 

23 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe vendimi për krijimin e ndërmarrjes së ushqimit social të 
Shtëpisë së Ushtarakëve në Tiranë dhe funksionimin e 
sektorëve të ushqimit social e të veshmbathjes në rrethe. 

05.02.1978 - 
07.12.1978 

18 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe vendimi për krijimin e sektorit të topogjeodezisë. 

04.22.1978 - 
07.12.1978 

16 

102 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, për 
njesimin e oborreve me madhësi të ndryshme brenda një 
kooperative bujqësore. 

05.29.1978 - 
06.30.1978 

7 

103 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe material 
i dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
për ndryshime në statutin tip të kooperativave bujqësore në 
statutin bazë të kooperativave bujqësore të tipit të lartë dhe në 
madhësinë e oborreve. 

06.05.1978 - 
08.09.1978 

9 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1978, informacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe njoftim, dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, për avarinë që ndodhi në sistemin 
energjitik të vendit më datë 12.06.1978. 

06.24.1978 - 
07.07.1978 

23 

105 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për ndërtimin e benzinësjellësit Nartë-Porti i 
Vlorës. 

06.16.1978 - 
07.27.1978 

9 

106 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për tarifën e transportit të punëtorëve 
të ndërmarrjes së kripës në Vlorë. 

07.10.1978 - 
08.01.1978 

8 
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107 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për miratimin e sheshit të ndërtimit të 
Fabrikës së Fibrës në Fushë-Arrëz të rrethit të Pukës. 

06.17.1978 - 
08.01.1978 

12 

108 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, për sigurimin e ujit për nevojat 
industriale, përdorimin e tij me kursim dhe administrimin e 
ujësjellësave. 

07.09.1978 - 
07.27.1978 

19 

109 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për kalimin e impiantit të graniteve në 
varësi të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

05.24.1978 - 
08.01.1978 

10 

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, për krijimin e ndërmarrjeve të shfrytëzimit e 
të përpunimit të drurit në rrethet Berat, Përmet e Sarandë. 

04.25.1978 - 
07.27.1978 

7 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe vendim, për krijimin e Uzinës Mekanike të 
Tekstileve në Berat. 

06.07.1978 - 
08.01.1978 

13 

112 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, për krijimin e degës së ruajtjes së nëntokës. 

06.26.1978 - 
07.27.1978 

6 

113 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendimi, për ndryshime në strukturën 
organizative të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
krijimin e ndërmarrjes. 

05.22.1978 - 
08.03.1978 

13 

114 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacioni dhe projekti i paraqitur nga 
Ministria e Industrisë dhe Minierave, për manualin e 
preventivimit për punimet nëntokësore në ndërtimin e 
minierave të reja. 

06.20.1978 - 
07.27.1978 

124 
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115 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, për ndryshimin e planit të prodhimit në Uzinën e 
Sodës në Vlorë. 

07.10.1978 - 
07.27.1978 

5 

116 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim, për plotësimin e grupit të punës të 
hartës së re gjeologjike të Shqipërisë me punonjës e mjete. 

07.10.1978 - 
08.01.1978 

12 

117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 për shpërndarjen nga ana e Institutit të 
Studimeve Minerare të disa materialeve të ndaluara për 
qarkullim. 

07.27.1978 4 

118 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.07.1978 për disa shtesa në organikën e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme dhe në përfaqësitë e saj jashtë shtetit. 

07.27.1978 10 

119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 04.08.1978, për gjendjen e drithërave të bukës në rrethin e 
Lushnjes. 

08.04.1978 - 
09.04.1978 

21 

120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.08.1978 dhe vendimi, për një kthesë rrënjësore në 
shtimin e prodhimit të perimeve dhe në përmirësimin e 
tregtimit të tyre. 

08.15.1978 - 
08.19.1978 

53 

121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.08.1978, për shqyrtimin e listave të materialeve 
kryesore për periudhën gusht-dhjetor 1978. 

08.15.1978 6 

122 Procesverbal dhe protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 17.08.1978, për shqyrtimin e gjendjes së 
shpim-kërkimeve të naftës e të gazit në përgjithësi dhe në 
veçanti në zonën e Frankullës. 

08.17.1978 - 
09.15.1978 

40 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.08.1978 për aksidentin që ndodhi më 14.08.1978 në 
repartin e gazit të uzinës Nr.12 të Kombinatit Metalurgjik në 
Elbasan. 

08.17.1978 5 
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124 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.09.1978 për masat që janë marrë për plotësimin e 
planit të eksportit dhe të importit. 

09.07.1978 51 

125 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.08.1978 për shqyrtimin e disa problemeve të 
kërkimeve gjeologjike në rrethin e Pukës dhe të Mirditës. 

08.18.1978 17 

126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, për disa përmirësime në 
organizimin e punës kërkimore-shkencore në bujqësi. 

04.15.1978 - 
12.21.1978 

73 

127 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë për disa 
masa për forcimin e punës studimore e projektuese në 
Institutin e Studimit dhe të Projektimit të Veprave të Kullimit 
e të Ujitjes. 

07.29.1978 - 
09.28.1978 

9 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, për ndërtimin e benzinësjellësit Nartë-Porti Vlorë. 

06.17.1978 - 
09.28.1978 

10 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978, relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
vendimi, për miratimin e detyrës së projektimit të Portit të ri 
në Vlorë. 

05.29.1978 - 
10.16.1978 

22 

130 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendimi, për rritjen e vleftës së plotë të 
Hidrocentralit të Fierzës. 

08.24.1978 - 
10.05.1978 

30 

131 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978 dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, për vazhdimin e punimeve dhe vënien në 
shrytëzim të veprave të industrisë ushtarake. 

08.31.1978 - 
09.28.1978 

15 

132 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe vendim për një shtesë në numrin e nëpunësve që merren 
me punë kërkimore-shkencore në ushtri. 

08.10.1978 - 
09.28.1978 

8 
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133 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978, informacion i Aparatit dhe vendimi, për 
ndërtimin e fazës së dytë të televizionit dhe për përmirësimin 
e dëgjimit të Radio Tiranës. 

09.23.1978 - 
10.14.1978 

13 

134 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.09.1978, për disa çështje jashtë rendit të 
ditës. 

09.28.1978 3 

135 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.10.1978, parashtresa e Ministrisë së Komunikacioneve 
dhe materiali përmbledhës, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për rishikimin e projektidesë së 
hekurudhës Laç-Lezhë-Vau i Dejës-Shkodër-Hani i Hotit 
(kufi) me leverdinë ekonomike të ndërtimit të saj. 

10.21.1978 - 
02.02.1979 

35 

136 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.10.1978, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
dhe vendimi, për kriteret e dhënies e të marrjes së dhuratave 
nga organet e Tregtisë së Jashtme. 

09.25.1978 - 
10.27.1978 

13 

137 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit, 
materiali përmbledhës, dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, vendim i Byrosë Politike dhe vendim i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektidesë së përgjithshme të Hidrocentralit të Komanit si 
dhe projektidea e miratuar. 

09.26.1978 - 
02.05.1979 

92 

137/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit, 
materiali përmbledhës, dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, vendim i Byrosë Politike dhe vendim i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektidesë së përgjithshme të Hidrocentralit të Komanit si 
dhe projektidea e miratuar. 

09.26.1978 - 
02.05.1979 

84 

138 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978 dhe raport i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës, për furnizimin e popullit të 
Tiranës me mallra bujqësore dhe industriale. 

10.06.1978 - 
11.14.1978 

34 
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139 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, studim i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi 
për ndarjen e ndërmarrjeve bujqësore "Gjergj Dimitrov" dhe 
krijimin e blloqeve me kultura drufrutore në kodrat rreth 
Tiranës. 

05.15.1978 - 
02.09.1979 

34 

140 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, studim i Byrosë së Çmimeve dhe materiali 
përmbledhës, dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, për zbatimin e politikës së Partisë në fushën e 
çmimeve me shumicë dhe me pakicë e për masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të sistemit të çmimeve. 

10.31.1978 - 
11.17.1978 

77 

141 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi, 
për çmimin e grumbullimit të grurit të fortë për prodhimin e 
makaronave. 

07.22.1978 - 
11.25.1978 

10 

142 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978 dhe parashtresa e Komisionit Qeveritar për 
Industrinë Mekanike, për normativat e harxhimit të pjesëve të 
ndërrimit. 

09.21.1978 - 
11.14.1978 

15 

143 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978 dhe relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, 
për rritjen e vleftës së plotë të rrugës së Vanajve në rrethin e 
Kukësit dhe zgjatjen e afatit të përfundimit të saj. 

10.16.1978 - 
11.14.1978 

7 

144 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, relacion i Ministrisë së Financave dhe 
vendimi, për ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave 
Nr.92, datë 04.05.1978 për dokumentimin dhe kriteret e 
llogaritjes së vjetërsisë në punë të anëtarëve të kooperativave 
bujqësore. 

10.12.1978 - 
11.25.1978 

12 

145 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi, për qendrat e përbashkëta të llogarisë në këshillat 
popullore të qyteteve, të lagjeve të Tiranës dhe të fshatrave të 
bashkuar e në ndërmarrjet bujqësore. 

06.05.1978 - 
11.25.1978 

17 
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146 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.11.1978, për disa probleme të naftës e të gazit në 
vendburimin e Cakranit dhe të Bishtit të Pallës. 

11.17.1978 67 

147 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1978 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë, për 
zbatimin e politikës së Partisë në fushën e pyllëzimeve. 

10.28.1978 - 
12.09.1978 

15 

148 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1978 dhe projektet e Ministrisë së Bujqësisë, për 
përmirësime në sistemin e pagave dhe të shpërblimeve të 
punonjësve të bujqësisë. 

09.23.1978 - 
12.21.1978 

28 

149 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1978 për ndryshimin e organeve të Pushtetit dhe 
Administratës Shtetërore në rrethin e Tiranës, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës 
dhe materiali, dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
çështje. 

09.04.1978 - 
02.22.1979 

8 

150 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1978 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, për krijimin e Uzinës së Pirometalurgjisë së Bakrit 
në Laç. 

09.30.1978 - 
12.21.1978 

5 

151 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1978, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe vendimi, për disa ndryshime dhe shtim emërtimi të 
detyrave në tabelën e pagave të punonjësve civilë të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

11.21.1978 - 
01.03.1979 

15 

3 Vendime qarkulluese.   

152 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për një 
ndryshim në rregulloren për hyrjen në selinë e Këshillit të 
Ministrave, caktimin e objekteve ekonomike që ruhen me roje 
ushtarake dhe miratimin e rregullores së shtëpisë së pleqve. 

09.12.1977 - 
09.11.1978 

50 

153 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndryshime 
në planet e investimeve dhe ndërtim-montimeve të vitit 1978. 

03.06.1978 - 
12.08.1978 

230 

154 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndryshime 
në planin e prodhimeve të vitit 1978. 

05.09.1978 - 
11.21.1978 

28 
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155 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për planin e prodhimit të 
metaleve të çmuara për vitin 1978. 

02.06.1978 - 
02.24.1978 

6 

156 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
ndryshime në planin e shpërndarjes e të furnizimit për vitin 
1978. 

07.20.1978 - 
12.02.1978 

47 

157 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
tuneleve për nevojat e ushtrisë në rrethin e Elbasanit. 

07.05.1978 - 
07.29.1978 

7 

158 Vendime të Këshillit të Ministrave për ngritjen e sektorit 
shkencor dhe të arbitrazhit në Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore dhe për kalimin e disa aktivistëve kësaj ministrie. 

01.20.1978 - 
04.03.1978 

18 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë  në rregulloren, 
mbi administrimin e akteve zyrtare dhe materialeve 
dokumentare. 

01.28.1978 - 
03.14.1978 

8 

160 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për krijimin e 
Institutit të Kulturës Popullore dhe për ndarjen e Institutit të 
Kërkimeve Gjeologjike në dy institute. 

05.23.1978 - 
12.08.1978 

42 

161 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
miratimin e marrëveshjes midis Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës Federale Socialiste 
Jugosllave, për zgjidhjen e incidenteve kufitare dhe për 
miratimin e protokolleve të komisioneve të përbashkëta për 
ndërtimin, riparimin e mirëmbajtjen e piramidave e të 
shenjave të vijës së kufirit. 

01.17.1978 - 
09.04.1978 

101 

162 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
miratimin e protokollit të komisionit të përbashkët shqiptaro-
jugosllav për ekonominë ujore dhe për masat që duhen marrë 
për zbatimin e detyrave që dalin. 

09.02.1977 - 
03.28.1978 

62 

163 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për manualet e 
preventivimit të punimeve të shpimit, karotazhit dhe 
agregatit, fuqizimin e sektorit të naftës, mbrojtjen e puseve të 
shfrytëzimit për naftë e gaz. 

11.15.1977 - 
11.30.1978 

120 

164 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për përdorimin e 
gazit të vendburimit të Cakranit në TEC-in e Ballshit e të Fierit 
dhe për shtesë fondesh e makineri. 

12.15.1978 - 
12.30.1978 

12 
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165 Vendime të Këshillit të Ministrave për fillimin e punës në 
Fabrikën e Letrës në Lezhë dhe për krijimin e Uzinës së Ferro-
Kromit në Burrel dhe të Kombinatit të Autotraktorëve në 
Tiranë. 

02.25.1978 - 
10.13.1978 

18 

166 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për përbërjen e 
Këshillit Tekniko-Shkencor pranë Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe ndryshim në vendimin për miratimin e planit 
tekniko-shkencor për vitet 1978-1980. 

06.14.1978 - 
09.11.1978 

11 

167 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për krijim e 
suprimim ndërmarrjes ekonomike dhe për kalim toke nga 
ndërmarrja bujqësore në kooperativë. 

03.25.1978 - 
10.27.1978 

44 

168 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, për rishikimin e disa letrave ekonomike 
në marrëdhëniet e shtetit me kooperativat bujqësore, relacion i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës i 
Këshillit të Ministrave. 

02.14.1978 - 
04.21.1978 

32 

169 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
ndryshim në statutin tip dhe në statutin bazë të kooperativave 
bujqësore dhe për masën e paradhënies së shpërblimit të 
punës në kooperativat bujqësore. 

07.13.1978 - 
12.07.1978 

14 

170 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për plotësime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese 
për kooperativat bujqësore. 

06.06.1978 - 
08.07.1978 

13 

171 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për makineritë 
e pajisjet që shteti nuk u shet kooperativave bujqësore, 
rivlerësimin e mjeteve kryesore të kooperativave bujqësore, 
trajtimin dhe shfrytëzimin e mekanikës bujqësore dhe kalimin 
e një ndërtese në pronësi të kooperativës bujqësore të tipit të 
lartë Dajç (Shkodër). 

01.07.1978 - 
12.25.1978 

43 

172 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për kalimin 
e aktivitetit të projektimit të veprave të kullimit e ujitjes në 
sistemin e bujqësisë dhe bonifikimin e tokës kripore pranë 
Nartës në Vlorë. 

02.04.1978 - 
04.11.1978 

16 

173 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
fondit të ndihmës së përkohshme për bujqësinë. 

07.20.1978 - 
08.19.1978 

10 
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174 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për gjendjen 
dhe zhvillimin e njëthundrakëve, krijimin e sektorëve 
blegtoralë, blerjen e dhive nga oborret dhe sigurimin e 
ushqimit të bagëtive. 

04.03.1978 - 
09.14.1978 

45 

175 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
gjendjen e pemëtarisë dhe masat për zbatimin e detyrave të 
Kongresit të 7-të të Partisë së Punës së Shqipërisë si dhe për 
ndryshim toke nga arë në vresht. 

02.17.1978 - 
03.25.1978 

26 

176 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë, për ndryshime në tarifat e gjuetisë. 

07.29.1978 - 
08.12.1978 

7 

177 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në planin e transportit detar për vitin 1978. 

05.27.1978 - 
12.25.1978 

22 

178 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për kalimin 
dhe përdorimin e autoveturave dhe për linjat e autobuzëve që 
lidhin qytetin me fshatin. 

05.04.1978 - 
11.24.1978 

37 

179 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndryshime 
të vleftave të plota të disa objekteve social-kulturore, 
ekonomike e ujore. 

12.26.1977 - 
10.23.1978 

67 

180 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
projektidenë e zgjerimit të Portit të Durrësit dhe detyrën e 
projektimit të rritjes së aftësisë prodhuese të Uzinës së Sodës 
në Vlorë. 

07.17.1978 - 
09.18.1978 

21 

181 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për miratimin 
e vendeve, shesheve të ndërtimit dhe të planimetrive për sera 
me ngrohje, ekonominë e rritjes së peshkut në Kavajë dhe në 
pularinë për vezë në Shkodër. 

07.28.1978 - 
12.30.1978 

23 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave për sigurimin e 
vazhdueshmërisë së punimeve të ndërtim montimit dhe të 
shfrytëzimit të Kombinatit Metalurgjik dhe të objekteve të 
tjera. 

07.24.1978 - 
07.28.1978 

15 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin për normativat e projektimit të veprave ekonomike 
e shoqërore. 

12.02.1977 - 
03.23.1978 

13 
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184 Vendim i Këshillit të Ministrave për sigurimin e ujit për 
nevojat industriale dhe për përdorimin e ujit të pijshëm me një 
regjim të rreptë kursimi. 

07.31.1978 - 
09.15.1978 

17 

185 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie 
kredie dhe fondesh për përballimin e pasojave të shkaktuara 
nga tërmeti në rrethet Dibër e Lushnje dhe për riparimin e 
ujësjellësit të Tiranës të dëmtuar nga rrëshqitja e tokës. 

08.22.1978 - 
12.14.1978 

30 

186 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për krijimin e grupit të 
kontrollit të shërbimit tregtar. 

04.10.1978 - 
05.26.1978 

18 

187 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
miratimin e rregullores, mbi përgatitjen e ekspozitave dhe 
pavioneve tona në panairet ndërkombëtare dhe për ngritjen e 
ekspozitës "Eksporti shqiptar" në Tiranë. 

07.01.1978 - 
09.11.1978 

42 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektmarrëveshjes për disa ndryshime të marrëveshjes, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe të pagesave me Poloninë. 

06.06.1978 - 
06.30.1978 

13 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shlyerjen e ratave për 
vitin 1978. 

05.26.1978 - 
07.03.1978 

6 

190 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndryshime 
në planet e eksportit dhe të importit të vitit 1978. 

12.17.1977 - 
12.19.1978 

116 

191 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për riparimin e 
automjeteve të Ministrisë së Shëndetësisië. 

09.04.1978 - 
09.11.1978 

14 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
vendimin, mbi sistemin e ri arsimor. 

06.12.1978 - 
07.06.1978 

11 

193 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtesa në 
planin e pranimeve të reja në arsimin e mesëm e të lartë për 
vitin 1978 dhe për dhënie burse jashtë kritereve. 

06.19.1978 - 
12.02.1978 

53 

194 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. 

07.13.1978 - 
08.09.1978 

20 

195 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
planeve kulturore me vendet e huaja. 

07.03.1978 - 
09.28.1978 

48 
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196 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndërtimin 
e fazës së dytë të Televizionit dhe për përmirësimin e dëgjimit 
të Radio Tiranës. 

05.11.1978 - 
10.09.1978 

39 

197 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për fillimin e 
emisioneve në gjuhën kineze nga Radio Tirana. 

08.07.1978 - 
08.15.1978 

7 

198 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, për kujtimin e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare, 
të themeluar në Prizren dhe vendimet e Këshillit të Ministrave 
dhe të Kryesisë për sjelljen në atdhe të eshtrave të Abdyl 
Frashërit e të Vaso Pashës (Pashko Vasës), ndërtimin e varreve 
të vëllezërve Frashëri dhe miratimin e pjesëmarrësve në 
festimin e 100-vjetorit të lidhjes. 

07.02.1977 - 
06.08.1978 

46 

199 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
miratimin e buxhetit për vitin 1978, ndryshime në planin e 
arkës dhe plotësim të mjeteve të xhiros për vitin 1977. 

03.08.1978 - 
08.05.1978 

50 

200 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
pakësimin e mëtejshëm të kontigjenteve të personelit që 
disiplinohen me organikë, ndryshime në strukturat 
organizative, në organikat e kontigjenteve të punonjësve në 
organet shtetërore dhe ekonomike. 

01.07.1978 - 
12.31.1978 

140 

200/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
pakësimin e mëtejshëm të kontigjenteve të personelit që 
disiplinohen me organikë, ndryshime në strukturat 
organizative, në organikat e kontigjenteve të punonjësve në 
organet shtetërore dhe ekonomike. 

01.07.1978 - 
12.31.1978 

13 

201 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për dhënie 
ari dhe ndryshime në planin e shpenzimeve të valutave e të 
fondeve në lekë. 

02.16.1978 - 
12.31.1978 

183 

202 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për ulje në 
pagat e larta, ndryshime në pagat e punonjësve, në 
alokacionet, në shpërblimet dhe në trajtimin e kategorive të 
punonjësve si dhe në formën e dhënies së pagës. 

01.17.1978 - 
12.06.1978 

140 
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203 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
përqindjen e interesit bankar, çeljen e llogarisë likuiduese dhe 
për arkëtimin e mjeteve monetare nga rrjeti i tregtisë së fshatit 
dhe i kooperativave bujqësore. 

01.31.1978 - 
09.07.1978 

26 

204 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
caktimin e ndryshimin e çmimeve të mallrave të ndryshme 
industriale e bujqësore. 

09.26.1977 - 
12.08.1978 

48 

205 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për emërtimin 
dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të mjeteve të transportit detar 
e automobilistik. 

12.21.1977 - 
11.10.1978 

28 

206 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për pajisjen me 
uniformë të punonjësve të hekurudhave dhe me veshmbathje 
pune të punonjësve të turizmit. 

04.05.1978 - 
09.07.1978 

18 

207 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për prishje të 
vendimeve të Arbitrazhit Shtetëror pranë Këshillit të 
Ministrave. 

11.06.1978 - 
11.13.1978 

7 

208 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, për forcimin e sektorëve të 
kuadrit. 

08.02.1978 - 
08.21.1978 

12 

209 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për planin e 
shpërndarjes së kontigjentit të specialistëve për vitin 1978. 

04.04.1978 - 
06.26.1978 

96 

210 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për lëvizje 
kuadrosh në organet shtetërore dhe ekonomike. 

12.12.1977 - 
12.25.1978 

92 

211 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për lëvizje 
kuadrosh në Ushtrinë Popullore dhe në organet e Punëve të 
Brendshme. 

12.29.1977 - 
12.16.1978 

94 

212 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për përgatitjen 
e punëtorëve të rinj për industrinë ushtarake dhe për 
kualifikimin e disa kuadrove ushtarakë. 

07.05.1978 - 
08.07.1978 

13 

213 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për heqjen e 
çmimit të Republikës, autorëve të hartës gjeologjike 1:200 000. 

02.03.1978 - 
08.03.1978 

12 
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214 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
pjesëmarrjes në panairet tregtare ndërkombëtare për vitet 1978 
e 1979 dhe për përbërjen e dërgimin e delegacioneve tregtare 
jashtë shtetit. 

12.23.1977 - 
12.11.1978 

151 

215 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për miratimin 
e përbërjes dhe të dërgimit të delegacioneve në mbledhjet 
ndërkombëtare dhe për çështjet e kufirit e të ekonomisë ujore 
me shtetet fqinje si dhe për nënshkrimin e marrëveshjeve dhe 
të protokolleve për shkëmbimet kulturore. 

03.06.1978 - 
12.30.1978 

113 

216 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për dhënie, 
kthim e heqje pensioni për merita të veçanta dhe dhënien e 
minimales së pensionit. 

12.22.1977 - 
10.26.1978 

141 

217 Udhëzimi, për zbatimin e dënimit me riedukim nëpërmjet 
punës për ushtarakët. 

10.17.1977 - 
01.05.1978 

14 

218 Letër për disa çështje të lejeve të banimit. 04.27.1978 - 
05.25.1978 

12 

219 Udhëzim për zbatimin e sistemit të pagave të punonjësve. 09.20.1978 - 
11.11.1978 

40 

220 Letër për mbrojtjen e ndërlidhjes telefonike të rregullt nga 
titullarët e ministrive dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave. 

08.12.1978 - 
08.14.1978 

4 

221 Letër për forcimin e disiplinës shtetërore dhe proletare nga 
arsimtarët. 

12.23.1978 14 

222 Letër për grumbullimin e bimëve medicinale. 09.02.1978 4 

223 Letra për plotësimin e numrit të rrënjëve në blloqet e mbjella 
me pemë e hardhi, ndalimin e mbjelljeve të pemëve e 
vreshtave në toka buke, përmirësimet pyjore dhe studimin 15-
vjeçar për hapjen e tokave të reja. 

12.30.1977 - 
03.20.1978 

26 

224 Letër porosi për ruajtjen e sekretit shtetëror. 02.18.1978 - 
02.21.1978 

8 

225 Letra për disa shkelje në administrimin e drithërave të bukës 
në rrethin e Lushnjes, për konsumin e bukës së misrit dhe për 
sigurimin e bimëve për hektar e uljen e firove gjatë vjeljes së 
prodhimit. 

02.18.1978 - 
12.05.1978 

35 
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226 Letër për vënien në shfrytëzim të centralit "Teleks". 05.29.1978 - 
06.03.1978 

19 

227 Letër për organizimin e luftës kundër brejtësve dhe insekteve. 06.12.1978 - 
06.21.1978 

4 

228 Letër për grumbullimin e argjendit që përfitohet nga larja e 
filmave dhe fotografive. 

06.12.1978 - 
06.26.1978 

14 

229 Letër për disa shkelje në fushën e çmimeve. 05.08.1978 - 
07.04.1978 

10 

230 Letër për marrjen e masave për parandalimin e mbytjeve të 
fëmijëve. 

07.06.1978 - 
07.10.1978 

4 

231 Letër për caktimin e kritereve për hyrjen në objektet 
industriale. 

07.07.1978 - 
07.10.1978 

6 

232 Letra për studimin e nevojave për pjesë ndërrimi të reja për 
vitet 1979-1980. 

03.07.1978 - 
07.11.1978 

13 

233 Letra për plotësimin e planit të prodhimit të perimeve dhe për 
përdorimin e serave me ngrohje. 

07.31.1978 - 
12.21.1978 

10 

4 Sektori i Përgjithshëm.   

234 Planet e çështjeve që do t'i paraqiten Plenumit, Byrosë Politike 
dhe Sekretariatit, planet e çështjeve për Këshillin e Ministrave 
dhe për Kryesinë si dhe për ato që do t'i paraqiten forumeve 
qendrore të Partisë për vitin 1978 dhe korrespondenca për 
hartimin e planit për vitin 1979. 

12.26.1977 - 
10.31.1978 

54 

235 Informacionet e Aparatit të Këshillit të Ministrave, të 
ministrive dhe institucioneve qendrore për çështjet e dala nga 
kontakti i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, 
me bazën dhe të shtruara prej tij për zgjidhje, datë 30.12.1977, 
28.01; 04.03; dhe 29.03.1978. 

12.30.1977 - 
05.25.1978 

202 

236 Informacionet e Aparatit të Këshillit të Ministrave, të 
ministrive dhe institucioneve qendrore për çështjet e dala nga 
kontakti i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, 
me bazën dhe të shtruara prej tij për zgjidhje datë 04.05; 17.05 
dhe 28.06.1978. 

05.09.1978 - 
11.02.1978 

264 
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237 Informacionet e Aparatit të Këshillit të Ministrave, të 
ministrive dhe institucioneve qendrore për çështjet e dala nga 
kontakti i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, 
me bazën dhe të shtruara prej tij për zgjidhje, datë 28.09 dhe 
17.11.1978. 

10.03.1978 - 
01.30.1979 

158 

238 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi veprimtarinë e organeve të Kuvendit 
Popullor, rregullorja e Kuvendit, akti për dorëheqjen e 
Qeverisë dhe teksti i fjalimit të Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave për paraqitjen e përbërjes së Qeverisë dhe të 
programit të saj para mbledhjes së parë të Legjislaturës së 9-të 
të Kuvendit Popullor më 27.12.1978 si dhe vendim i Kuvendit 
për përbërjen e Qeverisë. 

02.09.1978 - 
01.03.1979 

66 

239 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë si dhe 
njoftime dhe korrespondencë për plotësimin e ndryshimeve 
në planin e ndërtim-investime të prodhimit dhe të 
shpërndarjes për vitin 1978. 

12.20.1977 - 
12.15.1978 

158 

240 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për shqyrtimin e relacioneve, mbi disa ndryshime 
në planin e ndërtim-montimeve të vitit 1978, vendime dhe 
korrespondencë e ndryshme. 

12.20.1977 - 
12.21.1978 

195 

241 Diskutimet e anëtarëve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe të kryetarëve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve në mbledhjen e datës 15.11.1978, për 
çështjet e plotësimit të planit të shtetit për vitin 1978. 

11.15.1978 232 

242 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit për plotësimin e planit 
të vitit 1978 dhe projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës për vitin 1979, bilancet, pasqyrat përmbledhëse, 
treguesit si dhe program pune për të ndihmuar dhe 
kontrolluar bazën. 

06.19.1978 - 
07.25.1978 

229 

243 Raport i Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e pritshëm të 
vitit 1978 dhe mbi projektbuxhetin e shtetit, të planit të arkës e 
planit të kredisë për vitin 1979, plani përmbledhës, studimi, 
për plotësimin e produktit shoqëror, njoftime e pasqyra. 

08.15.1978 - 
09.04.1978 

98 
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244 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e raportit, për plotësimin e planit të vitit 1978 dhe 
projektplanin e projektbuxhetin për zhvillimin e ekonomisë e 
të kulturës për vitin 1979. 

11.13.1978 191 

245 Raporte të Këshillit të Ministrave për plotësimin e planit të 
vitit 1978 dhe projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës për vitin 1979, për plotësimin e pritshëm të buxhetit 
të shtetit, pasqyrat përmbledhëse si dhe treguesit kryesorë. 

11.17.1978 106 

246 Projektplani i vitit 1979 për Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, Industrinë e Lehtë dhe Ushqimore, Bujqësinë, 
Ndërtimit, Komunikacioneve, Tregtisë së Brendshme, 
Ekonomisë Komunale si dhe vendimi për projektplanin për 
vitin 1979. 

01.03.1979 - 
01.06.1979 

305 

247 Projektplani i vitit 1979 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Mbrojtjes Popullore, Punëve të Brendshme, Arsimit dhe 
Kulturës, Shëndetësisë, Komisionit të Planit të Shtetit 
(Rezervave), insitucioneve qendrore si dhe ligjet e Presidiumit 
për planin dhe buxhetin. 

02.20.1979 - 
02.27.1979 

197 

248 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.05.1978, për shqyrtimin dhe miratimin e skicë idesë së 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për pesëvjeçarin e shtatë 
1981-1985, së bashku me materialin përkatës. 

05.29.1978 276 

249 Relacion për skicë idenë paraprake të zhvillimit të ekonomisë 
dhe të kulturës për pesëvjeçarin e shtatë 1981-1985, pasqyrat, 
treguesit kryesorë si dhe të dhëna për objektet, që 
parashikohen të ndërtohen në pesëvjeçarin e shtatë. 

06.1978 193 

250 Të dhëna paraprake për domosdoshmërinë dhe leverdinë 
ekonomike të disa veprave të parashikuara në skicë idenë e 
pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985), dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë, program pune si dhe letra e Këshillit të Ministrave, 
dërguar ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, për 
masat paraprake për t'i paraprirë ndërtimit të veprave të 
pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985). 

07.18.1978 - 
12.22.1978 

157 
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251 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbajtur më 04.05.1978, për shqyrtimin e relacionit për 
miratimin e përfshirjes në planin e gjashtë pesëvjeçar për 
kthimin e TEC-it të Cërrikut me qymyr. 

05.04.1978 5 

252 Procesverbal i mbledhjes së Keshillit të Ministrave, për 
shqyrtimin dhe miratimin e metodologjisë së planifikimit dhe 
të nomenklaturës së treguesve të planit së bashku me 
projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit. 

03.24.1978 198 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave, për metodologjinë e 
planifikimit të ekonomisë socialiste, dërguar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, së bashku me materialet 
përkatëse. 

05.17.1978 - 
11.24.1978 

201 

254 Letra e Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë 
dhe e Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë, drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Komuniste 
të Kinës dhe Këshillit të Shtetit të Republikës Popullore të 
Kinës, lidhur me vendimin e Qeverisë kineze për ndërprerjen 
e ndihmës ekonomike ushtarake për Shqipërinë. 

07.29.1978 47 

255 Informacione, dërguar nga grupi i punës që shkoi në 
Republikën Popullore të Kinës, për problemet e Kombinatit 
Metalurgjik në Elbasan dhe për veprat e tjera. 

01.06.1978 - 
04.27.1978 

114 

256 Procesverbalet e mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për problemet e dala gjatë bisedimeve të grupeve 
të punës që ishin në Kinë për mbylljen e marrëveshjeve dhe 
furnizimin e veprave të plota nga ana e Kinës dhe për masat 
që duhen marrë për realizimin e detyrave në kushtet e 
ndërprerjes së ndihmave nga ana e Kinës si dhe raportet e 
grupit të punës. 

04.07.1978 - 
07.15.1978 

218 

257 Nota e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, drejtuar Qeverisë kineze 
lidhur me moszbatimin e marrëveshjeve në fuqi për objektet si 
dhe shënime të Udhëheqjes. 

04.24.1978 - 
04.28.1978 

14 
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258 Telegrame të kolektivave punonjëse, drejtuar Këshillit të 
Ministrave me anën e të cilëve dënojnë aktin armiqësor të 
Udhëheqjes kineze ndaj vendit tonë dhe miratojnë letrën e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, drejtuar Partisë e Qeverisë kineze. 

07.13.1978 - 
09.15.1978 

60 

259 Konkluzionet e Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
metodën e punës së organeve të pushtetit dhe të drejtësisë për 
njohjen dhe popullarizimin e përmbajtjes së ligjeve. 

05.12.1978 - 
05.26.1978 

35 

260 Raport dhe relacion i grupeve të punës të aparatit, mbi 
studimin e kompetencave dhe metodën e punës të disa 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

07.13.1978 - 
08.04.1978 

50 

261 Seminare në bazë zonash, për përmirësimin e metodës së 
punës të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, materiali përkatës për mbledhje të vërejtjeve bërë në 
seminare, disa konkluzione dhe detyra që dolën nga 
seminaret. 

06.24.1978 - 
12.28.1978 

166 

262 Materiali i grupit të punës, konkluzione, raporte dhe 
diskutime të Udhëheqjes në ballafaqimin e organizuar midis 
ministrive, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin e mëtejshëm të metodës dhe stilit në punë. 

08.31.1976 - 
12.27.1978 

230 

263 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave për vlerësimin e 
punës së ndërmarrjeve dhe rretheve për efekt të emulacionit 
socialist dhe telegrame të kolektivave punonjëse me rastin e 
34-Vjetorit të Çlirimit të Atdheut e festim përvjetorësh të tjerë. 

01.10.1978 - 
12.24.1978 

131 

264 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.01.1978, raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi 
përkatës si dhe informacione të ministrive për mënjanimin e 
gjendjes së mallrave stoqe e me qarkullim të ngadalshëm dhe 
masat për parandalimin e tyre. 

01.17.1978 - 
11.14.1978 

95 

265 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, për 
miratimin e protokolleve të komisioneve shqiptaro-jugosllave 
për incidentet, shenjat kufitare dhe ekonominë ujore si dhe 
projektmarrëveshja për incidentet kufitare. 

01.17.1978 - 
11.20.1978 

164 
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266 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
ndërtim-montimet në industrinë ushtarake, ndërtimin e 
objekteve mbrojtëse, përqëndrimin e kapolleve e detonatorëve 
dhe kalim mjetesh e fondesh në dispozicion të ushtrisë si dhe 
për përgatitjen e punëtorëve të industrisë ushtarake. 

01.10.1978 - 
11.11.1978 

47 

267 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore e ministritë e tjera për 
krijimin e Arbitrazhit dhe krijim e kalim aktivitetesh të 
ushqimit social në ushtri, dhënie ushqimi falas, krijimin e 
Institutit të Topogjeodezisë, ndryshime në numrin e 
punonjësve civil dhe ndalimin e shitjes së peliçeve ushtarake 
si dhe për leje banimin. 

01.28.1978 - 
10.02.1978 

33 

268 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e 
Pritjes për çështje të trajtimit ekonomik-financiar të 
Udhëheqjes së Partisë e të Shtetit dhe për çështje të tjera të 
kësaj drejtorie. 

01.09.1978 - 
12.31.1978 

45 

269 Vendime dhe urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për caktim objektesh që ruhen me roje ushtarake, caktimin e 
kritereve të hyrjes në objektet industriale dhe për mbajtjen e 
lidhjeve telagrafike të vazhdueshme me Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave. 

04.24.1978 - 
09.11.1978 

15 

270 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, informacione të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Inspektimit të 
Shtetit, për gjendjen dhe masat për ruajtjen e sekretit shtetëror 
si dhe njoftimi për kontrollet e bëra në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave për këtë çështje. 

02.04.1978 - 
12.25.1978 

25 
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271 Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivit të Shtetit, korrespondencë me këtë 
drejtori dhe evidenca për ndryshime në rregulloren, mbi 
administrimin e akteve zyrtare e materialeve dokumentare, 
për ndryshime në numrin e punonjësve, gjendjen në sekretari-
arkivat, shfrytëzimin e materialeve dokumentare, ruajtjen e 
sekretit dhe kufizimin e shkresave si dhe procesverbali për 
dorëzimin e materialeve dokumentare të ish-Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit për vitet 1946-1966 dhe për çështje të tjera 
të arkivit. 

01.04.1978 - 
12.31.1978 

157 

272 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, urdhëresa përkatëse për 
vulat zyrtare dhe aparatet shumëzuese për botim si dhe 
urdhër i brendshëm për përdorimin e aparateve shumëzuese. 

09.12.1977 - 
03.07.1978 

16 

273 Letër e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
për mbrojtjen e pronës socialiste nga vemprimtaria sabotuese, 
statistikat gjyqësore për vitin 1977 e gjashtëmujorin e parë të 
vitit 1978 dhe informacione e njoftime të Prokurorisë së 
Përgjthshme e të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për raste 
të shkeljeve të ligjeve dhe goditjen e elementeve armiq e 
keqbërës. 

01.07.1978 - 
12.06.1978 

144 

274 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe urdhëresa përkatëse 
për mbrojtjen nga zjarri si dhe njoftime dhe korrespondencë 
për këtë çështje dhe për masat për parandalimin e mbytjeve të 
fëmijëve. 

01.21.1978 - 
12.20.1978 

42 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporte e informacione të 
Komisionit të Planit të Shtetit, për gjendjen e normimit të 
punës. zgjerimin e normimit teknik, gjendjen e krahëve të lira 
në qytete dhe sigurimin e fuqive punëtore. 

02.06.1978 - 
01.13.1979 

67 

276 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për marrjen dhe përdorimin e ndihmës 
ekonomike nga organizatat e specializuara të Kombeve të 
Bashkuara si dhe për pjesëmarrje në mbledhje ndërkombëtare. 

02.10.1978 - 
03.29.1978 

18 
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277 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
ministritë për zgjidhjen e problemeve të ngritura nga organet 
e Partisë si dhe dy materiale për disa probleme që kanë dalë 
në mbledhjet e organizatave-bazë të përfaqësive jashtë shtetit. 

01.12.1978 - 
10.26.1978 

245 

278 Informacione nga shoku Adil dhe shoku Qirjako, dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë, për punimin e materialeve të 
Plenumit të 4-ët të Komitetit Qendror të Partisë në disa rrethe 
të vendit. 

03.18.1978 - 
12.13.1978 

26 

279 Procesverbalet e mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe projektet përkatëse për ndryshime në 
ndërtimin e pushtetit e të administratës shtetërore në rrethin e 
Tiranës dhe kompetencat e kryesive të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve. 

02.17.1978 - 
01.03.1979 

131 

280 Grafikët përmbledhës të çështjeve që do të shqyrtojnë 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
vitin 1978. 

01.1978 - 
12.1978 

135 

281 Diskutime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet 
Shehu, në mbledhjet e Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë 
të dërguara bazës. 

04.01.1978 - 
12.29.1978 

208 

281/1 Diskutim i kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, 
në mbledhjet e Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë të 
dërguara  bazës. 

04.01.1978 - 
12.29.1978 

404 

282 Mbledhje me disa ministra dhe kryetarë të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve në aparat, mbi 
çështjet e ditës në bujqësi, mbajtur më 15 prill 1978. 

04.15.1978 - 
04.18.1978 

103 

283 Buletinet e Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca për 
përgatitjen, shtypjen dhe shpërndarjen e tyre. 

01.14.1978 - 
1979 

133 

5 Revolucioni Tekniko-Shkencor.   

284 Shënime nga porositë e shokut Enver Hoxha në takimin e 
20.01.1978, lidhur me revolucionin tekniko-shkencor, raport i 
Këshillit të Ministrave për thellimin e revolucionit tekniko-
shkencor, programi, plani i punës shkencore për vitin 1978-
1980 dhe disa mendime për raportin  dhe programin. 

01.21.1978 - 
02.23.1978 

188 
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285 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e raportit për thellimin e revolucionit tekniko-
shkencor, njoftim për gjendjen e kuadrit lidhur me thellimin e 
këtij revolucioni, projektvendimi dhe vendimi mbi përgatitjen 
e konferencës për thellimin e revolucionit tekniko-shkencor, 
programi i punës dhe vendimi për miratimin e përbërjes së 
këshillit tekniko-shkencor pranë Këshillit të Ministrave. 

02.27.1978 - 
09.11.1978 

231 

6 Industri-Miniera.   

286 Procesverbale dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për krijim ndërmarrjesh, ndryshime në strukturën 
organizative dhe marrje masash administrative si dhe për 
krijim grupi studimi. 

03.25.1978 - 
12.08.1978 

51 

287 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.09.1978, vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte, 
informacione e njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, për 
gjendjen, cilësinë dhe detyrat e kërkimeve gjeologjike e për 
çështje të hartave gjeologjike dhe hidrogjeologjike të 
Shqipërisë. 

01.05.1978 - 
12.09.1978 

233 

288 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit për një shtesë në organikën e 
Institutit të Kërkimeve Gjeologjike Minerare në Tiranë, për 
grupin e përpilimit të hartës së re gjeologjike në shkallë 
1:200.000. 

07.10.1978 - 
07.27.1978 

8 

289 Procesverbale, protokolle dhe vendime të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave si dhe njoftime e korrespondencë, për gjendjen e 
shpim-kërkimit dhe shpim-shfrytëzimit për naftë e gaz dhe 
caktimin e puseve të thella për shpim, sidomos në zonat e 
Durrësit e Frakullës. 

12.31.1977 - 
11.30.1978 

209 

290 Parashtresa mbi nevojën e miratimit të pusit të thellë, mbi 
shpejtimin e punimeve, studim mbi shfrytëzimin, 
grumbullimin e transportin e naftës dhe të gazit, vendime dhe 
skica për miratim shpimi pusesh në zonën Cakran-Hekal dhe 
në zona të tjera. 

01.06.1978 - 
10.23.1978 

158 
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291 Relacion mbi vizitën e grupit të specialistëve të naftës në 
Republikës Popullore të Kinës nga data 17.09 deri më 
07.10.1977. 

1977 - 1978 55 

292 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
vendim, raporte e informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
të Minierave, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj., për 
fuqizimin e sektorit të naftës, gjendjen e kërkimeve dhe të 
disiplinës tekniko-shkencore në këtë sektor dhe për vizitën e 
një grupi specialistësh në Irak e Algjeri. 

11.15.1975 - 
12.27.1978 

189 

293 Informacione e njoftime për gjendjen e sigurimin e sondave të 
shpimit dhe të materialeve e pajisjeve të tjera për sektorin e 
naftës e të gazit. 

03.16.1978 - 
11.04.1978 

42 

294 Informacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për gjendjen e fuqizimin e shërbimit 
sizmogravimetrik. 

05.14.1977 - 
11.15.1978 

15 

295 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për lejimin e 
shpimit të puseve në blloqet e mbjella me ullinj dhe për 
mbrojtjen nga lumenjtë të puseve të shtratimit të Arrëzës. 

04.17.1978 - 
08.28.1978 

18 

296 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 04.05.1978 si dhe relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për ndërtimin e minierave dhe 
uzinave të përpunimit të rërave bituminoze në Kasnicë të 
Fierit dhe Treblovë të Vlorës. 

01.20.1978 - 
05.04.1978 

37 

297 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.08.1978 për disa probleme të gjeologjisë në rrethet 
Pukë e Mirditë, njoftime e informacione të Mnistrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për gjendjen e kërkim-zbulimit 
dhe rezervat minerare të metaleve të rënda të çmuara e 
radioaktive si dhe plani i prodhimit të arit e të argjendit për 
vitin 1978. 

02.06.1978 - 
02.05.1979 

59 
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298 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.06.1978, raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi 
përkatës për përmirësimin e normativave të përdorimit të 
materialeve, lëndëve të para kryesore dhe normimin teknik të 
tyre. 

02.02.1978 - 
07.13.1978 

137 

299 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978, për miratimin e projektidesë së 
Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në Rehovë të rrethit të Korçës 
me parashtresën dhe projektidenë përkatëse si dhe 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për krijimin e Uzinës së Pirometalurgjisë së Bakrit 
në Laç. 

12.31.1977 - 
12.21.1978 

120 

300 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për avarinë në sistemin energjitik, vendim, informacione e 
njoftime për gjendjen e prodhimit e të eksportit të energjisë 
elektrike dhe vendosjen e një blloku në TEC-in e Fierit. 

02.18.1978 - 
12.27.1978 

83 

301 Procesverbale dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe njoftime e korrespondencë e Këshillit të 
ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për 
projektidenë e minierës së qymyrgurit në Mushqeta, kthimin e 
TEC-it të Cërrikut në punë me qymyr, benzinësjellësin Nartë-
Skelë- Vlorë, koksin dhe qymyrin aktiv e katalitik. 

01.27.1978 - 
12.30.1978 

35 

302 Procesverbale dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për fillimin e punës në Fabrikën e Letrës në Lezhë 
pa repartin e regjenerimit të vajrave, miratimin e sheshit të 
ndërtimit të Fabrikës së Fibrës në Fushë-Arrëz dhe kalim 
aktivitetesh të industrisë së përpunimit të drurit. 

03.14.1978 - 
08.01.1978 

43 

303 Projektide e Fabrikës së Përpunimit të Bakrit Nr.2 në Fushë-
Arrëz, së bashku me informacionin e grupit të punës. 

05.1978 - 
11.1978 

17 

304 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për rikonstruksionin e 
Uzinës së Gozhdë-Bulonave në Kavajë. 

10.09.1978 - 
11.30.1978 

7 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

305 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, parashtresë e 
Ministrisë së Ndërtimit, informacione për ndërtimin e galerisë 
së drenazhimit dhe disa probleme, lidhur me vënien në 
shfrytëzim të Fabrikës së Pasurimit të Hekur-Nikelit në Gurin 
e Kuq në Pogradec. 

06.23.1978 - 
10.17.1978 

22 

306 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe projekti i paraqitur nga Ministria e Industrisë dhe e 
Minierave, për manualin e preventivimit për punimet 
nëntokësore në ndërtimin e minierave të reja. 

06.19.1978 - 
07.23.1978 

127 

307 Protokolle dhe informacione për bisedat me specialistët kinezë 
që punojnë në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, lidhur me 
marrjen në dorëzim të objekteve dhe reparteve të këtij 
Kombinati. 

03.08.1978 - 
07.07.1978 

183 

308 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit për financimin e punimeve të 
ndërtim-montimit për disa objekte që paraqiten të 
domosdoshme për t'u ndërtuar në Kombinatin Metalurgjik në 
Elbasan. 

04.21.1978 - 
05.04.1978 

18 

309 Njoftime dhe situacione për ndërtimet e depove të qymyreve 
në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan si dhe plani i 
materialeve të importit për këtë Kombinat. 

05.11.1978 - 
12.18.1978 

21 

310 Vendim i Këshillit të Ministrave për vazhdimin e punimeve të 
ndërtim-montimit dhe vënien në shfrytëzim të Kombinatit 
Metalurgjik në Elbasan, të hidrocentralit të Fierzës dhe të 
veprave të tjera si dhe relacioni përkatës e nevoja për 
sigurimin e fuqisë punëtore në këto vepra. 

12.04.1971 - 
10.14.1978 

81 

311 Njoftim, dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për problemet 
e ngritura për Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, plan 
organizimi mbi plasjen e ngjitjes së krijuar në Furrën e Lartë si 
dhe krijimi i grupit të projektimit pranë këtij kombinati. 

02.20.1978 - 
09.25.1978 

21 

312 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi aksidentin që ndodhi më 14 gusht 1978 në repartin e gazit 
të uzinës Nr.12 të Kombinatit Metalurgjik në Elbasan si dhe 
korrespondencë për këtë uzinë. 

01.23.1978 - 
10.16.1978 

85 
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313 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë, mbi emërtimin e 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan-Kombinati Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për 
përdorimin e gazit të vendburimit të Cakranit në TEC-in e 
Ballshit e të Fierit, së bashku me relacionin përkatës. 

10.24.1978 - 
12.30.1978 

6 

314 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
detyrës së projektimit për rritjen e aftësisë prodhuese të 
Uzinës së Sodës në Vlorë, së bashku me projektdetyrën e 
paraqitur nga Ministria e Industrisë dhe e Minierave dhe 
skicat e heliografuara. 

02.10.1978 - 
12.20.1978 

81 

314/1 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
detyrës së projektimit për rritjen e aftësisë prodhuese të 
Uzinës së Sodës në Vlorë, së bashku me projektdetyrën e 
paraqitur nga Ministria e Industrisë dhe e Minierave dhe 
skicat e heliografuara. 

02.10.1978 - 
12.20.1978 

34 

315 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978, për miratimin e detyrës së 
projektimit të zgjerimit të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në 
Bulqizë, parashtresa e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe projektdetyra përkatëse. 

01.05.1978 - 
09.11.1978 

73 

315/1 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 28.02.1978, për miratimin e detyrës së 
projektimit të zgjerimit të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në 
Bulqizë, parashtresa e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe projektdetyra përkatëse. 

01.05.1978 - 
09.11.1978 

101 

7 Komisioni shtetëror i naftës dhe i gazit dhe mineraleve të 
dobishme. 

  

316 Procesverbal dhe vendim i Komisionit Shtetëror të Rezervave 
të Naftës, Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, së bashku me 
projektet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për 
miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave të vendburimit 
të bakrit në Golaj me gjendjen 01.01.1977 si dhe hartat 
gjeologjike përkatëse. 

06.08.1977 - 
05.20.1978 

62 
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317 Procesverbal i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978, 
vendimi përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të punimeve të kërkim-
zbulimit dhe llogaritjen e rezervave të vendburimit të bakrit 
"Maja e Madhe" me gjendje 01.01.1976 si dhe hartat gjeologjike 
përkatëse. 

06.14.1977 - 
05.20.1978 

24 

318 Procesverbali i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978, 
vendimi përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e relacionit të punimeve të zbulimit 
dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 01.03.1976 të fushës së I 
dhe të II të vendburimit të qymyrgurit në Mborje-Drenovë si 
dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

06.15.1977 - 
05.20.1978 

20 

319 Procesverbal i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978, 
vendimi përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik të vendburimit 
të magnezitëve në Gomsiqe dhe llogaritjen e rezervave me 
gjendjen 01.01.1973 si dhe hartat përkatëse gjeologjike. 

06.14.1977 - 
05.20.1978 

29 

320 Procesverbali i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978, 
vendimi përkatës dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
të Minierave, për miratimin e relacionit të punimeve të 
zbulimit dhe llogaritjen e rezervave në vendburimin e 
Gurtalkut në Zëmblak me gjendje 01.01.1976 si dhe hartat 
përkatëse gjeologjike. 

06.14.1977 - 
05.20.1978 

16 

321 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave 
të naftës e të gazit në vendburimin e Kallëm-Vërrisë (objekti i 
gëlqerorëve) me gjendje 01.01.1978. 

03.22.1978 - 
05.20.1978 

25 

322 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave 
të naftës e të gazit të shtratimit të naftës në Driza-Patos me 
gjendje 01.01.1978. 

03.22.1978 - 
05.20.1978 

38 
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323 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 22.03.1978 dhe 
vendimi përkatës, për miratimin e rregullores së grupeve të 
punës si dhe përbërja e grupeve. 

02.20.1978 - 
05.20.1978 

16 

324 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik të vendburimit 
të kromit në Bulqizë me llogaritjen e rezervave, me gjendje 
01.01.1973 si dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

07.26.1978 - 
09.01.1978 

39 

325 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik të punimeve 
gjeologo-zbuluese në vendburimin e bakrit në Gurth dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 01.04.1977 si dhe hartat 
gjeologjike përkatëse. 

02.27.1978 - 
09.01.1978 

31 

326 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik për llogaritjen e 
rezervave në vendburimin e bakrit në Derven me gjendje 
01.01.1974 si dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

02.27.1978 - 
09.01.1978 

34 

327 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik të zbulimit 
paraprak të vendburimit të azbestit në Korthpulë (sektori 
Kaftallë) me llogaritjen e rezervave me gjendje 31.12.1971 si 
dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

02.24.1978 - 
09.01.1978 

28 

328 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik për punimet e 
zbulimit të vendburimit të rërave bituminoze Patos-Kasnicë 
(sektori I dhe II) me llogaritjen e rezervave me gjendje 
30.03.1977 si dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

02.24.1978 - 
09.01.1978 

33 
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329 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave 
të naftës dhe të gazit të vendburimit në Ballsh me gjendje 
01.01.1978. 

03.06.1978 - 
09.01.1978 

29 

330 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 26.07.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit mbi rezultatet e punimeve 
të kërkim-zbulimit dhe të studimeve të kryera në 
vendburimin rrënjësor të Arit në Gjazuj, me llogaritjen e 
rezervave me gjendje 01.01.1976 si dhe hartat gjeologjike 
përkatëse. 

07.26.1978 - 
09.01.1978 

41 

331 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave 
të naftës e të gazit për shtratimin e ranorëve në vendburimin e 
Kallmit, me gjendje 01.10.1977. 

10.24.1978 - 
02.17.1979 

16 

332 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit për punimet gjeologo-
zbuluese të kryera në vendburimin e rërave kuarcore Ziçisht-
Çipan dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 01.01.1972 si dhe 
hartat gjeologjike përkatëse. 

12.12.1978 - 
02.17.1979 

21 

333 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave 
të naftës e të gazit të shtratimeve terigjene të Kolonjës me 
gjendje 31.03.1978. 

08.12.1978 - 
02.17.1979 

21 

334 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit mbi punimet gjeologo-
zbuluese të kryera në vendburimin e dolomitëve Letan dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 31.12.1975 si dhe hartat 
gjeologjike përkatëse. 

02.24.1978 - 
02.17.1979 

17 
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335 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave 
të naftës e të gazit në vendburimin e Qytetit Stalin me gjendje 
01.01.1977. 

10.27.1978 - 
02.17.1979 

24 

336 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e punimeve të kërkimit të 
mermerëve në vendburimin e zonës Mes-Domen-Sekaj, me 
gjendje 01.01.1976 si dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

02.17.1978 - 
08.31.1978 

22 

337 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik të kërkim-
zbulimit të tufave vullkanike në vendburimin e Vrapit dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 30.06.1972 si dhe hartat 
përkatëse gjeologjike. 

02.25.1978 - 
02.17.1979 

23 

338 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik dhe llogaritjen e 
rezervave të vendburimit të kromit Kalimash-2 me gjendje 
01.07.1984 si dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

12.12.1978 - 
02.17.1979 

24 

339 Protokoll i mbledhjes së Komisionit, datë 12.12.1978, vendimi 
përkatës dhe projekti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për miratimin e raportit gjeologjik të punimeve të 
kërkim-zbulimit të boksideve të helvercianit në zonën e Malit 
të Dajtit dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 31.12.1976 si 
dhe hartat gjeologjike përkatëse. 

09.30.1978 - 
02.17.1979 

35 

340 Materialet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
llogaritjen e rezervave të vendburimit të naftës në Finiq dhe të 
vendburimit të kuarcit në Kërnaj, të shqyrtuar në mbledhjen e 
Komisionit, datë 12.12.1978 dhe të pa miratuara. 

08.31.1978 - 
02.02.1979 

26 

8 Komisioni shtetëror për industrinë mekanike.   



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

341 Studim mbi mundësitë dhe rrugët për shkurtimin dhe 
plotësimin më të mirë të nevojave të ekonomisë popullore për 
pjesë ndërrimi, program pune për kontrollin mbi gjendjen e 
rigjenerimit të pjesëve të ndërrimit në sektorët e bujqësisë, 
komunikacionit e ndërtimit si dhe letra e Këshillit të 
Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, për prodhimin e makinerive bujqësore. 

05.15.1977 - 
12.12.1978 

111 

342 Raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe 
protokolli e letra e Komisionit Shtetëror, për prodhimin e 
pjesëve të ndërrimit jometalike. 

12.18.1978 - 
12.27.1978 

36 

343 Raporti e protokolli i Komisionit Shtetëror si dhe 
korrespondenca me ministritë, për prodhimin e pjesëve të 
ndërrimit për vitet 1979-1980. 

02.1978 - 
09.02.1978 

116 

344 Tematika e çështjeve që do të shqyrtohen në Komisionin 
Qeveritar për industrinë mekanike gjatë vitit 1977-1978, 
protokoll i mbledhjes për prodhimin e pjesëve të ndërrimit etj. 
datë 30.05.1978, rregullore e Komisionit Qeveritar për 
industrinë mekanike si dhe raporti i Komisionit të Planit të 
Shtetit, për projektimin e prodhimin e fabrikave e linjave të 
reja për sigurimin e pjesëve të ndërrimit në vend. 

02.18.1977 - 
06.03.1978 

82 

345 Protokoll i Komisionit Shtetëror si dhe informacione, raporte e 
studime për standartizimin, unifikimin e tipizimin e pjesëve të 
ndërrimit, të nyjeve e agregateve dhe prodhimin e pjesëve të 
ndërrimit jometalike. 

11.02.1978 - 
02.10.1979 

59 

346 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
prodhimin e pjesëve të ndërrimit për armatimin dhe teknikën 
e ushtrisë si dhe mbi përcaktimin e normave të harxhimit të 
pjesëve të ndërrimit, vendim i Komisionit Shtetëror për 
përqëndrimin e ndreqjeve të pjesëve kryesore të ndërrimit për 
autotraktorë. 

05.26.1977 - 
06.19.1978 

63 

347 Raporte të Ministrisë së Financave, për ruajtjen e shfrytëzimin 
e makinerisë. 

08.03.1978 - 
10.05.1978 

48 
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348 Parashtresë, protokoll e letër e Komisionit Shtetëror, dërguar 
ministrive për projektnormativat e harxhimit të pjesëve të 
ndërrimit, procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave si 
dhe informacione për realizimin e detyra në prodhimin e 
pjesëve të ndërrimit për mjetet e rënda të Hidrocentralit të 
Fierzës etj. 

06.09.1978 - 
12.25.1978 

71 

9 Industria e lehtë dhe ushqimore.   

349 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për kalimin e 
impiantit të granitëve në varësi të Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore. 

04.28.1978 - 
08.01.1978 

16 

350 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime e 
korrespondencë për ngritjen e përfaqësisë pranë Kombinatit të 
Sheqerit në Maliq dhe për ecurinë e punimeve për zgjerimin e 
këtij kombinati. 

01.05.1978 - 
12.08.1978 

47 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione e njoftime për 
përfundimin e Uzinës së Re të Gomës në Durrës dhe zgjerimin 
e industrisë së gomës, ndërmarrë me iniciativë nga 
ndërmarrjet e Durrësit si dhe për Uzinën e Plastmasit në 
Lushnje. 

04.18.1973 - 
01.29.1979 

109 

352 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe njoftime për 
krijimin e uzinës mekanike pranë Kombinatit të Tekstileve në 
Berat dhe për çështje të tjera të industrisë tekstile, të veshjeve 
dhe të këpucëve. 

02.08.1978 - 
11.07.1978 

55 

353 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore, për propozimet e punëtorit Piro Qazimi 
dhe çështje të tjera të industrisë kimike dhe elektromekanike. 

01.18.1978 - 
11.21.1978 

27 

354 Procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e raportit mbi bilancin e drithërave të bukës dhe 
masat që janë marrë për ruajtjen dhe administrimin e mirë të 
tyre dhe mbi gjendjen e drithërave të bukës në rrethin e 
Lushnjes si dhe korrespondencë për këtë problem me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme e kompleksin e yndyrnave. 

01.10.1978 - 
11.06.1978 

118 
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355 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, studim dhe 
korrespondencë për çështje të përdorimit të misrit për bukë, 
sigurimin e grurit të plotë për makarona. 

05.02.1978 - 
12.07.1978 

47 

356 Letër e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, njoftime e 
korrespondencë, për grumbullimin e përpunimin e bimëve 
mjekësore e të frutave të egra. 

06.24.1978 - 
12.18.1978 

22 

357 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
planimetrinë e ekonomisë së peshkut në Kavajë si dhe 
njoftime dhe korrespondencë për çështje të peshkimit. 

12.13.1977 - 
12.25.1978 

39 

358 Informacione e njoftime për çështje të prodhimeve artistike, 
enëve dhe përpunimin e gjineshtrës dhe agaves. 

02.24.1978 - 
12.16.1978 

22 

359 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe njoftime për çështje të 
industrisë ushqimore. 

03.25.1978 - 
12.29.1978 

34 

360 Njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe korrespondencë për 
çështje të industrisë së përpunimit të duhaneve. 

08.20.1977 - 
12.12.1978 

42 

10 Bujqësia.   

361 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit mbi një ndryshim në statutin tip të 
kooperativave bujqësore dhe në statutin bazë të kooperativave 
të tipit të lartë. 

05.11.1978 - 
12.22.1978 

22 

362 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për shqyrtimin e relacionit dhe studimit për disa 
përmirësime në sistemin e pagave dhe të shpërblimit të punës 
së punonjësve të bujqësisë, vendim i Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

04.18.1978 - 
12.21.1978 

92 

363 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit mbi njehsimin e oborreve me 
madhësi të ndryshme brenda një kooperative bujqësore. 

05.29.1978 - 
06.30.1978 

26 
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364 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
rivlerësimin e mjeteve kryesore në kooperativat bujqësore, për 
rishikimin e levave ekonomike në marrëdhëniet e shtetit si 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë, për disa kërkesa nga Grabova e 
Sipërme-Lenie e rrethit të Gramshit. 

02.22.1978 - 
07.13.1978 

28 

365 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit, për kalimin e 150 ha tokë arë nga 
kooperativa bujqësore Bulqizë në ndërmarrjen bujqësore të 
Dibrës si dhe vendimi e relacioni për kalim toke nga sektori 
shtetëror në atë kooperativist. 

12.20.1977 - 
10.27.1978 

24 

366 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit, mbi studimin për krijimin e 
ndërmarrjes bujqësore në tokat e Velipojës në rrethin e 
Shkodrës. 

04.12.1978 - 
12.25.1978 

16 

367 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, për varësinë e ndërmarrjeve bujqësore, ndarjen e 
tyre si dhe relacion e vendim për shpërndarjen e ndërmarrjes 
bujqësore në Kavajë etj. 

07.18.1978 - 
12.30.1978 

38 

368 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e relacionit, për thithjen e fshatrave Zues, 
Zogaj dhe Shirokë nga NB-ja "Perlat Rexhepi" në rrethin e 
Shkodrës. 

02.28.1978 - 
03.09.1978 

8 

369 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e relacionit, për rregullimin e marrëdhënieve 
pasurore të anëtarëve të kooperativave bujqësore "Shkëndia" 
dhe "Kufitari" në rrethin e Kukësit. 

12.27.1977 - 
01.30.1978 

17 

370 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, për ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave të vitit 1976, për disa masa 
favorizuese për kooperativat bujqësore. 

09.07.1977 - 
08.07.1978 

20 

371 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të Ministrisë së Bujqësisë, për zgjatjen e afatit të 
shlyerjes së kredive për disa kooperativa bujqësore dhe 
krijimin e fondit të ndihmës së menjëhershme. 

01.24.1978 - 
08.19.1978 

19 
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372 Informacione e njoftime për disa probleme të sektorit të 
bujqësisë dhe për plotësimin e detyrave nga sektorët e tjerë 
për bujqësinë si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi përfundimet e arritura në rendimentin e misrit për vitin 
1977. 

01.20.1977 - 
11.30.1978 

138 

373 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.09.1978, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi 
përkatës për disa përmirësime në organizimin e punës 
kërkimore-shkencore në bujqësi dhe relacione e njoftime për 
këtë çështje, grupe specialistësh dërguar jashtë shtetit për 
marrje përvoje dhe dhënie. 

01.10.1978 - 
11.07.1978 

102 

374 Raport i Ministrisë së Bujqësisë për shpërndarjen e kulturave 
bujqësore e blegtorale midis rretheve e zonave, letër e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime e korrespondencë 
për mbjelljen, shërbimet e vjeljen e prodhimeve bujqësore, 
sidomos të drithërave si dhe raporte e korrespondencë për 
problemet e kohës në bujqësi. 

01.21.1978 - 
12.31.1978 

134 

375 Studim, relacione e informacione të Ministrisë së Bujqësisë si 
dhe korrespondencë për ruajtjen, shtimin e rritjen e pjellorisë 
së tokave arë. 

12.12.1977 - 
01.24.1979 

78 

376 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Komitetit Qendror të 
Bashkimit të Rinisë së Punës së Shqipërisë, për aksionet 
kombëtare të rinisë në bujqësi, relacion, shënime për 
përgatitjen e vajzave traktoriste. 

03.07.1978 - 
01.04.1979 

16 

377 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për disa probleme të ruajtjes dhe të 
administrimit të pronës në kooperativat bujqësore si dhe për 
sigurimin e rezervave të drithit në ekonomitë bujqësore. 

12.05.1977 - 
12.19.1978 

43 

378 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
njoftime të Ministrisë së Bujqësisë si dhe korrespondencë me 
këtë ministri, për rregulloren e shfrytëzimit të makinerive 
bujqësore, makineritë që nuk iu shitën kooperativave 
bujqësore, furnizimin me makineri e pjesë ndërrimi etj. 

01.07.1978 - 
12.20.1978 

67 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

379 Vendimet e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, studime e njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
problemet e pambukut e të panxharsheqerit. 

03.14.1977 - 
10.09.1978 

157 

380 Konventa fitosanitare me Francën dhe njoftime e 
korrespondencë, për gjendjen e pesticideve. 

02.16.1978 - 
09.11.1978 

21 

381 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe vendimi, për problemin e prodhimit dhe të përdorimit të 
perimeve e të patateve. 

08.15.1978 - 
11.20.1978 

59 

382 Seminar i organizuar në aparat më 21.08.1978, mbi problemin 
e furnizimit të popullit me perime, konkluzionet e dhëna. 

08.16.1978 - 
08.21.1978 

50 

383 Njoftime mbi realizimin, gjendjen dhe prognozën e prodhimit 
të perimeve si dhe raporti i Inspektimit të Shtetit, mbi 
kontrollin e ushtruar në Ndërmarrjen e Serave në Durrës, 
kompetencë për këtë problem. 

10.14.1977 - 
12.21.1978 

72 

384 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës, për 
gjendjen dhe masat për zhvillimin e njëthundrakëve. 

10.05.1977 - 
05.10.1978 

34 

385 Studime të Ministrisë së Bujqësisë, për ngritjen e komplekseve 
të reja blegtorale dhe për ngritjen e sektorëve te rinj blegtoralë 
në masivet kulluese si dhe vendimi për dhënie fondesh për 
këtë qëllim. 

01.23.1978 - 
10.23.1978 

149 

386 Njoftim i Zëvendëskryetarit të Parë të Këshillit të Ministrave, 
Adil Çarçani dhe raporti i mbajtur në aktivin kombëtar për 
blegtorinë, njoftime për zbatimin e detyrave në këtë sektor 
dhe vendimi për blerjen e dhive nga ana e NB-ve prej 
oborreve kooperativiste. 

12.03.1977 - 
06.11.1978 

71 

387 Informacione e njoftime të Komisionit të Planit të Shtetit, 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për çështje të tufëzimit të bagëtisë së imët të 
oborreve kooperativiste. 

04.07.1978 - 
11.09.1978 

17 

388 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave, për ndalimin e 
shtegtimit të bagëtisë pronë vetjake dhe njoftimet për zbatimin 
e saj. 

05.20.1978 - 
01.08.1979 

26 
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389 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave, për ndalimin e 
djegies së kullotave, vendime, korrespondencë e njoftime për 
kullotat e bazën ushqimore për bagëtinë. 

02.13.1978 - 
12.20.1978 

32 

390 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
sheshit të ndërtimit të pularisë për vezë në rrethin e Shkodrës, 
njoftime dhe korrespondencë për çështje të shpendëve. 

01.02.1978 - 
12.30.1978 

20 

391 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, për përhapjen e gjelit të 
detit në disa kooperativa bujqësore të rretheve fushore. 

12.22.1977 - 
01.09.1978 

7 

392 Programi dhe referatet e mbajtura në sesionin shkencor 
organizuar me rastin e 50-vjetorit të shërbimit veterinar. 

07.06.1978 - 
12.07.1978 

75 

393 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë, njoftime, relacione për çështje të veprave të 
kullimit, ujitjes e bonifikimit të tokave. 

01.12.1978 - 
12.22.1978 

129 

394 Procesverbale dhe vendime të mbledhjeve të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, për miratimin e rregullores për 
mbrojtjen e pendave të lumenjve dhe për miratimin e 
projektideve për veprat ujitëse të Mbishkodrës, Zhuk-Porosë 
dhe të bregdetit si dhe ndryshim në vleftat e veprave të 
kullimit e ujitjes. 

12.22.1977 - 
12.02.1978 

64 

395 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e pemëtarisë 
dhe masat për zbatimin e detyrave të Kongresit të 7-të të 
Partisë së Punës të Shqipërisë, njoftime mbi gjendjen e 
fidaneve, ullirin, agrumet, punën e bërë për luftimin e 
sëmundjeve etj. 

12.31.1977 - 
11.02.1978 

59 

396 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi shqyrtimin e relacionit "Për lejimin e mbjelljes së 
vreshtave në toka arë në rrethin e Pogradecit duke i 
zëvendësuar ato me toka të reja", letër e Këshillit të Ministrave 
"Për ndalimin e mbjelljeve të blloqeve frutore dhe të vreshtave 
në tokat e bukës si dhe korrespondencë me Komitetin 
Qendror të Partisë dhe Ministrinë e Bujqësisë për këtë 
problem. 

01.17.1978 - 
11.20.1978 

56 
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397 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e studimit "Për hapjen, sistemimin dhe 
mbjelljen e tokës së kodrave rreth Tiranës me kultura 
drufrutore" si dhe relacioni dhe vendimi për ndarjen e 
Ndërmarrjes Bujqësore "Gjergj Dimitrov". 

02.02.1978 - 
11.14.1978 

83 

398 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, studim, 
informacione e relacione të Ministrisë së Bujqësisë për 
zbatimin e politikës së Partisë për pyjet, zhvillimin perspektiv 
të tyre dhe për normativat e projektimeve pyjore, heqjen e 
pyjeve nga inventari për shpyllëzim dhe për probleme të tjera 
të pyjeve të gjuetisë. 

02.11.1978 - 
12.07.1978 

123 

11 Komunikacion - PT.   

399 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve etj. si dhe 
relacione e njoftime për ndërtimin e asfaltimin e rrugës. 

01.03.1978 - 
12.01.1978 

84 

400 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve dhe 
informacione e njoftime për çështje të transportit 
automobilistik, si dhe studimi "Mbi disa probleme për 
shfrytëzimin më racional të transportit automobilistik". 

01.10.1978 - 
11.10.1978 

96 

401 Protokoll mbi detyrat për përfundimin e rrugës Përmet-
Frashër, njoftime dhe informacione për këtë problem. 

02.06.1978 - 
05.05.1978 

14 

402 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrisë e 
Komunikacioneve dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme për 
transportin automobilistik të mallrave në rrugë paralel me 
vijat hekurudhore dhe për gjendjen teknike të automjeteve. 

01.07.1978 - 
12.02.1978 

25 

403 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
dhënie valute të lirë, sigurimin e automjeteve me Jugosllavinë 
e çështje të tjera të transportit të jashtëm automobilistik. 

02.21.1978 - 
11.07.1978 

42 
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404 Procesverbale dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për shqyrtimet e relacioneve "Për përdorimin e 
autobusëve të linjave që lidhin qytetin me fshatin, mbi 
mënyrën e pagesave të shoferëve, për shkurtimin e linjave, për 
tarifën e transportit të punëtorëve" dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.27.1978 - 
11.24.1978 

73 

405 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet qendrore për kufizimin e përdorimit të 
autoveturave. 

09.15.1977 - 
12.19.1978 

111 

406 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
eksperimentimin, prodhimin dhe përdorimin e mekanizmit të 
bllokazhit të benzinës, propozuar nga shoferi Andrea Marko. 

03.06.1978 - 
09.18.1978 

21 

407 Procesverbali i mbledhjes së Këshilit të Ministrave, datë 
25.01.1978, raporti i Ministrisë së Komunikacioneve dhe letra 
përaktëse për gjendjen dhe masat për organizimin e punës e 
intensifikimin e shfrytëzimit të transportit hekurudhor si dhe 
vendime e relacione për shtimin e vagonëve, investime e 
avaritë në transportin hekurudhor. 

12.17.1977 - 
09.20.1978 

83 

408 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në strukturën oraganizative e në tabelën e pagave dhe për 
pajisjen me uniformë të disa punojësve të komunikacioneve. 

04.05.1978 - 
11.08.1978 

10 

409 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektdetyrës për portin e ri në Vlorë, projektidesë së 
zgjerimit të Portit të Durrësit dhe për ndërtimin e pjacalës së 
depozitimit të kromit në Portin e Durrësit. 

07.11.1977 - 
12.15.1978 

159 

410 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve për 
mënyrën e tërheqjes së mallrave të importit nga Porti i 
Durrësit e njoftime e informacione për shërbimin portual. 

03.21.1978 - 
10.26.1978 

20 

411 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
informacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndryshime në planin e 
transportit detar për vitin 1978, blerje, emërtim e nxjerrje 
anijesh jashtë përdorimit dhe çështje të tjera të flotës tregtare. 

05.09.1978 - 
12.25.1978 

51 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

412 Relacione, informacione e njoftime të Ministrisë së 
Komunikacioneve për gjendjen dhe mbylljen e aktivitetit 
financiar të shoqërisë aksionare shqiptaro-kineze të lundrimit 
detar. 

03.06.1978 - 
12.07.1978 

106 

413 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Ndërtimit dhe njoftime e 
letra për çështje të kantierit detar dhe ndërtimin e barkave të 
peshkimit prej betoni. 

01.09.1978 - 
12.05.1978 

9 

414 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave dhe Telekomunikacioneve "Për 
shërbimet postare dhe të telekomunikacioneve", si dhe 
njoftime për çështje të radiondërlidhjes. 

01.13.1978 - 
02.27.1979 

39 

415 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave dhe Telekomunikacioneve për 
shfrytëzimin e traseve të linjave të tensionit të lartë për 
ndërlidhjen, vënien në shfrytëzim të ndërlidhjes teleks e 
genteks dhe për çështje të tjera të ndërlidhjes telefonike në 
vend. 

10.16.1977 - 
01.08.1979 

60 

416 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve për nënshkrimin e marrëveshjes 
shqiptaro-jugosllave për ndërlidhjen telefonike ajrore Tiranë-
Shkup dhe marrëveshjen shqiptaro-italiane për mbajtjen në 
gatishmëri të ndërlidhjes nëndetare Shqipëri-Itali. 

02.01.1978 - 
01.06.1979 

57 

417 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve për vijimin e postave në vendet aziatike 
dhe pagesat postare tokësore me Kinën. 

09.15.1978 - 
10.21.1978 

12 

418 Procesverbalet e mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendimet përkatëse dhe raporte, relacione e 
korrespondencë për miratimin e projektidesë, projektdetyrës 
dhe ndërtimin e hekurudhës Fier-Vlorë. 

03.23.1978 - 
08.10.1978 

84 

699 Letër e Ministrisë së Komunikacioneve drejtuar Këshillit të 
Ministrave "Për qëndrimet e disa pjesëtarëve të ekuipazhit të 
anijeve që kanë ardhur në Durrës gjatë muajit tetor-nëntor". 

12.04.1978 - 
12.05.1978 

8 

12 Ndërtim.   
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419 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë e njoftime për ndryshime në numrin e 
punonjësve dhe në planet e furnizimit material për 
ndërmarrjet e ndërtimit, si dhe për sigurimin e kontigjenteve 
për shkollat e ulëta të ndërtimit. 

03.04.1971 - 
12.12.1978 

60 

420 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
njoftime të Ministrisë së Ndërtimit për kushtet teknike të 
projektimit, normativat e projektimit dhe paraqitjen e 
projekteve të zbatimit dhe të preventivave për objektet e vitit 
1979 si dhe për ndërtimet me parafabrikate. 

11.23.1977 - 
12.05.1978 

91 

421 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës 
"Për hartimin e zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve e të 
fshatrave". 

03.03.1978 - 
07.17.1978 

46 

422 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e raportit "Mbi realizimin e detyrave për 
zhvillimin e industrisë". Korrespondencë me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive popullore të rretheve për gjendjen dhe 
zhvillimin e industrisë së materialeve të ndërtimit. 

09.05.1977 - 
09.21.1978 

58 

423 Parashtresa e informacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Prokurorisë së Përgjithshme si dhe korrespondencë për 
ndërtimin dhe shfrytëzimin e banesave mbi miratimin e 
analizave të veçanta të çmimeve për punimet e ndërtim-
montimit. 

02.09.1978 - 
11.11.1978 

49 

424 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
planit të tunelizimit të veprave për vitin 1978 dhe ndërtimin e 
tuneleve në rrethin e Elbasanit. 

03.06.1978 - 
07.29.1978 

18 

425 Projektide e tunelizimit të korpuseve mekanike të kombinatit 
të autotraktorëve "Enver Hoxha" në Tiranë, parashtresa, 
reçensa, preventivi si dhe skicat përkatëse. 

02.08.1977 - 
09.15.1978 

46 

13 Veprat e plota.   

426 Procesverbale dhe vendime të mbledhjeve të Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë për vazhdimin e ndërtimit 
me forcat tona të objekteve industriale të lëna të 
papërfunduara nga qeveria kineze. 

09.01.1978 - 
10.06.1978 

140 
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427 Parashtresë mbi sigurimin e disa materialeve të nevojshme për 
ndërtim-montimin e disa veprave industriale, letër e Këshillit 
të Ministrave, lista e materialeve si dhe pasqyrat 
përmbledhëse e korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit 
"Mbi thjeshtimin e projekteve të disa objekteve industriale". 

07.25.1978 - 
11.08.1978 

100 

428 Korrespondencë për gjendjen dhe sigurimin e fuqisë punëtore 
në veprat e plota. 

11.01.1974 - 
01.24.1979 

81 

429 Studim i Ministrisë së Ndërtimit për modifikimin e automjetit 
Lumi i Verdhë AD 351 tip Dumper. 

06.23.1978 - 
01.24.1979 

40 

430 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH-së, vendime të Këshillit 
të Ministrave, protokollmarrëveshjet me palën kineze, 
njoftime e korrespondencë për ndërtimin e uzinës së re 
mekanike, krijimin e Kombinatit të Autotraktorëve në Tiranë 
dhe emërtimin e tij, kombinati i autotraktorëve "Enver 
Hoxha". 

07.15.1969 - 
10.13.1978 

146 

431 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
vendime e korrespondenca për miratimin e projektdetyrës 
dhe ndërtim-montimin e fabrikës për prodhimin e 
antibiotikëve në Tiranë si dhe protokollmarrëveshja me palën 
kineze për këtë objekt. 

10.01.1971 - 
07.07.1978 

168 

432 Parashtresë, relacion dhe protokoll i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave "Për shqyrtimin e problemeve të 
projektimit dhe ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës". 

02.28.1968 - 
11.04.1971 

18 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi aprovimin e 
projektidesë të hidrocentralit të Fierzës", njoftime e 
parashtresë për disa ndryshime në projektidenë si dhe skicat e 
kësaj vepre. 

05.31.1971 - 
02.21.1973 

85 

434 Procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacionit dhe parashtresës përmbledhëse "Mbi 
projektidenë e ripunuar të hidrocentralit të Fierzës" si dhe 
skicat përkatëse. 

01.16.1974 - 
11.25.1974 

92 

435 Parashtresa e njoftime të Ministrisë së Ndërtimit mbi lidhjen e 
hidrocentralit të Fierzës me rrjetin rrugor kombëtar për 
transportimin e peshave të rënda. 

08.02.1969 - 
07.19.1976 

43 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

436 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e relacionit "Mbi përfundimin e disa 
problemeve gjeologjike të hidrocentralit të Fierzës" si dhe 
thellimi më tej i studimeve të këtij karakteri, njoftime dhe 
shënime të udhëheqjes për këtë problem. 

05.28.1970 - 
01.26.1977 

113 

437 Njoftime, informacione, letra të Këshillit të Ministrave dhe 
telegrame për sigurimin e fuqisë punëtore e specialistëve për 
hidrocentralin e Fierzës, për një furnizim më të mirë me 
artikuj ushqimorë e industrial si dhe krijimi i kushteve për 
strehim e shërbimeve shëndetësore. 

06.14.1971 - 
11.07.1977 

97 

438 Njoftime të Ministrisë së Ndërtimit mbi masat e marra për 
sigurimin e fuqisë punëtore dhe përgatitjen e specialistëve që 
do të punojnë në hidrocentralin e Fierzës, trajtimi financiar si 
dhe fjalimi i kryetarit të Këshillit të Ministrave para 
punonjësve të këtij hidrocentrali për ngritjen në një shkallë më 
të lartë të frymës revolucionare në punë. 

06.30.1970 - 
10.25.1978 

207 

439 Situacione periodike të punimeve në hidrocentralin e Fierzës, 
grafikët e punimeve dhe protokollet e Kolegjiumit të 
Ministrisë së Ndërtimit, shënime të udhëheqjes, njoftime dhe 
relacione lidhur me disa probleme të projektimit dhe zbatimit 
të punimeve në këtë vepër. 

06.11.1974 - 
07.21.1976 

113 

440 Procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione, 
njoftime, shënime të udhëheqjes, parashtresa mbi mënyrën e 
lidhjes së bërthamës prej argjili të digës, mbi porosinë e 
aparaturave matëse për digën si dhe mbi kalimin e 
përkohshëm të karrierës së zhavorit për ndërtimin e 
hidrocentralit të Fierzës. 

04.22.1974 - 
07.20.1977 

100 

441 Situacion punimesh, njoftime të grupit të punës të projektimit 
të hidrocentralit të Fierzës, mbi rrjedhimet e derdhjeve të 
plotave të mëdha nga tuneli Nr.3 i shkarkimit në Fierzë si dhe 
skicat përkatëse. 

05.20.1975 - 
05.12.1978 

54 
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442 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për shqyrtimin e parashtresave "Për rritjen e 
vleftës së plotë të hidrocentralit të Fierzës", mbi disa çështje 
lidhur me tunelin Nr.4 të shkarkimit, si dhe raporti i Komitetit 
të Partisë së Hidrocentralit "Për plotësimin e detyrave të vitit 
1976 dhe masat e marra në vazhdim". 

01.21.1977 - 
04.19.1979 

106 

443 Raporte, njoftime, informacione të Ministrisë së Ndërtimit, 
shënime të udhëheqjes ku vihet në dukje rreth gjendjes së 
punimeve në hidrocentralin e Fierzës, si dhe njoftim mbi 
zhvillimin e punimeve të Konferencës së Partisë të 
Hidrocentralit të Fierzës. 

10.28.1975 - 
11.10.1976 

120 

444 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e raportit "Mbi kontrollin e ushtruar në 
ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës", si dhe rregullore mbi 
detyrat dhe të drejtat e grupit të kontrollit të projektimit në 
zbatimin e punimeve në këtë vepër, njoftime, relacione e 
shënime të udhëheqjes për probleme të hidrocentralit. 

08.22.1974 - 
07.10.1976 

237 

445 Shënime, mbi zbatimin e ligjshmërisë në financimin e 
investimeve në hidrocentralin e Fierzës. 

12.12.1975 - 
01.04.1976 

7 

446 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e informacionit "Mbi disa variante të 
mundshme për zgjidhjen e problemit të kamionave të 
hidrocentralit të Fierzës" si dhe relacione, njoftime, shënime të 
udhëheqjes për sigurimin e makinerive dhe mjeteve të 
transportit e mirëmbajtjen e tyre. 

05.23.1974 - 
06.30.1978 

207 

447 Njoftime, informacione të Ministrisë së Ndërtimit, shënime të 
udhëheqjes "Mbi disa probleme të sigurimit të pjesëve të 
ndërrimit për automjete e makineri dhe materiale të tjera të 
importit për hidrocentralin e Fierzës", korrespondencë me dy 
ministritë. 

03.17.1977 - 
10.23.1978 

49 

448 Njoftime, informacione të Ministrisë së Ndërtimit, si dhe 
shënime të udhëheqjes mbi disa avari që ndodhën në 
hidrocentralin e Fierzës. 

06.18.1976 - 
05.23.1978 

35 
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449 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë 
së Ndërtimit si dhe shënime të udhëheqjes "Mbi disa 
aksidente të ndodhur në hidrocentralin e Fierzës". 

06.25.1975 - 
09.22.1975 

24 

450 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH-së "Mbi emërtimin e 
hidrocentralit të Fierzës, hidrocentrali "Drita e Partisë". 

10.10.1978 - 
10.24.1978 

3 

451 Telegrame të kolektivave punonjëse drejtuar udhëheqjes mbi 
arritjet në punë. 

07.06.1973 - 
01.29.1977 

6 

452 Urdhra, evidenca dhe lista emërore e familjeve që duhet të 
largohen nga hidrocentrali i Fierit, ardhur së bashku me 
punëtorët e specialistët në këtë hidrocentral. 

10.07.1973 - 
09.20.1975 

24 

453 Procesverbalet dhe bisedimet me palën kineze për projektimin 
dhe ndërtimin e hidrocentraleve të Vaut të Dejës dhe të 
Fierzës. 

08.11.1969 - 
04.17.1974 

120 

454 Protokoll bisedimesh dhe problemet që pala shqiptare do të 
diskutojë me palën kineze mbi nevojën dhe pajisjen me 
makineri për ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës. 

07.28.1970 - 
03.14.1974 

119 

455 Procesverbal, njoftim lidhur me bisedimet e zhvilluara midis 
delegacionit shqiptar (në Pekin) dhe atë kinez, mbi pajisjet që 
do të sjellë Republika Popullore e Kinës për hidrocentralin e 
Fierzës, si linjat, nënstacioni etj. 

03.18.1972 - 
06.01.1972 

40 

456 Letërkëmbime me kinezët lidhur me problemet që dalin gjatë 
zbatimit të punimeve në hidrocentralin e Fierzës, si dhe 
mendimet e të dy palëve për zgjidhjen e situatave. 

07.21.1973 - 
11.05.1975 

46 

457 Protokoll e njoftim i bisedës së zhvilluar në Fierzë me 
këshilltarin e dytë ekonomik kinez si dhe fjala e kryetarit të 
specialistëve që punojnë në këtë vepër. 

08.18.1977 - 
05.10.1978 

16 

458 Letër drejtuar zëvëndëskryetarit të Këshillit të Ministrave nga 
grupi i punës në Pekin për bisedimet e zhvilluara me palën 
kineze për hidrocentralin e Fierzës si dhe njoftimi mbi 
plotësimin e grafikut të ndërtim-montimit në tre veprat e 
mëdha : Kombinatin Metalurgjik, Hidrocentralin e Fierzës dhe 
të Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh etj. 

10.05.1971 - 
10.12.1974 

30 
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459 Bisedime të palës shqiptare dhe asaj kineze mbi projektimin e 
tri veprave energjetike : Hidrocentrali i Bushatit, TEC-i i 
Ballshit dhe TEC-i i Korçës, si dhe nevojën e futjes në 
shfrytëzim të burimeve të reja energjetike. 

07.28.1970 - 
10.11.1971 

33 

460 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, njoftime 
dhe shënime të udhëheqjes për marrjen e masave për 
zgjidhjen e problemeve që rrjedhin nga përmbytja në kupën e 
liqenit të hidrocentralit "Drita e Partisë" në Fierzë mbi lumin 
Drin. 

04.18.1969 - 
05.15.1975 

110 

461 Raporte dhe vendime të Byrosë së Partisë dhe Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Kukësit për 
ndërtime, investime në zbatim të vendimit të Qeverisë "Mbi 
masat që duhen marrë për t'i dalë përpara problemeve që 
rrjedhin nga përmbytja që sjell krijimi i liqenit të hidrocentralit 
të Fierzës". 

06.09.1972 - 
11.01.1972 

90 

462 Raport, njoftime, relacione, informacione dhe shënime të 
udhëheqjes ku bëjnë fjalë për masat e marra për zbatimin e 
vendimeve të Qeverisë për ndërtimin e Kukësit të Ri, si 
rrjedhojë e krijimit të liqenit të hidrocentralit të Fierzës. 

12.04.1972 - 
10.04.1977 

109 

463 Studim, njoftim dhe informacion mbi prodhimin e materialeve 
të ndërtimit në rrethin e Kukësit në zbatim të vendimit të 
Këshillit të Ministrave. 

05.20.1972 - 
10.05.1972 

34 

464 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Kukësit lidhur me sigurimin e fuqisë punëtore dhe 
përgatitja e specialistëve për ndërtime në atë rreth. 

11.02.1970 - 
07.21.1973 

9 

465 Projektide për ndërtimin e urave mbi Drinin e Zi e Drinin e 
Bardhë në Kukës si dhe problemet që dalin për zmondimin e 
urave dhe lëvizjen e familjeve nga hidrocentrali i Fierzës. 

03.02.1974 - 
02.18.1978 

42 

466 Relacione, njoftime dhe informacione mbi punimet që duhen 
të kryhen në kupën e liqenit të hidrocentralit të Fierzës për të 
siguruar punën normale të tij. 

12.02.1971 - 
09.03.1977 

30 
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467 Korrespondencë mbi shpronësimet e shtëpive që vjen si 
rrjedhojë e përmbytjes nga hidrocentrali i Fierzës, mbi masat 
për largimin e familjeve nga kupa e liqenit, për përballimin e 
shpenzimeve të prishjes së fshatrave si dhe propozimi për 
ndërtimin e një fshati të ri socialist. 

07.11.1972 - 
03.21.1978 

43 

468 Korrespondencë e zgjeruar mbi plotësimin e detyrave të 
ndërtimit që rrjedhin nga përmbytja e liqenit të hidrocentralit 
të Fierzës në rrethin e Kukësit lidhur me zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave Nr.129, datë 28.07.1969. 

06.22.1973 - 
04.22.1976 

134 

469 Projektide dhe variantet e ndërtimit të rrugës Vau i Dejës - 
Koman - Fierzë, parashtresa e njoftime, si dhe skicat përkatëse. 

01.06.1972 - 
06.18.1973 

31 

14 Trajtimi i specialistëve të huaj.   

470 Informacione e njoftime të ministrive për takimet me grupet e 
specialistëve kinezë lidhur me zvarritjen e furnizimeve të 
pajisjeve teknologjike nga pala kineze dhe të punimeve të 
ndërtimit e të dorëzimit të veprave industriale nga ana e tyre. 
(Për Uzinën e Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh). 

01.03.1978 - 
09.04.1978 

104 

471 Informacione e njoftime të ministrive për takimet me grupet e 
specialistëve kinezë lidhur me zvarritjen e ndërtimit dhe 
dorëzimit të veprave : Uzina e re Mekanike në Tiranë, Fabrika 
e Letrës Lezhë; për minierën e fabrikës e qymyrgurit Valias 
Tiranë etj. 

01.05.1978 - 
07.20.1978 

91 

472 Informacione e njoftime të ministrive dhe Komitetit Ekzekutiv 
të Durrësit mbi punën e specialistëve kinezë për ndërtimin 
dhe dorëzimin e Gomë-Plastikës Durrës, hidrocentralin e 
Fierzës, Kombinatin Metalurgjik Elbasan etj. 

05.15.1978 - 
08.07.1978 

61 

473 Informacione e njoftime të Akademisë së Shkencave të RPSSH 
së dhe të Universitetit të Tiranës për punën dhe qëndrimin e 
specialistëve kinezë ardhur në vendin tonë në bazë të 
marrëveshjeve me institucionet përkatëse kineze. 

01.10.1978 - 
09.18.1978 

66 

474 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me disa 
ministri dhe komitete ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për përdorimin e banesave dhe të lokaleve që u 
liruan pas largimit të specialistëve kinezë. 

07.28.1978 - 
09.28.1978 

30 
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475 Informacione e njoftime të ministrive dhe të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për trajtimin e specialistëve kinezë. 

01.25.1978 - 
07.01.1978 

54 

476 Informacione e njoftime të ministrive, komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve dhe të ndërmarrjeve për 
qëndrimet provokuese dhe largimin e specialistëve kinezë. 

12.29.1977 - 
07.21.1978 

93 

477 Studim i sektorit të veprave për nevojat në specialistë kinezë, 
evidencat mujore të gjendjes së specialistëve mars 1977- 
qeshor 1978 dhe evidenca e përgjithshme e ardhjes së tyre nga 
fillimi deri në largimin e tyre të plotë nga vendi ynë. 

04.22.1969 - 
07.22.1978 

112 

478 Informacione, njoftime dhe evidenca të ministrive për 
gjendjen, punën dhe qëndrimin e specialistëve të huaj dhe 
trajtimin e tyre. 

04.06.1978 - 
12.26.1978 

72 

15 Komunale.   

479 Procesverval i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e relacionit "Mbi furnizimin me ujë të 
popullsisë dhe të industrisë së qytetit të Tiranës", relacione 
dhe njoftime për këtë problem. 

01.26.1978 - 
09.30.1978 

52 

480 Procesverval i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e relacionit "Për projektvendimin për 
sigurimin e ujit për nevojat industriale, përdorimin e tij me një 
regjim të rreptë kursimi dhe miratimin e projektrregullores 
për administrimin e ujësjellësve në qytete dhe në fshatra", si 
dhe informacione për këtë problem. 

01.06.1978 - 
10.02.1978 

52 

481 Procesverval i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacionit "Për projektrregulloren e administrimit 
të ujësjellësve në qytete, në fshatra e në qendra të tjera të 
banuara" si dhe raport dhe njoftime për furnizimin e fshatrave 
me ujë etj. 

08.17.1978 - 
11.25.1978 

44 

482 Procesverval i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacionit dhe njoftime për prodhimin, 
shpërndarjen e përdorimin e energjisë elektrike dhe për 
hidrocentralët komunal. 

02.01.1978 - 
07.11.1979 

34 

483 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe njoftime për furnizimin e popullit me dru 
zjarri. 

02.21.1978 - 
12.16.1978 

49 
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484 Raport e njoftime të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale për gjendjen dhe përmirësimin e shërbimit në 
plazhe si dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
kryerjen e disa punimeve komunale. 

03.22.1978 - 
09.18.1978 

50 

485 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë për administrimin e 
banesave dhe dhënie materiali ndërtimi Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale. 

12.15.1977 - 
12.16.1978 

62 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e varrezave të 
dëshmorëve në Librazhd dhe projektvendimi për ruajtjen e 
varrezave të vëllezërve Frashëri. 

06.26.1978 - 
11.03.1978 

7 

487 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë për likujdimin e pasojave të tërmetit, datë 
18.8.1978 në rrethin e Dibrës dhe të dëmeve të tjera nga 
tërmetet e fenomenet e tjera të natyrës. 

01.09.1978 - 
12.14.1978 

42 

16 Tregti e brendshme.   

488 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe të takimit me kuadrot drejtuese të Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme, vendime, relacione e informacione 
për riorganizimin e tregtisë së brendshme, rikonstruksionin e 
zyrave, ngritjen e kontrollit të shërbimit tregtar, kalimin e 
frigoriferëve etj. 

01.03.1978 - 
11.21.1978 

85 

489 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978, njoftime të Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme dhe korrespondencë për furnizimin e tregut me 
mallra ushqimore e industriale dhe për shpejtimin e 
qarkullimit të tyre si dhe për gjendjen dhe prodhimin e 
ambalazheve. 

05.10.1978 - 
12.12.1978 

199 

490 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacionet e 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe të Inspektimit të 
Shtetit për firon e mallrave gjatë ruajtjes, transportimit dhe 
tregtimit si dhe për trajtimin në depo të mallrave për eksport. 

02.14.1978 - 
09.27.1978 

47 

491 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime e 
korrespondencë për administrimin, shpërndarjen dhe 
eksportimin e karburanteve. 

05.15.1978 - 
12.12.1978 

35 
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492 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe relacione e 
njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për pajisjen 
me uniformë të punonjësve të hotel "Dajtit" dhe disa çështje të 
tarifave turistike. 

01.25.1977 - 
01.22.1979 

45 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesa e ndryshime në 
vendimin për furnizimin materialo-teknik me mallra importi 
si dhe shënime mbi punën e bërë në sektorin e tregtisë për 
plotësimin e nevojave dhe përmirësimin e cilësisë së 
shërbimeve ndaj popullit. 

08.01.1978 - 
10.05.1978 

27 

494 Projektrregullore e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme "Mbi 
detyrat dhe të drejtat e grupit të kontrollit dhe të shërbimit 
tregtar" e informacione. 

08.22.1978 - 
08.24.1978 

17 

495 Program masash për një kthesë rrënjësore në shtimin e 
prodhimit të perimeve dhe në përmirësimin e tregtimit të tyre 
si dhe njoftimin mbi punën e bërë për zbatimin e vendimeve 
të Këshillit të Ministrave që kanë dalë gjatë vitit 1978 për 
tregtinë e brendshme. 

09.08.1978 - 
11.17.1978 

35 

17 Tregti e jashtme.   

496 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
miratimin e pjesëmarrjes së vendit tonë në panairet 
ndërkombëtare për vitet 1978 e 1979, ngritjen e ekspozitës 
"Eksporti shqiptar" dhe të rregullores për ekspozitat e 
pavionet tona në panairet ndërkombëtare. 

01.03.1978 - 
10.25.1978 

73 

497 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për ndryshime në strukturat organizative e 
kontigjentin e personelit, edukimin e kuadrit dhe kriteret e 
pranimit të dhuratave nga të huajt. 

06.26.1978 - 
10.26.1978 

60 

498 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e raportit "Për mbylljen e marrëveshjeve dhe 
protokolleve vjetore si dhe gjendja e kontraktimeve për vitin 
1978". 

03.23.1978 - 
05.20.1978 

52 
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499 Protokoll dhe marrëveshje për shkëmbimin e mallrave dhe 
pagesave për vitin 1978 midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të 
Bullgarisë, Rumanisë dhe Algjerisë, si dhe njoftime mbi 
zhvillimin e bisedimeve midis delegacionit tregtar qeveritar 
shqiptar dhe atyre francez dhe zvicerian. 

01.17.1978 - 
12.31.1978 

107 

500 Projektmarrëveshje dhe protokolle për shkëmbime tregtare, 
informacione mbi bisedime dhe vizita delegacioni tregtar 
qeveritar midis Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Austrisë, Suedisë, Greqisë dhe 
Turqisë. 

02.06.1978 - 
12.18.1978 

131 

501 Informacione e bisedime për mbylljen e protokollit për 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 1978 midis 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
qeverive të Çekosllovakisë, Polonisë dhe RD Gjermane, si dhe 
listat e mallrave të eksportit dhe të importit për vitin 1978 
sipas shteteve përkatëse. 

01.03.1978 - 
12.18.1978 

141 

502 Njoftime mbi bisedimet e zhvilluara për përfundimin e 
protokollit për vitin 1978 midis Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe qeverive të Jugosllavisë, 
Hungarisë, Kubës, Vietnamit dhe Koresë, si dhe relacionin 
mbi ndryshimet që mendohen t'u bëhen marrëveshjeve mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pengesat me vendet revizioniste 
për vitet 1976-1980. 

01.17.1978 - 
01.05.1979 

147 

503 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për takimet me 
delegacionin tregtar qeveritar kinez, informacione për çmimet 
mesatare të mallrave të eksportit dhe importit për vitin 1978 
dhe llogaritjen e porosive të vitit 1979 si dhe studimin "Për 
kalimin e eksport-importit të mallrave të vitit 1978 nga Kina 
në vendet e tjera". 

12.11.1977 - 
06.24.1978 

215 

503/1 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për takimet me 
delegacionin tregtar qeveritar kinez, informacione për çmimet 
mesatare të mallrave të eksportit dhe importit për vitin 1978 
dhe llogaritjen e porosive të vitit 1979 si dhe studimin "Për 
kalimin e eksport-importit të mallrave të vitit 1978 nga Kina 
në vendet e tjera". 

01.04.1978 - 
11.27.1978 

132 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

504 Mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për shtimin e 
eksportit dhe për përmirësimin e bilancit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë, njoftime mbi eksportin dhe importin e 
disa mallrave kryesore të vitit 1978 si dhe njoftime mbi 
problemin e sigurimit të sondave të thella të naftës, anijes, 
impiantit të acidit nitrik dhe vagonave për amoniak të 
lëngshëm, pjesëve të ndërrimit për hidrocentralin e Fierzës etj. 

01.09.1978 - 
05.04.1978 

115 

505 Biseda të zhvilluara nga zv.kryetari i Këshillit të Ministrave, 
Qirjako Mihali, në pritjet e dhëna për delegacionet tregtare të 
Republikës Algjeriane Demokratike e Popullore dhe të 
Republikës së Greqisë. 

03.29.1978 - 
04.06.1978 

21 

506 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme për ndjekjen 
operative të gjendjes së kontraktimit dhe të livrimit të 
mallrave për vitin 1978 (janar-gusht). 

02.14.1978 - 
09.12.1978 

149 

507 Informacione  të Ministrisë së Punëve të Jashtme për ndjekjen 
operative të gjendjes së kontraktimit dhe të livrimit të 
mallrave për vitin 1978 (shtator-dhjetor). 

10.12.1978 - 
12.30.1978 

140 

508 Njoftime e informacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për kontaktet me firma të huaja për sigurimin e tregjeve si dhe 
përgjigjet që i kanë ardhur Dhomës së Tregtisë lidhur me një 
letër të dërguar prej saj 153 dhomave të tregtisë në 65 shtete. 

02.06.1978 - 
12.15.1978 

219 

509 Raport i grupit të punës për problemet e zhvilluara në Japoni 
dhe Indi me firmat e këtyre dy vendeve për mallrat e eksportit 
dhe të importit, shënim për punën e bërë nga Ministria e 
Tregtisë së Jashtme për gjendjen e saldove si dhe njofime për 
problemet e ngritura nga përfaqësitë tona për mallrat. 

06.16.1978 - 
12.16.1978 

69 

510 Projektmarrëveshja e miratuar "Mbi sigurimin e automjeteve 
kundrejt përgjegjësisë civile për llogari të të tretëve" midis 
Institutit Shtetëror të Arkave të Kursimit e Sigurimeve të 
Shqipërisë dhe Shoqërisë së Sigurimeve të Jugosllavisë. 

06.02.1978 - 
10.28.1978 

17 

511 Informacion ardhur nga Komiteti Qendror i Partisë së Punës 
të Shqipërisë lidhur me tregtinë tonë me Kosovën. 

10.31.1978 - 
11.10.1978 

5 
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512 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e njoftimit të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
"Për gjendjen, problemet dhe masat që mendohet të merren 
për eksport-importin". 

05.16.1978 - 
05.17.1978 

72 

513 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione e njoftime të 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, si dhe korrespondencë për 
gjendjen dhe masat për plotësimin e detyrave të eksport-
importit. 

02.27.1978 - 
01.06.1979 

72 

514 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione për disa çështje 
të tregtisë së jashtme dhe ndryshime në planin e eksport-
importit të vitit 1978. 

03.15.1978 - 
12.31.1978 

65 

515 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbi masat që janë marrë për plotësimin e planit të eksportit 
dhe të importit, evidenca operative e realizimit të mallrave, si 
dhe buletinet informative mbi plotësimin e detyrave. 

01.16.1978 - 
12.28.1978 

178 

516 Njoftime të Ministrisë të Tregtisë së Jashtme dhe të Komisionit 
të Planit të Shtetit për plotësimin operativ të planit të eksport-
importit për vitin 1978. 

03.21.1978 - 
12.09.1978 

271 

517 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, relacione, projekte e njoftime të Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për gjendjen e tregtisë me RP të Kinës. 

01.20.1978 - 
11.04.1978 

123 

518 Raporti i grupit të punës mbi zhvillimin e bisedimeve, 
protokolli i vitit 1978 për kredinë me Kinën dhe zvarritjet e 
mbylljes së marrëveshjes për shkëmbimin e mallrave me 
qëllime armiqësore nga pala kineze si dhe letra e shokut Adil 
Çarçani drejtuar ambasadorit tonë në Pekin për grupin e 
punës. 

01.12.1978 - 
10.07.1978 

206 

519 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë e institucionet qendrore për porositë e importit dhe 
eksportit për vitin 1979. 

01.04.1978 - 
12.14.1978 

86 

18 Financë.   
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520 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e raportit "Për gjendjen dhe masat që duhen marrë 
për forcimin e disiplinës së punës dhe zbatimin sa më të plotë 
të parimit të shpërblimit sipas punës", letra e Komitetit 
Qendror të PPSH-së për forcimin e disiplinës në punë dhe 
masat e marra për zbatimin e konkluzioneve të Këshillit të 
Ministrave. 

05.03.1978 - 
08.14.1978 

121 

521 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së për 
fuqinë blerëse të popullsisë, mbulimin e saj me mallra e 
shërbime, për qarkullimin monetar dhe masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të tyre, plani i masave dhe 
materialet e seminarit të organizuar nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për këtë çështje. 

04.27.1978 - 
03.12.1979 

184 

522 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.03.1978, vendime e korrespondencë për rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve ekonomike dhe 
kooperativave bujqësore, kontroll-revizionin financiar, 
mbulim mjete xhiroje dhe aftësinë paguese të ndërmarrjeve 
dhe kooperativave bujqësore. 

03.07.1978 - 
07.03.1978 

159 

523 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
relacione, vendime, studime për plotësimin e planit të 
eksport-importit, grumbullimin e arit dhe argjendit, për 
ndryshime në planin e valutës si dhe mbi gjendjen e 
strukturës së depozitave në valutë të lirë. 

01.13.1978 - 
12.30.1978 

108 

524 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime në strukturat organizative, organikat dhe 
kontigjentet e numrit të punonjësve si dhe informacioni për 
tejkalimin në fondin e pagave për periudhën janar-prill 1977. 

01.23.1978 - 
12.08.1978 

76 

525 Njoftime dhe relacione të disa ministrive për zëvendësimin e 
punonjësve që disiplinohen në organikë kur këta largohen 
përkohësisht nga puna (leje lindje, stërvitje ushtarake etj.) 
sipas nenit 33 të Kodit të Punës, si dhe letra e Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

06.11.1977 - 
03.13.1978 

22 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

526 Vendime, letra të Këshillit të Ministrave si dhe relacione, 
njoftime e informacione të disa ministrive e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve "Për 
shpenzimin në fondin e pagave për vitin 1977 e 1978", mbi 
uljen e pagave të larta dhe mbi disa masa të tjera për 
problemet e punës dhe të pagave. 

01.16.1978 - 
12.26.1978 

59 

527 Vendime, letra të Këshillit të Ministrave "Për formën e pagës 
së punëtorëve që punojnë në procese e vende pune të 
kategorive më të larta nga shkalla e kualifikimit profesional", 
si dhe letra e Komitetit Qendror të PPSH-së Nr.3352, datë 
26.6.1978 për këtë problem. 

05.24.1978 - 
12.27.1978 

33 

528 Udhëzim i Këshillit të Ministrave "Për zbatimin e sistemit të 
pagave të punonjësve" së bashku me relacionin, vendime për 
caktim dhe ndryshim page, si dhe letra për zgjatjen e afatit të 
pranimit të kërkesave të punëtorëve për atestimin kulturor e 
profesional të tyre. 

06.21.1978 - 
11.11.1978 

26 

529 Letra e Këshillit të Ministrave "Mbi ndalesat nga paga" si dhe 
korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

03.31.1978 - 
05.17.1978 

10 

530 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacionit për projektligjin  "Mbi caktimin e 
raporteve kryesore të pagave të nëpunësve në krahasim me 
ato të punëtorëve dhe të kooperativistëve" si dhe ligji i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

01.23.1978 - 
02.27.1979 

12 

531 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për pagat e 
punonjësve civil të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe për 
dhënie ndihme ushtarakëve që dalin në lirim. 

10.02.1978 - 
12.21.1978 

12 

532 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e raportit "Mbi bilancet e Bankës së Shtetit dhe 
të Bankës Bujqësore për vitin 1977 dhe problemet që dalin për 
vitin 1978" së bashku me vendimet përkatëse, si dhe mbi disa 
çështje që lidhen me planifikimin dhe përdorimin e fondeve të 
ndërtimeve nënkufi me pasqyrat përkatëse. 

03.11.1978 - 
10.17.1978 

45 
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533 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e projekturdhëresës "Mbi disa ndryshime në 
urdhëresën e Këshillit të Ministrave Nr.6, datë 12.10.1976" së 
bashku me relacionin, si dhe informacioni i Komitetit Qendror 
të Partisë mbi disa shfaqje të ushtrimit të profesionit privat. 

01.17.1978 - 
03.24.1978 

18 

534 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e studimit "Mbi kriteret për tërheqjen e të ardhurës 
neto të centralizuar nga kooperativa bujqësore me tarifa të 
diferencuara 7 dhe 9 përqind si dhe ligji i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem dhe njoftimi i Komisionit 
të Planit të Shtetit për plotësimin e planit të kostos dhe të 
ardhurës neto të ndërmarrjes. 

11.25.1978 - 
02.20.1979 

54 

535 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së tij për shqyrtimin e relacioneve "Për disa 
ndryshime për anëtarët e kooperativave bujqësore, mbi 
dokumentin dhe kriteret e llogaritjes së vjetërsive në punë" si 
dhe relacioni për projektdekretin mbi vërtetimin e vjetërsisë 
në punë të punonjësve të qytetit e të fshatit në rrugë gjyqësore. 

12.02.1977 - 
01.31.1979 

34 

536 Vendime e korrespondencë për akordim fondesh dhe miratim 
shpenzimesh, njoftime të Ministrisë së Financave "Mbi disa 
masa për forcimin e mëtejshëm të regjimit të kursimit", si dhe 
letër e Këshillit të Ministrave "Mbi parandalimin e 
shpenzimeve të panevojshme". 

03.06.1978 - 
12.06.1978 

29 

537 Vendime e korrespondencë për mbylljen e llogarive vjetore të 
kooperativave bujqësore të tipit të lartë, përqindjen e interesit 
bankar, çeljen e llogarive likujduese, arkëtimin e mjeteve të 
xhiros, administrimin e mjeteve monetare e materiale dhe 
administrimin e qarkullimit të tyre dhe për kompetencat e 
këshillave popullore të qyteteve, lagjeve të Tiranës dhe 
fshatrave të bashkuara të ndërmarrjeve bujqësore. 

12.07.1977 - 
11.25.1978 

56 

538 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave , korrespondencë 
e njoftime për shlyerjen e ratave për vitet 1978, 1979 dhe për 
gjendjen e saldove. 

01.28.1978 - 
10.29.1978 

42 
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539 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për alokacionet 
e punonjësve të përfaqësive tona diplomatike dhe dietat e 
personave që dalin me shërbim jashtë shtetit si dhe mbi 
trajtimin e personelit të agjencisë ajrore dhe të ekuipazhit të 
avionëve kinez. 

03.17.1978 - 
12.18.1978 

41 

540 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacioneve "Mbi shfuqizimin e dekretit për 
ndalimin e dërgimit të sendeve e të vlerave monetare nga të 
arratisurit" dhe për projektdekretin "Mbi disa ndryshime në 
dekretin mbi doganat". 

02.14.1978 - 
12.21.1978 

49 

541 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave për Shoqërinë Komisionare. 

01.13.1978 - 
03.09.1978 

8 

19 Byroja e çmimeve.   

542 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, studim dhe relacione të Ministrisë së Financave si 
dhe vendimet përkatëse për zbatimin e politikës së Partisë në 
fushën e çmimeve, organet që merren me çmimet dhe disa 
konstatime në punën e këtyre oragneve. 

02.06.1978 - 
11.14.1978 

104 

543 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për uljen e 
çmimeve të disa mallrave të importit dhe çmimin e gomave të 
autokamionëve "Dumper". 

01.10.1978 - 
06.22.1978 

31 

544 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për caktimin e 
çmimit të shitjes me pakicë të margarinës dhe për uljen e 
çmimit të cigareve "Dukagjini". 

09.19.1977 - 
12.08.1978 

16 

545 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për caktimin e 
çmimeve të grumbullimit të domates për eksport, të grurit të 
fortë dhe të kokrrave të thyera të grurit dhe të lulediellit. 

07.06.1978 - 
11.25.1978 

25 

546 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për caktimin e 
çmimeve të shitjes së prodhimeve të Uzinës së Përpunimit të 
Thellë të Naftës në Ballsh, të tjegullave marsejeze tip shirit dhe 
të skaldabanjave dhe gunave. 

05.25.1978 - 
07.13.1978 

26 

547 Protokollet e byrove të çmimeve dhe korrespondenca për 
caktim çmimesh nga ana e saj. 

02.20.1978 - 
11.18.1978 

46 
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20 Arsim-kultura.   

548 Vendim i Këshillit të Ministrave, studim, relacione e 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për një 
ndryshim në vendimin mbi sistemin e ri arsimor dhe për disa 
probleme të arsimit të mesëm, si dhe raportet e Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës "Mbi punën që bëhet për lëndën e 
edukatës morale e politike në shkollat" dhe korrespondenca 
për programet e lëndës marksiste-leniniste në shkollat e larta. 

03.30.1978 - 
12.04.1978 

157 

549 Për disa porosi të kryetarit të Këshillit të Ministrave dhënë më 
dt 5.11.1977 dhe korrespondenca e zhvilluar për këtë problem. 

11.09.1977 - 
03.03.1978 

15 

550 Letër e Këshillit të Ministrave, informacione, njoftime e 
korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror të PPSH-së, 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës dhe me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për forcimin e 
disiplinës shtetërore dhe proletare nga arsimtarët, përgatitjen 
e kuadrit dhe gjendjen e ngarkesës së arsimtarëve si dhe për 
sigurimin e kuadrove për shkollat e larta. 

05.16.1978 - 
01.09.1979 

88 

551 Relacione e njoftime të Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
kontrollet e ushtruara në disa shkolla të mesme profesionale. 

07.28.1977 - 
09.20.1978 

118 

552 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kultuës për 
ndryshime në planin e pranimeve të reja në shkollat e larta e 
të mesme për vitin shkollor 1978-1979, disa çështje që dalin 
për këtë dhe për dhënie burse jashtë kritereve. 

02.22.1978 - 
12.02.1978 

51 

553 Informacione e njoftime të Inspektimit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për regjistrimet dhe 
frekuentimin e shkollave, punën e organizatës së pionierit dhe 
disiplinën e sjelljen në shkollë. 

01.19.1978 - 
09.04.1978 

47 

554 Relacione, informacione dhe korrespondencë për punën e 
rinisë në aksionet kombëtare e lokale dhe për probleme të 
stazhit në prodhim. 

05.11.1978 - 
12.29.1978 

19 

555 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
informacione për ndërtim shkollash dhe sigurimin e bazës për 
praktikën mësimore e për çështje të teksteve. 

12.10.1977 - 
07.31.1978 

91 
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556 Raporte, relacione e informacione të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe të 
Ministrisë së Shëndetësisë për gjendjen në shtëpitë e foshnjës e 
të fëmijëve, arsimin parashkollor dhe edukimin e fëmijëve. 

08.02.1978 - 
12.27.1978 

70 

557 Raporte të Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës "Për kualifikimin profesional të punonjësve me 
arsim të lartë" si dhe program pune "Për kryerjen e studimit 
për kualifikimin e kuadrove drejtuese". 

06.11.1977 - 
06.06.1978 

106 

558 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt 
29.6.1978, raporti i Aparatit të Këshillit të Ministrave e 
projektet përkatëse për kualifikimin e kuadrove ushtarakë. 

03.01.1977 - 
10.28.1978 

80 

559 Konkluzione, informacione e raporte të grupeve të punës të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe dikastereve mbi 
kontrollin e ushtruar në institute "Për gjendjen e veprimtarinë 
e tyre kërkimore-shkencore". 

11.19.1976 - 
09.24.1978 

241 

560 Njoftime e informacione nga ministritë e institucionet 
qendrore për realizimin e temave qeveritare të planit për 
revolucionin tekniko-shkencor; mbi organizimin e 
konferencave shkencore; si dhe raport për punën e bërë nga 
institutet shkencore për partishmërinë proletare dhe të 
karakterit kombëtar etj. 

11.19.1977 - 
02.15.1979 

102 

561 Relacione e informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dhe të Akademisë së Shkencave për çështje të 
hidrometeorologjisë, sizmologjinë, matematikën llogaritëse 
dhe për realizimin e programeve të organizatave të 
specializuara të Kombeve të Bashkuara për shkencën e 
kulturën si dhe kërkesë për të marrë pjesë në Kongresin e IX-
të Ndërkombëtar të Letërsisë së Krahasuar. 

05.17.1977 - 
03.29.1979 

127 

562 Relacione, informacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Akademinë e Shkencave për probleme të 
Institutit të Fizikës Bërthamore. 

08.05.1977 - 
12.19.1978 

84 

563 Relacion i Akademisë së Shkencave për Kopshtin Botanik në 
Tiranë. 

11.26.1977 - 
12.19.1978 

15 
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564 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë e saj me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës 
dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme për krijimin e Institutit 
të Kulturës Popullore, mbajtjen e Konferencës Kombëtare të 
Kulturës dhe miratimin e planit të shkëmbimeve kulturore me 
shtetet e huaja. 

01.07.1978 - 
11.23.1978 

223 

565 Infomacione, njoftime, programe dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, Akademinë e Shkencave e Radiotelevizionin "Për 
festimin e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të themeluar në 
Prizren 1978". 

11.19.1976 - 
07.25.1977 

161 

566 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave "Për 
pjesëmarrjen e disa studiuesve të huaj në konferencën 
kushtuar 100-vjetorit të Lidhjes së Prizrenit", relacione e 
informacione mbi problemet që kanë dalë gjatë qëndrimit të 
delegacionit tonë në Kosovë si dhe mbi një kërkesë të bërë nga 
Endi për mbrojtjen e përmendoreve kulturore të Komunës së 
Prizrenit. 

02.16.1977 - 
12.25.1978 

120 

567 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione, 
korrespondencë e fjalime për sjelljen në atdhe të eshtrave të 
Abdyl Frashërit e Pashko Vasës dhe për vendvarrimin e 
vëllezërve Frashëri. 

01.31.1978 - 
06.15.1978 

98 

568 Relacione, informacione, njoftime e korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës dhe me 
Akademinë e Shkencave për ngritjen e muzeut të fshatit në 
natyrë, të muzeut të kulturës mesjetare në Korçë, revistën 
"Monumenti", ruajtjen e amfiteatrit  antik në Durrës dhe për 
ndryshime në dekretin për mbrojtjen e monumenteve si dhe 
për organizimin e punës në bërthamat shkencore arkeologjike. 

02.23.1976 - 
12.26.1978 

89 

569 Platforma e Muzeut Historik Kombëtar dhe e monumentit të 
lirisë, vërejtjet e shokut Enver Hoxha dhe korrespondenca me 
Komitetin Qendror të PPSH-së për këto çështje, si dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë dhe parashtresa për 
caktimin e vendit për ndërtimin e Muzeut Etnografik 
Kombëtar në Tiranë. 

07.27.1977 - 
12.05.1978 

100 
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570 Relacione, informacione, njoftime e korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Arsimit  dhe të Kulturës dhe me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Gjirokastrës për ruajtjen e sistemimin e qyteteve muze të 
Gjirokastrës dhe të Beratit. 

11.10.1977 - 
10.04.1978 

76 

571 Projektplatforma për ndërtimin e vendvarrimit të Skënderbeut 
në Lezhë, preventivat, informacione, relacion e projektide të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës maketet dhe skicat 
përkatëse. 

11.07.1977 - 
03.17.1978 

37 

572 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit mbi projektidenë e 
Muzeut të Skënderbeut në Krujë, preventivat, relacion dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e vleftës së plotë të 
ndërtimit të këtij institucioni së bashku me fotografitë. 

11.21.1977 - 
04.10.1978 

77 

573 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës të Shqipërisë për ngritjen e monumentit të Isa Boletinit 
në qytetin e Shkodrës, të bustit të Naum Veqilharxhit në 
qytetin e Korçës dhe në Vithkuq si dhe vendosjen e eshtrave të 
"Heroit të Popullit" Kajo Karafili. 

01.16.1978 - 
07.29.1978 

9 

574 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, informacione, 
analiza dhe korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror 
të PPSH-së për gjendjen e krijimtarisë artistike dhe për 
trajtimin e shkrimtarëve dhe artistëve (për shkrimtarët në 
profesion të lirë, për disa probleme ideoartistike dhe për 
artikullin e revistës "Hosteni" lajthitje të frymëzuara). 

12.01.1977 - 
12.11.1977 

144 

575 Informacion, njoftime e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Aparatin e Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe të Artistëve për punën lidhur me 
botimin në Francë të romanit "Dimri i madh" të shkrimtarit 
Ismail Kadare dhe dërgimin e autorit me shërbim jashtë shtetit 
për këtë qëllim e për xhirimin e filmit "Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur". 

12.05.1977 - 
12.04.1978 

55 
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576 Vendim i Këshillit të Ministrave, njoftime e relacione të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës si dhe korrespondencë 
për krijimin e kushteve lehtësuese për shtypjen e botimeve në 
gjuhë të huaj, pjesëmarrjen në panairin e Frankfurtit dhe për 
sjelljen dhe përdorimin e literaturës së huaj tekniko-
shkencore. 

01.17.1978 - 
08.01.1978 

27 

577 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit 
dhe të Kulturës dhe Akademinë e Shkencave për përgatitjen, 
zhvillimin dhe përfundimet e Festivalit Folklorik Kombëtar në 
Gjirokastër më 1978. 

01.31.1978 - 
02.02.1979 

94 

578 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
moshën e daljes në pension të valltarëve dhe koristëve, për 
disa shfaqje të huaja në gjininë e muzikës dhe tekstet e 
këngëve të festivalit të muzikës së lehtë në Radiotelevizion për 
vitin 1978. 

09.01.1977 - 
12.12.1978 

58 

579 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e relacionit "Për ndërtimin e fazës së dytë të 
televizionit dhe për përmirësimin e dëgjimit të Radio-Tiranës", 
bisedime me palën kineze mbi problemin e Radiotelevizionit 
Shqiptar, relacione, informacione e korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të këtij institucioni për këto 
probleme. 

01.23.1973 - 
12.19.1978 

187 

580 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për fillimin e 
emisioneve të Radio-Tiranës në gjuhën kineze e në drejtim të 
Portugalisë. 

04.15.1978 - 
08.15.1978 

9 

581 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime e 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit për trajtimin e punonjësve të 
huaj që punojnë në këtë institucion, specializim kuadrosh dhe 
për çështje të filmit televiziv. 

02.13.1978 - 
12.12.1978 

37 
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582 Protokollet e shkëmbimeve e të bashkëpunimit midis 
Universitetit të Tiranës dhe universiteteve të Prishtinës, 
Shkupit e Titogradit, njoftime e korrespondencë me Ministrinë 
e Arsimit dhe të Kulturës për punë në drejtim të shqiptarëve 
të Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi dhe në vende të tjera të 
botës. 

01.21.1978 - 
01.12.1979 

192 

583 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit për marrëdhënien e 
Radiotelevizionit tonë me Radiotelevizionin e Prishtinës. 

03.21.1978 - 
12.04.1978 

54 

584 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, informacione e 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
rritjen e vleftës së plotë të rikonstruksionit të skenës së Teatrit 
Popullor, për skenar filmash, sjelljen dhe eksportimin e 
filmave kinematografikë si dhe për tatimin mbi shfaqjet. 

01.17.1978 - 
11.10.1978 

54 

585 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me disa komitete 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për çështje të 
shtëpive të kulturës dhe këndeve të kuq. 

03.03.1978 - 
01.03.1979 

6 

586 Korrespondencëe Këshillit të Ministrave me Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare për ngritjen e degës në Vjenë, 
pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare dhe dhënie lokali 
këtij institucioni. 

02.20.1978 - 
12.12.1978 

30 

587 Relacione, njoftime e korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me ministritë e komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për miratimin e kalendarit sportiv për vitin 1978, 
organizimin e spartakiadës së IV-ët kombëtare, masat për 
luftimin e tifozllëkut të sëmurë e për çështje të tjera sportive. 

12.09.1977 - 
12.25.1978 

172 

21 Shëndetësi.   

588 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacionit për projektdekretin mbi një ndryshim 
në dekret "Mbi inspektoriatin sanitar shtetëror", 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë për çështje të 
higjienës, shërbimit në spitale, si dhe vendosjen e mjekëve në 
klubet sportive. 

01.25.1978 - 
12.29.1978 

100 
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589 Konkluzionet e Ministrisë së Shëndetësisë mbi kontrollin e 
ushtruar në rrethin e Lushnjes "Për t'i shërbyer sa më mirë 
popullit", raporte, fjalime e njoftime për këtë problem si dhe 
mbi disa shkelje të disiplinës, të cilat kanë çuar në dëmtimin e 
shëndetit të popullit. 

01.28.1978 - 
11.08.1978 

161 

590 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione e informacione për thellimin e karakterit profilaktik 
të shëndetësisë sonë dhe për gjendjen higjieno-sanitare. 

01.19.1978 - 
01.06.1979 

105 

591 Projektprogrami i Konferencës së Dytë të Higjienës që do të 
mbahet në tetor të vitit 1978, studim mbi kushtet higjieno-
sanitare dhe gjendjen shëndetësore të punonjësve të 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan, informacion për rrethin e 
Dibrës dhe Gramshit etj, për gjendjen higjieno-sanitare dhe 
profilaktike. 

10.20.1977 - 
09.05.1978 

136 

592 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë mbi zbatimin e 
planit të bursave për specializimin e kualifikimin e kuadrit 
jashtë shtetit  për vitin 1977-1978 si dhe letra nga mjekë për 
interesin e tyre. 

01.13.1978 - 
12.18.1978 

46 

593 Raporte, evidenca, shënime, konkluzione mbi gjendjen e 
shërbimit dhe edukimit të fëmijëve në shtëpitë e foshnjës, 
masat që duhen marrë për përmirësimin e punës në këto 
institucione. 

01.13.1978 - 
12.04.1978 

111 

594 Informacione, relacione, shënime, për gjendjen në shtëpitë e 
lindjes në Tiranë, Kavajë, Berat etj, si dhe njoftime të 
Komisionit të Planit të Shtetit për vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç 
për vitin 1977. 

11.18.1977 - 
10.14.1978 

46 

595 Studime, raporte, relacione, informacione, shënime e kontrolle 
"Për gjendjen dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e 
shërbimit në çerdhet e qytetit të Tiranës" si dhe informacione 
për situatën epidemiologjike të peliomielitit. 

12.06.1977 - 
05.25.1978 

64 

596 Projektstrukturë e Qendrës së Studimeve dhe Kërkimeve 
Pediatrike në variante të ndryshme si dhe informacione dhe 
njoftim "Mbi ushqimet e industrializuara dhe veshjet për 
fëmijët e moshës 0-3 vjeç". 

03.15.1978 - 
11.06.1978 

39 
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597 Informacione për gjendjen e disa probleme në Sanatoriumin 
Antituberkular të Tiranës për ndalimin e hyrjes së malarjes 
dhe sëmundjeve të tjera në Shqipëri dhe projektmarrëveshja 
për luftimin e sëmundjeve ngjitëse me Turqinë. 

12.08.1977 - 
12.25.1978 

50 

598 Informacione, raporte, relacione, programe, pasqyra dhe 
shënime për veprimtarinë e Institutit të Mjekësisë Popullore, 
arritjet dhe perspektiva e mjekësisë popullore, si dhe 
grumbullimi i bimëve mjekësore e aromatike për të shtuar 
eksportin e për industrinë tonë. 

01.24.1978 - 
11.11.1978 

173 

599 Raport dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë për 
prodhimin në vend të preparateve imunobiologjike, 
prodhimin dhe konsumin e pastave të dhëmbëve, furçave 
dentare dhe krëhërve të dendur dhe masat për rritjen e gamës 
dhe cilësisë së tyre. 

09.08.1977 - 
09.16.1978 

20 

600 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe raporti i Ministrisë së Shëndetësisë për zbatimin e 
detyrave të protokollit të Këshillit të Ministrave për sëmundjet 
profesionale. 

09.28.1977 - 
02.28.1978 

47 

601 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
rregullores për shtëpitë e pleqve. 

03.14.1978 - 
04.29.1978 

5 

602 Projektdekreti për transplatimin terapeutik të organeve. 09.09.1977 - 
03.24.1978 

11 

603 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave për sqarimin e një 
letre që bën fjalë për shkeljen e ligjeve në Spitalin 
Neuropsikiatrik të Elbasanit, si dhe konkluzione të ekipit të 
Kryeministrisë nga kontrolli i bërë në repartin e pediatrisë të 
spitalit të këtij qyteti. 

04.25.1978 - 
06.15.1978 

22 

604 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave për organizimin e 
luftës kundër brejtësve dhe insekteve. 

02.24.1978 - 
06.21.1978 

17 

605 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
autoambulancave të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe disa 
mendime e konkluzione mbi kontrollin e bërë për gjendjen e 
automjeteve të shëndetësisë. 

07.04.1978 - 
10.09.1978 

30 

606 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë për sektorin e 
ortopedisë. 

12.05.1977 - 
12.25.1978 

22 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

607 Informacione, relacione dhe shënime mbi gjendjen dhe masat 
për vënien në shrytëzim të Uzinës së Antibiotikëve në Tiranë. 

07.26.1978 - 
10.26.1978 

15 

608 Raporte, informacione, shënime dhe konkluzione të Byrosë së 
Komitetit të Partisë të Rrethit të Tiranës mbi punën e bërë nga 
organizatat bazë të Partisë të sektorit të shëndetësisë për 
zbatimin e detyrave të Kongresit të VII-të të Partisë së Punës 
të Shqipërisë. 

01.24.1978 - 
10.04.1978 

86 

22 Byroja juridike.   

609 Ligji i Kuvendit Popullor, vendime dhe korrespondencë për 
regjistrimin e akteve të gjendjes civile, regjistrimin e 
përgjithshëm të popullsisë, lejet e banimit dhe strehimin e 
bashkëshortëve pas zgjidhjes së martesës. 

09.27.1977 - 
02.27.1979 

109 

610 Rregullorja për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve 
ndërkombëtare. 

06.26.1978 - 
02.08.1979 

59 

611 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave llidhur 
me zëvendësimin e punonjësve kur largohen përkohësisht nga 
puna dhe për antidotet. 

03.13.1978 - 
12.27.1978 

13 

612 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor e korrespondencë 
për ndryshime në ndarjen administrative të rretheve Pukë e 
Mirditë. 

05.26.1978 - 
09.02.1978 

12 

613 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
informacione për prishje vendimi të Arbitrazhit të Lartë 
Shtetëror, ndryshime në dekretin mbi Arbitrazhin dhe për 
lidhjen e zbatimin e kontratave. 

12.20.1977 - 
11.13.1978 

59 

614 Letra të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Gjykatës së 
Lartë "Për krime të kryera dhe mbi çështjet e gjykuara gjatë 
vitit 1977 nga gjykatat e fshatrave, qyteteve dhe lagjeve të 
qyteteve". 

04.05.1978 - 
06.06.1978 

15 

23 Inspektimi i Shtetit.   

615 Plani i punës për vitin 1978 dhe tematika orientuese e 
Inspektimit të Shtetit për problemet që do të kontrollohen si 
dhe raporti, procesverbali dhe diskutime në analizën vjetore të 
këtij sektori. 

01.18.1978 - 
01.09.1979 

77 
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616 Informacione të Inspektimit të Shtetit, për kontrollet e bëra për 
ruajtjen e sekretit të shtetit dhe për kërkesat e bëra rretheve 
nga ana e ministrive për kuadro. 

08.28.1978 - 
11.18.1978 

11 

617 Njoftim për masat e marra nga Ministria e Komunikacioneve 
për administrimin e autogomave. 

07.01.1978 - 
08.07.1978 

6 

618 Njoftime për përgatitjen për fillimin e për rezultatet e mbylljes 
së vitit shkollor. 

06.11.1978 - 
09.02.1978 

7 

619 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për realizimin e detyrave të 
eksportit, prodhimin e mirëmbajtjen në depo të mallrave për 
eksport dhe shkaqet e vënies në kundrastali të një anije për t'u 
ngarkuar me çimento për eksport. 

01.03.1978 - 
12.12.1978 

58 

620 Njoftim për verifikimin e një letre anonime për falsifikime në 
realizimin e planit në Kombinatin e Tullave Tiranë dhe letra 
drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tiranës për këtë çështje. 

05.05.1978 - 
05.13.1978 

14 

621 Raport i Inspektimit të Shtetit për normativat e harxhimit të 
lëndëve të para e lëndëve      
djegëse. 

01.10.1978 - 
01.16.1978 

9 

622 Njoftim për gjendjen e furnizimit me klor të Fabrikës së Letrës 
në Lezhë. 

11.20.1978 3 

623 Njoftim për gjendjen e parafabrikateve fortifikuese në rrethet 
Vlorë e Fier. 

03.13.1978 - 
09.19.1978 

4 

624 Njoftime për përfundimet e kontrollit në aparatet e disa 
ministrive lidhur me kontrollin e ndihmën në drejtim të 
seksioneve të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve. 

08.29.1978 - 
01.09.1979 

83 

625 Raport e njoftim të Inspektimit të Shtetit për kontrollet e 
kryera në Ndërmarrjen e Ndërtimit të Serave në Durrës dhe 
për respektimin e teknologjive të prodhimit në serat me 
ngrohje. 

11.07.1977 - 
09.05.1978 

93 

626 Raporte e njoftime për kontrollin e kryer për projektimin dhe 
zbatimin e punimeve për ndërtimin e hidrocentralit të 
Smokthinës. 

01.24.1977 - 
05.05.1978 

84 
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627 Raport dhe njoftim për kontrollet e kryera për rritjen e ritmeve 
të shpimit të puseve dhe të punimeve intensifikuese për naftë 
e gaz. 

01.03.1978 - 
07.24.1978 

127 

628 Njoftim për zbatimin e detyrave që shtrojnë vendimet e 
Komitetit Qendror të PPSH-së për pambukun dhe 
panxharsheqerin. 

04.08.1978 - 
10.04.1978 

15 

629 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për vemprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Gjirokastrës dhe raporti i Inspektimit të Shtetit 
për këtë çështje. 

02.17.1978 - 
06.30.1978 

111 

630 Njoftim për verifikimin e një letre anonime për degën e 
monumenteve Gjirokastër. 

09.12.1978 - 
01.22.1979 

49 

631 Njoftime për verifikimin e zbatimit të detyrave për blegtorinë 
dhe rritjen e gjelit të detit. 

05.09.1978 - 
06.11.1978 

10 

632 Njoftim për zbatimin e detyrave për revolucionin tekniko-
shkencor. 

05.09.1978 - 
05.10.1978 

5 

633 Njoftime për gjendjen e tërheqjes së prodhimeve të tepërta, 
furnizimin me kripë dhe disa probleme të prodhimit të kripës. 

02.28.1978 - 
11.03.1978 

24 

634 Njoftim për verifikimin e disa të metave në uzinën "Traktori" 
në Tiranë. 

07.06.1978 - 
07.13.1978 

20 

635 Njoftim për kursimin e fuqisë punëtore. 11.06.1978 - 
11.23.1978 

8 

636 Njoftim për punën e bërë për realizimin e planit të qarkullimit 
të mallrave. 

12.09.1978 - 
12.28.1978 

6 

637 Njoftim për verifikimin e letrës së Dilaver Protopapës dërguar 
sekretarit të Komitetit Qendror të PPSH-së Hekuran Isai për 
disa shpërdorime në kooperativën bujqësore Perondi të rrethit 
të Beratit. 

09.07.1978 - 
09.30.1978 

14 

638 Njoftime për kryerjen e shërbimeve të kohës në bujqësi, 
sigurimin e bimëve për hektar dhe administrimin e ruajtjen e 
drithërave. 

12.23.1977 - 
12.30.1978 

144 

639 Njoftim për mirëmbatjen dhe shfrytëzimin e makinerisë 
bujqësore. 

04.11.1978 - 
04.12.1978 

4 
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640 Njoftim për organizimin e transportit urban në qytetin e 
Tiranës. 

12.29.1978 - 
01.03.1979 

7 

641 Raport e njoftime për kontrollet e kryera për kërkim-zbulimin 
e vendburimeve të metaleve të çmuara, për gjendjen e 
prodhimit në Uzinën e Bakrit në Rubik dhe për uljen e 
humbjeve të mineralit të bakrit. 

03.30.1978 - 
10.07.1978 

147 

642 Informacion për verifikimin e letrës së Isuf Ferhatit dërguar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave për zbatimin  e detyrave për 
ndërtimin e rezervuarëve ujitës. 

01.12.1978 - 
12.31.1978 

20 

643 Raport e njoftime të Inspektimit mbi kontrollin e ushtruar në 
Institutin e Veterinarisë, në stacionet e foragjereve dhe në disa 
rrethe "Për prodhimin e farave të perimeve dhe patateve si 
dhe furnizimin e pandërprerë të popullit me perime". 

02.20.1978 - 
10.31.1978 

28 

644 Njoftim për zbatimin e detyrave në drejtim të përmirësimit të 
cilësisë së prodhimeve. 

05.25.1978 - 
09.14.1978 

64 

645 Njoftim mbi disa çështje të ngritura nga pensionisti Mehdi 
Zeqo në një letër drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave 
për organizimin e shërbimeve dhe kursimin. 

01.03.1978 - 
07.11.1978 

28 

646 Raporte për kontrollet e kryera për vemprimtarinë e Institutit 
të Kërkimeve Blegtorale dhe të stacionit të prodhimit të 
farërave të bimëve foragjere. 

02.16.1978 - 
03.25.1978 

44 

647 Njoftim për verifikimin e letrave të ndërmarrjes pyjore në 
Sarandë për gjendjen në këtë ndërmarrje dhe për zbatimin e 
detyrave për pyllëzimet në rrethin e Shkodrës. 

01.25.1978 - 
12.11.1978 

30 

648 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, raporti i Degës së Ankesave dhe letrat përkatëse 
për disa konkluzione që dalin nga puna për shqyrtimin e 
zgjidhjen e ankesave, përmirësimin e punës për zgjidhjen e 
kërkesave, ankesave e deklarimeve të shtetasve si dhe disa 
letra të drejtuara udhëheqjes. 

03.30.1977 - 
11.03.1978 

75 

649 Njoftime për verifikimin e lejeve të banimit, të banesave me 
kontribut vullnetar strehimin, shpronësim banesash dhe 
administrimin e banesave që ndërtohen në fshat me 
investimet shtetërore. 

12.05.1977 - 
10.31.1978 

41 
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24 Kuadri.   

650 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për forcimin  e 
sektorit të kuadrit dhe raporti statistikor për punën e kuadrit 
për vitin 1977 dërguar Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH-
së. 

01.05.1978 - 
08.21.1978 

18 

651 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
"Mbi gabimet e bëra nga kryetari i Inspektimit të Shtetit në 
kontrollin e ushtruar në Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës" 
si dhe vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë "Për lëvizje kuadri". 

02.01.1978 - 
04.28.1978 

49 

652 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
dhe të Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe urdhra për 
lëvizje dhe emërim kuadri në organet shtetërore dhe 
ekonomike. 

05.26.1976 - 
12.27.1978 

175 

653 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për lëvizje 
kuadrosh të ushtrisë dhe të organeve të punëve të brendshme. 

01.04.1978 - 
12.16.1978 

25 

654 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
emërim përfaqësuesish diplomatik të RPSSH-së pranë 
shteteve të ndryshme. 

01.26.1978 - 
12.29.1978 

49 

655 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
shpërndarjen e kontigjentit të specialistëve për vitin 1978 dhe 
për disiplinimin në organikë të stazhierëve. 

04.04.1978 - 
03.02.1979 

51 

656 Njoftime dhe evidenca të Drejtorisë së Kuadrit, 
korrespondencë për qarkullimin e kuadrove dhe sistemimin 
me strehim e në punë familjeve të tyre si dhe një letër nga 
Puka për vendosjen në punë. 

08.11.1975 - 
05.04.1978 

105 

657 Njofitme të kuadrit në Komitetin Qendror të Partisë dhe të 
Këshillit të Ministrave, relacione, letra, shënime, evidenca dhe 
tematika për kontrolle e ndihmë "Mbi stabilizimin e kuadrove 
të qarkulluar e të transferuar në rrethe dhe atyre që kanë 
ardhur në Tiranë". 

04.16.1977 - 
10.03.1977 

183 
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658 Letër e Komitetit Qendror të Partisë mbi kërkesat dhe ankesat 
e disa kuadrove të qarkulluar e të lëvizur nga Tirana në rrethe 
të tjera, njoftime, evidenca dhe lista emërore e kuadrove që 
qarkulluan e lëvizën gjatë viteve 1975 deri më 18.12.1978 dhe 
që nuk i kanë tërhequr familjet në rrethet ku punojnë. 

10.01.1977 - 
12.25.1978 

143 

659 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me disa ministri dhe 
me Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë për komandimin 
me shërbim të kuadrove dhe specialistëve në veprat e reja për 
një kohë më të gjatë se tre muaj. 

03.07.1978 - 
09.09.1978 

21 

660 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për heqjen e 
çmimit të Republikës autorëve të hartës gjeologjike 1:200.000, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
dhënie urdhrash e medaljesh. 

12.27.1977 - 
12.16.1978 

99 

661 Vendime e korrespondencë për dhënie e heqje masash 
ndëshkimore disa kuadrove. 

01.17.1978 - 
12.14.1978 

16 

662 Korrespondencë për miratimin e përbërjes së kolegiumeve të 
disa ministrive. 

03.03.1978 - 
07.18.1978 

12 

663 Programe, mendime e korrespondencë për përgatitjen 
ideoprofesionale të kuadrove dhe tematika, programi dhe 
përfundimet për kursin e kuadrove për vitin 1978. 

11.08.1977 - 
01.22.1979 

89 

664 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit për kualifikimin dhe 
trajtimin e punonjësve të ndërtimit të hidrocentraleve së 
bashku me projektvendimin. 

08.31.1978 - 
09.05.1978 

18 

665 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe udhëzim i 
Komisionit të Planit të Shtetit për evidencimin e vjetërsisë në 
punë e pajisjen me libreza pune. 

01.19.1978 - 
12.28.1978 

13 

666 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për dërgim delegacionesh në mbledhje 
ndërkombëtare. 

03.11.1978 - 
12.30.1978 

66 
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667 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
dërgim delegacionesh jashtë shtetit, dërgim kuadrosh për 
sjelljen e eshtrave të Abdyl Frashërit, pjesëmarrjen në festimet 
e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare themeluar në Prizren, për 
dhënie leksionesh në Kosovë dhe për kërkime arkivale, 
arkeologjike e për ligjërata në vende të ndryshme. 

01.07.1978 - 
12.30.1978 

180 

668 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e  
Arsimit dhe të Kulturës dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit për dërgim ansamblesh dhe grupesh 
artistike për koncerte jashtë shtetit. 

04.13.1978 - 
11.24.1978 

74 

669 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim delegacioni sportiv në Kosovë dhe dërgimin e ekipeve 
sportive për ndeshje jashtë shtetit. 

02.16.1978 - 
12.30.1978 

125 

670 Urdhëra për dërgim kuadrosh ushtarake me shërbim jashtë 
shtetit. 

01.04.1978 - 
12.09.1978 

55 

671 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për dërgim kuadrosh jashtë shtetit 
për specializim e marrje përvoje. 

08.15.1977 - 
12.07.1978 

65 

672 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për dërgim kuadrosh 
jashtë shtetit për specializim e marrje përvoje. 

08.29.1977 - 
07.11.1978 

45 

673 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë për dërgim kuadrosh jashtë shtetit për specializim e 
marrje përvoje. 

04.10.1978 - 
11.21.1978 

51 

674 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë për dërgim kuadrosh jashtë shtetit për 
specializim e marrje përvoje. 

01.09.1978 - 
09.04.1979 

61 

675 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Akademinë e Shkencave dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit për dërgim 
kuadrosh jashtë shtetit për specializim e marrje përvoje. 

10.22.1977 - 
10.04.1978 

24 
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676 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme për 
dërgim kuadrosh jashtë shtetit për specializim e marrje 
përvoje. 

05.29.1978 - 
08.05.1978 

21 

677 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
dërgim kuadrosh me shërbim jashtë shtetit "Për kontraktimin 
e mallrave të importit dhe eksportit si dhe për të marrë pjesë 
në panairet e ndryshme". 

02.14.1978 - 
12.08.1978 

184 

678 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për dërgim kuadrosh me shërbim 
jashtë shtetit për probleme të tregtisë për këtë ministri. 

05.31.1977 - 
12.13.1978 

112 

679 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për dërgim kuadrosh me 
shërbim jashtë shtetit për probleme të tregtisë për këtë 
ministri. 

02.06.1978 - 
12.04.1978 

68 

680 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë e Tregtinë e Jashtme për dërgim kuadrosh me 
shërbim jashtë shtetit për probleme të tregtisë për këtë 
ministri. 

02.10.1978 - 
11.08.1978 

24 

681 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve për dërgim kuadrosh me shërbim jashtë 
shtetit për probleme të tregtisë për këtë ministri. 

10.25.1977 - 
12.07.1978 

36 

682 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, 
Radiotelevizionin, Akademinë e Shkencave për dërgim 
kuadrosh me shërbim jashtë shtetit për probleme të tregtisë. 

11.30.1977 - 
11.01.1978 

33 

683 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave për dërgim kuadrosh me shërbim jashtë shtetit për 
probleme të tregtisë për këtë ministri. 

02.25.1978 - 
09.29.1978 

12 

684 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për dërgim 
kuadrosh me shërbim jashtë shtetit për probleme të tregtisë. 

12.22.1977 - 
10.26.1978 

20 

685 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie 
pensionesh. 

01.04.1978 - 
10.26.1978 

10 
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25 Zyra e informacionit.   

686 Njoftimet përmbledhëse për veprimtarinë tremujore të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, si 
dhe njoftime dhe informacione të të deleguarve mbi 
zhvillimin e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të rretheve. 

01.07.1978 - 
02.06.1979 

118 

687 Njoftime mujore për kritikat e botuara në shtyp gjatë vitit 1978 
dhe përmbledhja e vitit 1977 si dhe njoftime mbi artikullin e 
gazetës "Bashkimi" të datës 8.2.1978. 

02.13.1978 - 
02.08.1979 

112 

688 Njoftime ditore për ngjarjet e rënda e të jashtëzakonshme. 01.03.1978 - 
12.29.1978 

193 

689 Informacione nga rrethe për ngjarje të ndryshme nga 
fenomenet e natyrës, mbi disa raste me poliomelit në Elbasan 
e Tiranë dhe raste të kriminalitetit. 

01.07.1978 - 
10.07.1978 

39 

26 Kontrolli i mjeteve matëse.   

690 Studim i Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse "Për 
gjendjen aktuale të këtij sektori dhe mbi përcaktimin e rrugëve 
e mjeteve për ngritjen e nivelit të punës së tij në përputhje me 
kërkesat". 

11.30.1977 - 
08.15.1978 

22 

691 Kërkesa për specializim, për mjete e literaturë, për verifikim 
saktësie të mjeteve jashtë shtetit. 

10.30.1976 - 
12.19.1978 

39 

692 Planet e punës të thellimit të revolucionit tekniko-shkencor e 
për sigurimin e bazës kontrolluese dhe të botimeve. 

01.04.1978 - 
07.13.1978 

20 

693 Kalibrimi i rezervuarëve stacionar të bitumit të lëngshëm të 
porteve Durrës e Vlorë dhe gjendja e mallrave masive në 
portet. 

03.28.1978 - 
12.05.1978 

33 

694 Korrespondencë e Drejtorisë dhe mbledhje "Për shkëmbimin e 
përvojës së përparuar midis kontrollorëve të rretheve". 

09.12.1978 - 
10.18.1978 

19 

695 Udhëzim metodik "Për rregullat që duhet të ndiqen për 
përcaktimin e kapacitetit të autobotit, për verifikimin e 
instrumenteve të matjes të përqindjes së lagështirës së 
drithërave". 

09.19.1977 - 
06.04.1978 

39 

696 Njoftime e shënime për aktkontrollet e mbajtura nga Drejtoria 
e Mjeteve Matëse gjatë kontrolleve të ushtruara në bazë në 
vitin 1977. 

01.20.1978 - 
09.11.1978 

15 
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697 Raport, shënime dhe letra mbi analizën e zbatimit të detyrave 
kryesore në sektorin e peshëmatjes. 

02.08.1978 - 
01.04.1979 

54 

27 Dega e administratës.   

698 Planet financiare e materiale për vitin 1978 e 1979 si dhe 
korrespondencë për investime e materiale për vitin 1978. 

01.26.1978 - 
12.02.1978 

44 

28 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letër e një personi nga Kruja drejtuar shokut Pali Miska në të 
cilën ankohet, sepse i janë kundërvënë shokët e uzinës me që 
ka vënë fletë-rrufe. 

03.21.1978 - 
03.27.1978 

5 

2/L Letër e një personi nga Durrësi drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, në të cilën propozon të bëhet shtetëzimi i disa 
banesave të ish tregtarëve. 

03.09.1978 - 
03.31.1978 

18 

3/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerëve, në të cilat trajtojnë problemin e 
dënimeve, kërkojnë rishikimin e vendimit të Arbitrazhit, 
ankohet për trajtim të keq nga persona të burgosur dhe që 
inkurajohen nga punonjës të komandës, ankohet sepse 
Fabrika e Cigares në Shkodër e ka paditur ndërmarrjen në 
arbitrazh, ankohen se e kanë marrë si të pandehur për 
problemin e misrit, kërkojnë që masa e marrë për inxhinierin 
të hiqet etj. 

01.26.1978 - 
11.20.1978 

25 

4/L Letër e një personi drejtuar shokut Manush Myftiu, në të cilën 
ankohet se nuk i botohet libri i tij, por ka 3 vjet që mbahet në 
katedër pa asnjë justifikim. 

03.14.1978 - 
04.04.1978 

6 

5/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të kushteve të 
punës, ankohen se u është hequr leja suplementare, kërkesë 
mbi një magnetofon për çështje pune, për një motoçikletë për 
nevoja pune, kërkesë për një makinë Zuk, kërkesë për 
antidodë etj. 

06.07.1978 - 
12.16.1978 

35 
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6/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të dobësive e të 
metave në punë, informacion për drejtim jo të mirë në 
Ndërmarrjen e Profarmës, informacione për disa probleme 
shqetësuese që ngrihen në mbledhjen e popullit, por që nuk 
gjejnë rrugë zgjidhje në fshatin Moravë, informacione për disa 
të meta e mangësi në punën e Kantjerit të Bonifikimit në 
Tepelenë, njoftojnë për dëmtime në Fabrikën e Çimentos në 
Fushë-Krujë. 

01.13.1978 - 
09.04.1978 

39 

7/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e 
pronës dhe dobësitë e të metat, informacion për dëmtimin e 
bllokut të ullinjve në Prezë, Tiranë, kërkesë për shikimin e 
çështjes së shfrytëzimit të gomave jashtë përdorimit, njofton 
për shpërdorime e sabotime në kooperativat bujqësore si në 
Hoçisht të Korçës, në Bërdicë, Shkodër, etj, propozime për 
kursim të naftës por nuk ndihmohet për prodhimin e detajeve, 
ankesa se Kombinati i Konservave në Vlorë nuk tërheq 
domaten, njofton për dëmtime në Fabrikën e Çimentos, 
njofton për humbje të vetive fiziko-kimike të leshit të 
grumbulluar në Fabrikën e Tekstileve etj. 

11.20.1978 217 

8/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë probleme të 
pronës dhe dobësi e të meta, njoftime për të meta e dobësi në 
NP Druri Korçë, njoftim për dëmtime të materialeve në 
kombinatin e tekstileve "Stalin" mendim për arkivimin e 
filmave shkencor me qëllim që të ruhen e shfrytëzohen, 
njoftim për drejtim të dobët në kooperativën e bashkuar të 
tipit të lartë Synej, dëmtime e vjedhje në katundin Trush-
Bushat të Shkodrës, në sektorin e Qaf Stefanit Roskovec të 
Fierit, njoftim për mosrealizimin e normave ditore në 
Kombinatin e Sheqerit Maliq etj. 

11.25.1978 - 
12.31.1978 

176 

9/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë, në të cilën trajtojnë probleme të 
dobësive dhe të metave në kooperativën e Shupenzës në 
Peshkopi. 

01.19.1978 - 
02.13.1978 

32 
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10/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme ndërtimi, njoftim 
për urën që lidh Polis-Mirakë me rrugën kryesore Elbasan-
Korçë mbi lumin Shkumbin si e papërdorëshme, kërkesë për 
ngritjen e një rezervuari ne fshat për vaditje, mbi vendin për 
ndërtimin e godinës së arkivit të filmit, ankesë për prishje 
shtëpinë në fshat, mbi kundërshtimin për ngritjen e një ofiçine 
që do të prishë ambjentin sportiv etj. 

02.21.1978 - 
10.31.1978 

45 

11/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të bujqësisë, propozim për një mënyrë të re të 
mbjelljes së hardhive, propozim për plug rrotullues universal i 
cili është i shpejtë dhe sjellë kursime, ankesë për padrejtësinë e 
shkarkimit si zv.drejtor të Institutit të Studimeve të Tokave 
Bujqësore, ankesë se nga puset e naftës u dëmtohen tokat e 
bukës, propozon të krijohet një park për mbarështrimin 
shqarthit dhe zardafit, njoftim për rrugët e rritjes së 
rendimentit të pambukut, propozim për mbarshtrimin e 
bletëve etj. 

10.07.1978 152 

12/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajton probleme të industrisë : 
Propozojnë që hidrocentralit të Fierzës, kur të inagurohet të 
mbajë emërin e shokut Enver Hoxha, bën propozim mbi 
organizimin e punës në hartimin e projekteve të ndërtimit. 
Ankohet se propozimet për prodhime të reja në Fabrikën e 
Qelqit nuk i vënë në zbatim. Bënë propozime për shfrytëzimin 
e pasurive minerale. Kërkon të bëhen punime sizmike në 
rajonin e Durrësit. Paraqet një studim të bërë për linjën e 
eksportimit të energjisë elektrike. 

02.22.1978 - 
08.11.1978 

54 

13/L Disa të dhëna mbi zvaritjet, përgjigjet me vonesë dhe të 
përcipta, si dhe veprimet e padrejta, shkelje të dispozitave 
ligjore, të rregullave dhe kritereve të caktuara nga organet 
shtetërore dhe ato ekonomike të bazës, të cilat e kanë lënë 
shkak paraqitjes së kërkesave, ankesave dhe deklarimeve nga 
shtetasit deri në Aparatin e Këshillit të Ministrave gjatë vitit 
1978. 

1978 10 
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14/L Njoftim mbi disa të meta e keqkuptime që vihen re si në 
pranimin edhe në veprimet që duhet të kryhen për shqyrtimin 
e zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve. 

01.10.1978 1 

15/L 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. 

03.11.1978 5 

16/L Material i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve "Për disa çështje të metodës 
së punës me ankesat dhe kërkesat e popullit". 

08.08.1978 32 

17/L Plan pune për vitin 1978. 1978 2 

18/L Njoftim për ankesat drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave 
për të drejta studimi. 

09.05.1978 6 

19/L Dega e Ankesave i drejtohet shokut Adil Çarçani për shtimin e 
personelit në Degën e Ankesave, njoftime dërguar shokut Adil 
Çarçani për ankesat e kërkesat drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për problemet e punës dhe të strehimit. 

06.13.1978 - 
12.11.1978 

11 

20/L Raport mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve për vitin 1978 dhe disa detyra që 
dalin për të ardhmen, raport mbi punën e bërë nga organet e 
pushtetit dhe të ekonomisë për dëgjimin, evidentimin e 
zgjidhjen e tyre, raport mbi zbatimin e detyrave të lëna nga 
mbledhja e korrikut 1976 të këshillit popullor të rrethit për 
ngritjen në një shkallë më të lartë të punës me kërkesat, 
ankesat e deklarimet e shtetasve, raport mbi punën e organeve 
shtetërore, ekonomike dhe të Aparatit të komitetit ekzekutiv 
të këshillit popullor të rrethit për këtë problem. 

04.24.1978 - 
10.07.1978 

43 

21/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku bëjnë propozime për zhvillimin e bujqësisë. 

02.13.1978 - 
05.04.1978 

9 

22/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të merren masa nga shërbimi 
komunal për çrregullimet që ndodhin nëpër banesat. 

01.06.1978 - 
12.28.1978 

51 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

23/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku propozojnë për shkurtim të organikave. 

01.30.1978 - 
06.02.1978 

10 

24/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të hapet dyqan në fshat, si dhe të 
vendoset roje për të ruajtur dyqanin. 

02.06.1978 - 
07.11.1978 

19 

25/L Letër e kolektivit të transportit Memaliaj drejtuar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku kërkojnë të krijohet parku në 
Memaliaj. 

05.17.1978 4 

26/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen e kërkojnë të rregullohen e të 
ndërtohen ura e rrugë. 

01.12.1978 - 
08.26.1978 

56 

27/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë ndërtim shkolle e çerdhe në zonën 
e tyre. 

02.04.1978 - 
10.20.1978 

29 

28/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë ku kërkojnë vendosjen e linjës urbanë 
në fshatrat e tyre. 

02.21.1978 - 
12.10.1978 

54 

29/L Pasqyrë statistikore sipas rretheve paraqitur Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për kërkesat e ankesat e popullit gjatë 
viteve 1977-1978 për probleme të ndryshme. 

1978 8 

30/L Pasqyra statistikore, raporte drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive mbi kërkesat e ankesat e popullit gjatë viteve 1977-
1978 për probleme të ndryshme. 

08.08.1978 - 
04.24.1979 

65 

 
 


