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35 Viti 1979.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, ligji i Kuvendit Popullor dhe 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979, për shqyrtimin dhe miratimin e Kodit të 
Procedurës Penale të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë si dhe kodi me relacionet e projektet përkatëse. 

12.18.1978 - 
01.10.1980 

212 

1/1 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, ligji i Kuvendit Popullor dhe 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979, për shqyrtimin dhe miratimin e Kodit të 
Procedurës Penale të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë si dhe kodi me relacionet e projektet përkatëse. 

12.18.1978 - 
01.10.1980 

144 

2 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979 për shqyrtimin e raportit e të projektvendimit të 
paraqitur nga Ministria e Bujqësisë, Ministria e Tregtisë së 
Brendshme dhe Ministria e Industrisë së Lehtë e Ushqimore, 
për punën e organeve të grumbullimit dhe të tregtisë për 
thithjen e prodhimeve bujqësore e blegtorale, raporti dhe 
projekti përkatës. 

12.29.1978 - 
03.25.1979 

33 

3 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979 për kriteret dhe kompetencat e nxjerrjes jashtë 
përdorimit të ndërtesave, pemëtoreve, vreshtave, ullishteve, 
agrumishteve, etj. si dhe relacioni e projektvendimi i paraqitur 
nga Ministria e Bujqësisë për këtë çështje. 

10.10.1978 - 
01.23.1979 

6 

4 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979 për miratimin e urdhëresës, mbi disa shtesa në 
urdhëresën Nr.4 datë 15.03.1977, mbi kredinë me afat të gjatë 
për përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve në qytet 
dhe në fshat, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe urdhëresa përkatëse. 

11.30.1978 - 
02.02.1979 

10 
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5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979, për miratimin e urdhëresës Nr.5 datë 15.03.1977, 
mbi planin e Arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar, relacioni i 
Ministrisë së Financave dhe urdhëresa e miratuar. 

11.24.1978 - 
02.02.1979 

11 

6 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979 për miratimin e urdhëresës për një ndryshim në 
urdhëresën Nr.4 datë 24.03.1978, mbi kreditin me afat të 
shkurtër e të gjatë për kooperativat bujqësore, relacioni i 
Ministrisë së Financave dhe urdhëresa e miratuar. 

01.12.1979 - 
02.06.1979 

9 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.01.1979 për disa porosi që jepen nga Kryetari i Këshillit të 
Ministrave për ecurinë e plotësimit të planit dhe për studimin 
kompleks për pyjet. 

01.23.1979 2 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.03.1979 për shqyrtimin e raportit të Komisionit të Planit të 
Shtetit, për masat që janë marrë për vënien në punë të 
makinerive e pajisjeve që nuk shfrytëzohen dhe raporti 
përkatës. 

02.15.1979 - 
03.08.1979 

39 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.03.1979 për analizën e realizimit të planit të muajve janar 
dhe shkurt të 1979 nga Ministria e Industrisë dhe Minierave, 
Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministria e 
Ndërtimit (raportojnë ministrat përkatës). 

03.08.1979 56 

10 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 08.03.1979, vendimi 
përkatës dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për internimin dhe dëbimin si masë administrative dhe për të 
drejtat e personave të internuar dhe të dëbuar. 

01.16.1979 - 
07.13.1979 

29 

11 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.03.1979, për miratimin e urdhëresës për një ndryshim në 
urdhëresën Nr.2 datë 24.05.1968, mbi administrimin e 
kullotave, urdhëresa e miratuar dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë çështje. 

02.01.1979 - 
03.15.1979 

7 
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12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.03.1979 për miratimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1979 dhe Kryesia 
gjatë gjashtëmujorit të I-rë, plani i miratuar dhe projekti. 

02.14.1979 - 
03.16.1979 

26 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.04.1979, për shqyrtimin e raporteve për rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve ekonomike dhe të 
kooperativave bujqësore për vitin 1978 dhe të njoftimit për 
plotësimin e treguesve të punës për vitin 1978, paraqitur 
përkatësisht nga Ministria e Financave, Ministria e Bujqësisë 
dhe Komisioni i Planit të Shtetit. 

02.24.1979 - 
04.03.1979 

110 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.04.1979, për miratimin e urdhëresës për një ndryshim në 
urdhëresën Nr.8 datë 15.11.1976, mbi ndërtimet themelore, 
urdhëresa e miratuar dhe relacioni i Ministrisë së Ndërtimit si 
dhe urdhëresa Nr.5 datë 03.04.1979. 

09.11.1978 - 
04.09.1979 

12 

15 Procesverbal i mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të 
Ministrave datë 15.04.1979, për shqyrtimin e masave për të 
ndihmuar popullsinë e dëmtuar nga tërmeti i 15 prillit 1979 
dhe për zhdukjen e pasojave të tij, vendimet e miratuara në 
këtë mbledhje dhe vendimet e tjera për zbatimin e detyrave. 

04.15.1979 - 
08.30.1979 

73 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
07.05.1979 për shqyrtimin e raportit të paraqitur nga Ministria 
e Industrisë dhe Minierave, Inspektimi i Shtetit për gjendjen 
në sektorin e naftës dhe masat për nxjerrjen e tij nga 
prapambetja, raporti dhe vendimi përkatës. 

04.27.1979 - 
05.12.1979 

199 

17 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 07.05.1979 dhe 
projektet përkatëse për një ndryshim në dekretin mbi 
mbrojtjen në bujqësi. 

03.10.1979 - 
07.14.1979 

16 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
07.05.1979, për miratimin e vendimit për një shtesë në statutin 
tip të kooperativave bujqësore dhe në statutin bazë të 
kooperativave bujqësore të tipit të lartë, vendimi i Këshillit të 
Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

01.22.1979 - 
05.17.1979 

11 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.06.1979, për shqyrtimin e strehimit të paraqitur nga 
Ministria e Bujqësisë, mbi zhvillimin kompleks të ekonomisë 
pyjore për periudhën 1979-1980 si dhe studimi i sipërm. 

04.25.1979 - 
06.13.1979 

93 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.06.1979, për shqyrtimin e raportit mbi gjendjen dhe masat 
për rritjen dhe zënien e peshkut në ujrat e brendshme, 
përgatitur nga grupi i posaçëm, raporti dhe vendimi i 
miratuar. 

05.29.1979 - 
07.06.1979 

74 

21 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 13.06.1979 si dhe relacionet 
përkatëse për ekonominë e peshkimit. 

01.31.1979 - 
12.25.1979 

23 

22 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.06.1979, për miratimin e udhëzimit për pagën, për 
llogaritjen e sigurimeve për paaftësi të përkohshme, për lejet e 
barrës e të lindjes dhe për pensionet, relacioni i Ministrisë së 
Financave dhe udhëzimi i miratuar. 

03.26.1979 - 
06.27.1979 

21 

23 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.06.1979, për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Financave për disa ndryshime në vendimin mbi sjelljen dhe 
dërgimin e sendeve si dhe mbi tagrin doganor së bashku me 
relacionin. 

03.13.1979 - 
06.13.1979 

14 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.06.1979, për miratimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave për gjashtëmujorin 
e II-të të vitit 1979 si dhe plani i miratuar. 

06.01.1979 - 
06.20.1979 

11 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.06.1979, për sigurimin teknik në punë, për shkurtimin e 
mëtejshëm të shkresave dhe përmirësimin e kulturës së akteve 
zyrtare. 

06.13.1979 13 
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26 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë mbi 
prodhimin, kursimin dhe mundësitë e shtimit të eksportit të 
lëndëve energjetike, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 25.10.1979 për shqyrtimin e studimit të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për problemin e lëndëve 
djegëse energjetike dhe të relacioneve për caktimin e 
normativave të përdorimit të lëndëve të para, atyre djegëse, 
materialeve kryesore, pjesëve të ndërrimit për autotraktorë 
dhe ujit industrial për nevojat teknologjike të prodhimit së 
bashku me vendimet përkatëse për këto çështje. 

09.08.1979 - 
12.10.1979 

207 

26/1 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë mbi 
prodhimin, kursimin dhe mundësitë e shtimit të eksportit të 
lëndëve energjetike, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 25.10.1979 për shqyrtimin e studimit të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për problemin e lëndëve 
djegëse energjetike dhe të relacioneve për caktimin e 
normativave të përdorimit të lëndëve të para, atyre djegëse, 
materialeve kryesore, pjesëve të ndërrimit për autotraktorë 
dhe ujit industrial për nevojat teknologjike të prodhimit së 
bashku me vendimet përkatëse për këto çështje. 

09.08.1979 - 
12.10.1979 

111 

27 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.10.1979, për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit 
për disa probleme të veprimtarisë së komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Lushnje e Kukës si dhe 
raporti përkatës. 

10.16.1979 - 
10.25.1979 

58 

28 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.10.1979, relacioni i Ministrisë së Financave dhe urdhëresa e 
Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në urdhëresën Nr.2 
datë 15.03.1977, mbi kreditë me afat të shkurtër për 
ndërmarrjet. 

07.12.1979 - 
11.07.1979 

17 

29 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.10.1979 dhe 
projektet përkatëse për kundërvajtjet administrative. 

07.07.1979 - 
12.25.1979 

26 
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30 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.10.1979, relacionet 
dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi disa 
kompetenca të Kryesisë së Këshillit të Ministrave në fushën e 
financimit të investimeve dhe ndërtimeve, projektimeve dhe 
preventivave. 

07.30.1979 - 
12.28.1979 

19 

31 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

150 

31/1 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

160 

31/2 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

137 

31/3 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

205 

31/4 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

172 
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31/5 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

166 

31/6 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.11.1979, vendimet përkatëse 
dhe projektet e paraqitura nga Komisioni i Planit të Shtetit, 
Ministria e Financave për shqyrtimin e miratimin e planit dhe 
të buxhetit të shtetit për vitin 1980. 

11.16.1979 - 
02.15.1980 

140 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1979, studimi i paraqitur nga Ministria e Tregtisë së 
Brendshme, Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Komisioni i Planit të Shtetit si dhe vendimi përkatës për 
zgjerimin e mëtejshëm të prodhimit të mallrave të përdorimit 
të gjerë, shtimin e llojeve dhe përmirësimin e cilësisë .". 

12.11.1979 - 
01.30.1980 

246 

33 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1979, relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
vendimi për miratimin e rregullores mbi studimin dhe 
eksperimentimin, projektimin dhe nxjerrjen e prodhimeve të 
reja. 

07.26.1979 - 
01.07.1980 

39 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1979, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës, për hartimin dhe miratimin e standardeve 
dhe të kushteve teknike. 

05.18.1979 - 
01.07.1980 

36 

35 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1979, relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
urdhëresa përkatëse për një shtesë në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.4 datë 15.03.1977, mbi kredinë me afat të gjatë 
për përmirësimin e kushteve të banimit që banojnë në 
monumente kulture të punonjësve në qytet dhe në fshat. 

10.01.1979 - 
01.07.1980 

10 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1979, për miratimin e planit të çështjeve për Këshillin e 
Ministrave dhe Kryesinë e tij, gjatë tremujorit të I-rë të 1980 si 
dhe plani i miratuar. 

12.11.1979 - 
12.22.1979 

10 
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37 Procesverbali i mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të 
Ministrave datë 24.12.1979 dhe raporti i Komisionit të 
Posaçëm për aksidentin e ndodhur nga shpërthimi i 
parakohshëm i lëndës eksplozive në gërmimet e hyrjes së 
tunelit hekurudhor në Lezhë më 19.12.1979. 

12.23.1979 - 
12.24.1979 

37 

2 Kryesia.   

38 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Ndërtimit, për hartimin e projekteve dhe preventivave për 
veprat e vitit 1979 si dhe vetë raporti. 

01.10.1979 - 
01.22.1979 

10 

39 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, parashtresa e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postave dhe Telekomunikacioneve, vendimi përkatës për 
shqyrtimin dhe miratimin e projektidesë së veprës 781(kablli i 
veriut) si dhe projektidea. 

01.04.1979 - 
04.27.1979 

34 

40 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979 dhe relacioni i Aparatit për gjendjen dhe masat 
për sigurimin e bluarjes së drithit për popullsinë dhe ushtrinë 
në kohë lufte. 

01.08.1979 - 
01.22.1979 

16 

41 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, vendimi përkatës për shfrytëzimin e shkrifërimeve 
bregdetare dhe për ndërtimin e Fabrikës së Pasurimit të tyre 
në rrethin e Durrësit. 

01.06.1979 - 
02.02.1979 

15 

42 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë e Minierave 
dhe vendimi përkatës për rritjen e kapacitetit të prodhimit të 
Uzinës së Telave në Shkodër për tela të hollë dhe shumë të 
hollë për eksport. 

01.06.1979 - 
02.02.1979 

13 

43 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë e Minierave 
dhe vendimi përkatës për riorganizimin e Institutit të 
Studimeve dhe Projektimeve Mekanike. 

01.06.1979 - 
02.02.1979 

20 
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44 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë e Minierave 
dhe vendimi përkatës për krijim e shkrirje ndërmarrjesh të 
gjeologjisë e të nxjerrjes së naftës si dhe ndryshim 
kategorizimi. 

01.16.1979 - 
02.01.1979 

13 

45 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, informacioni i zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi përkatës për shitjen e veprave të artit 
figurativ. 

01.18.1979 - 
04.06.1979 

13 

46 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.01.1979, informacioni i zëvendëskryetarit të Këshillit të 
Ministrave për daljen në pension të artistëve të Ansamblit të 
Këngëve dhe Valleve Popullore dhe koristëve të Operas etj. 

01.09.1979 - 
01.22.1979 

4 

47 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për forcimin e partishmërisë proletare dhe të 
karakterit kombëtar të studimeve në institucionet e shkencave 
shoqërore në shkollat e larta. 

01.23.1979 - 
03.09.1979 

52 

48 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë e 
Ushqimore, Ministrisë së Bujqësisë dhe Komisioni e Planit të 
Shtetit si dhe projektvendimi dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë për mundësitë dhe rrugët për 
shtimin e prodhimit të yndyrnave ushqimore e industriale.." si 
dhe vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë për këtë çështje. 

01.22.1979 - 
06.22.1979 

32 

49 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendimet e udhëzimet përkatëse për disa përmirësime në 
sistemin e pagave dhe të shpërblimit të punës së punonjësve 
të bujqësisë. 

01.31.1979 - 
03.15.1979 

117 

50 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe vendimi përkatës për ndryshimin e 
vleftave të plota për disa ujësjellës. 

01.26.1979 - 
03.15.1979 

14 
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51 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979, parashtresat e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
vendimet përkatëse për miratimin e studimin urbanistik të 
qendrës së re dhe të lagjes Nr.1 në zonën e Skelës të "Qytetit 
Hero" të Vlorës dhe për miratimin e projektidesë së sheshit të 
"Flamurit" të "Qytetit Hero" të Vlorës së bashku me 
planimetrinë. 

02.06.1979 - 
06.23.1979 

38 

52 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979 dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, 
për lidhjen e shpërblimit të punonjësve të gjeologjisë me 
rezultatet e kërkim-zbulimit. 

02.24.1979 - 
03.09.1979 

15 

53 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.03.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, për disa ndryshime në treguesin e planit të vitit 
1979. 

01.17.1979 - 
03.09.1979 

5 

54 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, relacionet e Komisionit të Planit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Financave si dhe vendimi përkatës për 
projektplanin e projektbuxhetin e Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për kohë lufte të vitit 1979. 

1979 0 

55 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë e Minierave, për 
fontanën e hapur të ndodhur në pusin Frakulla-36. 

03.02.1979 - 
03.09.1979 

52 

56 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave datë 04.04.1979 dhe relacioni i Komisionit 
Qeveritar të Industrisë Mekanike, Ministrisë së Industrisë e 
Minierave, për shfrytëzimin më të plotë të aftësive prodhuese 
e të industrisë mekanike dhe forcimin e organizimit të punës e 
të drejtimit të saj. 

03.26.1979 - 
04.04.1979 

14 

57 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave datë 04.04.1979 dhe informacioni i Ministrisë së 
Industrisë e Minierave, për rezultatet kryesore gjeologjike të 
vitit 1978 për mineralet e ngurta. 

03.16.1979 - 
04.04.1979 

44 
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58 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave datë 04.04.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
e Minierave dhe vendimi përkatësä, për vazhdimin e 
punimeve të tunelizimit në Kombinatin e Autotraktorëve 
"Enver Hoxha" në Tiranë dhe financimin e tyre me projekte 
dhe preventiva të pjesshme. 

02.19.1979 - 
04.09.1979 

12 

59 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave datë 04.04.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
e Minierave dhe vendimi përkatës për miratimin e detyrës së 
projektimit të Hidrocentralit të Bushatit në rrethin e Shkodrës. 

02.10.1979 - 
04.18.1979 

16 

60 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave datë 04.04.1979, parashtesa e Ministrisë së 
Ndërtimit, vendimi dhe planet përkatëse për miratimin e 
planeve rregulluese të qyteteve Pogradec, Qyteti Stalin, 
Tepelenë , Librazhd, Pukë, Rrëshen dhe Ersekë. 

11.11.1978 - 
06.23.1979 

19 

61 Procesverbalet e mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 04 dhe 16.04.1979, raporti i Ministrisë së 
Financave dhe vendimet përkatëse për miratimin e bilanceve 
të Bankës së Shtetit Shqiptar, Bankës Bujqësore për vitin 1978 
dhe për zgjatjen e afatit për shlyerjen e kredive. 

03.15.1979 - 
04.18.1979 

64 

62 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave, datë 4.4.1979 ,relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
dhe vendimi përkatës "për ngritjen e komplekseve të reja 
blegtorale". 

03.10.1979 - 
04.16.1979 

17 

63 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave, datë 4.4.1979,dhe raporti i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për përfundimin e bisedimeve për protokollet e 
shkëmbimit të mallrave dhe të kontratave me vendet 
revizioniste për vitin 1979. 

03.22.1979 - 
04.04.1979 

26 

64 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave, datë 4.4.1979, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe vendimi përkatës "për rritjen e alokacioneve të 
punonjësve të përfaqësive tona diplomatike jashtë shtetit dhe 
të dietave dhe shpenzimeve të vogla për punonjësit që dalin 
me shërbim jashtë shtetit". 

02.13.1979 - 
04.11.1979 

27 
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65 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave, datë 4.4.1979, relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi përkatës "për disa ndryshime në 
strukturën organizative të komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve". 

02.08.1979 - 
04.09.1979 

8 

66 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së së Këshillit të 
Ministrave, datë 4.4.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave dhe vendimi përkatës "për shtesë punëtorësh 
për Kombinatin e Autotraktorëve "Enver Hoxha"në Tiranë ". 

03.14.1979 - 
04.09.1979 

12 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 4.41979 dhe raporti i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës "për disa shfaqje të huaja në fushën e sportit". 

03.21.1979 - 
04.04.1979 

15 

68 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979, relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe vendimi përkatës "Për sigurimin e bluarjes së drithit për 
nevojat e popullsisë e të ushtrisë për kohë lufte". 

04.12.1979 - 
05.31.1979 

27 

69 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
vendimi përkatës "për masat që duhen marrë për vazhdimin e 
punimeve të ndërtimit e për vënien në shfrytëzim të veprave 
të industrisë ushtarake". 

03.19.1979 - 
05.29.1979 

21 

70 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për vazhdimin e ndërtimit dhe vënien në 
shfrytëzim të dy uzinave për prodhimin e baterive në Berat. 

03.06.1979 - 
05.08.1979 

9 

71 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë dhe të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendimet përkatëse "për 
kategoritë e punonjësve të Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i 
Partisë " që përfitojnë pushim plotësues ", "për disa shtesa në 
vendimet Nr.46 datë 11.4.1968 mbi pushimet plotësuese dhe 
Nr.526 datë 20.3.1958 për ndarjen e punëve në kategori për 
efekt pensioni". 

02.13.1979 - 
05.29.1979 

51 
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72 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendimi përkatës "për ndërtimin e 
benzinësjellësit Nartë-Porti i ri Vlorë". 

03.07.1979 - 
05.17.1979 

17 

73 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi 
përkatës "për gjerësinë e tunelit të Qafë Thanës". 

04.09.1979 - 
05.10.1979 

13 

74 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
konkluzionet përkatëse "për gjendjen e tuberkulozit dhe masat 
profilaktike e kurative për luftën kundër tij". 

03.22.1979 - 
05.17.1979 

14 

75 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës "për miratimin e bilancit faktik të të 
ardhurave dhe të shpenzimeve në valutë për vitin 1978 dhe 
për disa ndryshime në bilancin e vitit 1979". 

04.26.1979 - 
05.11.1979 

108 

76 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
udhëzimi "për përgatitjen , shpërndarjen dhe përdorimin e 
specialistëve , sidomos të atyre me asim të lartë e të mesëm". 

04.04.1979 - 
05.30.1979 

29 

77 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979,relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
dhe propozimin  për shkarkim kuadri dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë "për disa shfaqje të 
huaja në sport dhe masat që po merren për evitimin e tyre". 

04.29.1979 - 
05.17.1979 

42 

78 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 31.5.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendimi "për disa ndryshime në strukturën 
organizative të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
në industrinë e naftës". 

05.17.1979 - 
06.04.1979 

101 

79 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 31.5.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe vendimi "për shfrytëzimin e gazit nga 
vendburimi i Cakranit". 

05.19.1979 - 
06.04.1979 

54 
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80 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 31.5.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për shfrytëzimin më të plotë të aftësive prodhuese 
të industrisë mekanike . 

05.25.1979 - 
05.31.1979 

12 

81 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 31.5.1979,relacioni i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi 
përkatës "për riorganizimin e instituteve të studimeve dhe 
projektimeve në ndërtim". 

05.28.1979 - 
06.04.1979 

25 

82 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 31.5.1979,relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave 
për një ndryshim vendimi dhe për botimin e akteve të 
Këshillit të Ministrave si dhe vendimi për ndryshime në 
vendimin mbi administrimin e ndërtesave të banimit në fshat 
e qiratë e tyre. 

03.26.1979 - 
06.04.1979 

18 

83 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.6.1979 dhe informacionet e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për sëmundshmërinë foshnjore dhe 
aksidentin e ndodhur me motobarkën "Mitro Xhani"në rrethin 
e Shkodrës si dhe vendimet përkatëse "për përmirësimin 
rrënjësor të shëndetit të nënës dhe fëmijës" dhe "për marrjen e 
një mase disiplinore". 

06.09.1979 - 
07.03.1979 

96 

84 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 14.6.1979 dhe informacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për aksidentin e ndodhur në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan më datë 10.6.1979 . 

06.12.1979 - 
06.14.1979 

51 

85 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 14.6.1979 dhe informacioni i Minstrisë së Industrisë dhe 
Minierave për avarinë e ndodhur më datë ¨12.6.1979 në 
sistemin energjetik si dhe vendimi për këtë çështje . 

06.14.1979 - 
06.21.1979 

54 
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86 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979 dhe raporti i përgatitur nga Aparati i Këshillit 
të Ministrave dhe Komisioni i Planit të Shtetit për zbatimin e 
detyrave të planit të gjashtë mujorit  të parë 1979 veçanërisht 
në bujqësi, naftë e tregtinë e jashtme si dhe raporti i Kryesisë 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë . 

06.08.1979 - 
06.19.1979 

59 

87 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979 dhe raporti i përgatitur nga Ministria e 
Industrisë dhe Minierave , Ministria e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore , Ministria e Ndërtimit dhe Ministria e Tregtisë së 
Jashtme për punën dhe masat e mëtejshme për vënien në 
shfrytëzim të objekteve të lëna papërfunduar nga revizionistët 
kinezë. 

05.11.1979 - 
06.18.1979 

41 

88 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës për kryerjen e studimit për pakësimin e 
numrit të punonjësve që disiplinohen me organikë . 

05.09.1979 - 
07.18.1979 

28 

89 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendimi për disa ndyshime në planin e 
ndërtim montimeve për vitin 1979. 

04.16.1979 - 
06.26.1979 

19 

90 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për financimin e punimeve në objektet që janë me 
projekte e preventiva të pjesëshme . 

05.18.1979 - 
06.18.1979 

9 

91 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979, relacioni i Gjykatës së Lartë si dhe relacioni i 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë për disa probleme kryesore 
që dalin në lidhje me hartimin e kodit të ri të punës. 

05.22.1979 - 
06.19.1979 

48 

92 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 18.6.1979 për përparësitë lidhur me ndërtimin e 
objekteve të Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i Partisë"dhe 
avarinë e ndodhur në sistemin energjetik. 

06.18.1979 4 
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93 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 për shqyrtimin i projektplanit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës popullore për pesëvjeçarin e shtatë 
(1981-1985) paraprojekti i paraqitur nga Komisioni i Planit të 
Shtetit dhe materialet që ju dërguan Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
shqyrtim. 

08.18.1979 - 
10.01.1979 

167 

93/1 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 për shqyrtimin i projektplanit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës popullore për pesëvjeçarin e shtatë 
(1981-1985) paraprojekti i paraqitur nga Komisioni i Planit të 
Shtetit dhe materialet që ju dërguan Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
shqyrtim. 

08.18.1979 - 
10.01.1979 

66 

93/2 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 për shqyrtimin i projektplanit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës popullore për pesëvjeçarin e shtatë 
(1981-1985) paraprojekti i paraqitur nga Komisioni i Planit të 
Shtetit dhe materialet që ju dërguan Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
shqyrtim. 

08.18.1979 - 
10.01.1979 

176 

94 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 , studimi kompleks i përgatitur nga Aparati i 
Këshillit të Ministrave , Komisioni i Planit të Shtetit dhe 
Ministria e Industrisë dhe Minierave dhe materialet e 
dërguara Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë për problemin e lëndëve djegëse 
energjitike , nafta, gazi, qymyret, hidroenergjia e masat për 
shtimin , prodhimin , kursimin dhe eksportin e tyre. 

09.03.1979 - 
09.08.1979 

95 

95 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 , raporti i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
materialet e dërguara Byrosë Politike të Komitetit Qendror  të 
Partisë së Punës së Shqipërisë për punën e grupeve të 
studimeve për thellimin e revolucionit tekniko-shkencor , 
rezultatet dhe masat që duhen marrë . 

09.03.1979 - 
09.08.1979 

47 
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96 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979,relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës "për mbulimin e mosrealizimeve të disa 
mallrave të eksportit për vitin 1979". 

08.31.1979 - 
09.14.1979 

19 

97 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
materiali dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë për disa probleme të oborrit në 
kooperativat bujqësore . 

06.27.1979 - 
11.15.1979 

34 

98 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979,relacioni i Grupit të punës dhe letra e dërguar 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore , organizatave të 
masave dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve "për disa 
masa për lehtësimin e gruas nga disa punë". 

06.22.1979 - 
12.18.1979 

46 

99 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979, raporti i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dhe vendimi përkatës "për masat që duhen të merren 
për përmirësimin e mëtejshëm të mësimit të gjuhëve të huaja". 

09.04.1979 - 
12.18.1979 

45 

100 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 24.10.1979 dhe parashtesa e Ministrisë së Ndërtimit për 
zhvillimin e industrisë së materialeve të ndërtimit . 

05.25.1979 - 
10.26.1979 

15 

101 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për ndryshimin e planit të shpim shfrytëzimit për 
vitin 1979. 

06.23.1979 - 
10.26.1979 

7 

102 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979 dhe informacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore dhe Ministrisë së Shëndetësisë për masat e marra 
për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për 
organizimin e vëzhgimit e diktimit të  ndotjeve kimike , 
bakteriologjike e radioaktive. 

10.17.1979 - 
10.26.1979 

10 

103 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për lejet e banimit. 

08.31.1979 - 
10.26.1979 

11 
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104 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
rritjen e kontributit që do të derdhet në dobi të sigurimeve 
shoqërore shtetërore. 

08.06.1979 - 
10.26.1979 

11 

105 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979 për të parë jashtë rendit të ditës prodhimin e 
veglave bujqësore dhe prodhimin e kapeleve prej kashte. 

10.26.1979 4 

106 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave , planimetria  dhe vendimi përkatës "për miratimin 
e detyrës së projektimit dhe të projektidesë së hapjes së zonës 
veriore (në thellësi) të minierës së kromit në Bulqizë ". 

10.01.1979 - 
12.05.1979 

39 

107 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, 21.11.1979, parashtesa e Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi 
përkatës "për miratimin e projektidesë së veçantë të tuneleve 
të devijimit të shkarkimit të Hidrocentralit të Komanit". 

10.11.1979 - 
12.05.1979 

22 

108 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për dhënien e shpërblimit për vështirësi vendi 
pune punëtoreve të uzinës së koksit , çelikut, gizës dhe 
energjetike në Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë". 

09.24.1979 - 
11.21.1979 

9 

109 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979, raportet  e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe letra e Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
forcimin e mëtejshëm të lidhjeve të komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve me organet e policisë popullore. 

04.26.1979 - 
12.11.1979 

23 

110 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979,relacioni i Ministrisë së Financave dhe 
Drejtorisë së Pritjes dhe vendimet përkatëse për shpenzimet 
për pritje e përcjellje dhe trajtimin ekonomik që u bëhet 
delegacioneve , specialistëve dhe miqve të huaj. 

11.06.1979 - 
12.05.1979 

48 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

111 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979, relacioni i Ministrisë së Financave dhe 
vendimi përkatës "për të drejtat e punonjësve të përfaqësive të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë jashtë shtetit dhe 
shpenzimet e udhëtimit e dietat e personave që dalin me 
shërbim jashtë shtetit. 

11.06.1979 - 
12.13.1979 

40 

112 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979, relacioni i Ministrisë së Financave dhe 
vendimi "për sjelljen dhe dërgimin e sendeve si dhe për tagrin 
doganor". 

10.04.1979 - 
12.05.1979 

44 

113 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe vendimi "për ndërtimin  e 
kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të ujësjellësit të qytetit të 
Shkodrës". 

10.16.1979 - 
12.05.1979 

22 

114 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21.11.1979, për disa konkluzione nga puna e organeve të 
Arbitrazhit Shtetëror për periudhën janar-shtator 1979 si dhe 
konkluzionet . 

10.24.1979 - 
11.21.1979 

9 

115 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për tunelizimin në Kombinatin e Autotraktorëve 
"Enver Hoxha" në Tiranë . 

12.01.1979 - 
12.20.1979 

20 

116 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979 dhe parashtesa e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për ndërtimin e linjës 220 kv për rritjen  e eksportit 
të energjisë elektrike. 

11.14.1979 - 
12.20.1979 

12 

117 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për tunelizimin e rafinerisë Nr.1 në uzinën e 
përpunimit të naftës në qytetin "Stalin". 

02.10.1979 - 
12.20.1979 

8 
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118 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979,relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore dhe vendimi përkatës "për shtesa në vendimin  
e Këshillit të Ministrave për firot e mallrave gjatë 
ruajtjes,transportimit dhe tregtimit të tyre". 

11.02.1979 - 
12.26.1979 

11 

119 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979, relacioni i Akademisë së Shkencave dhe 
vendimi "për miratimin i hartës së rajonizimit sizmik të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe masat për 
forcimin e mëtejtshëm të studimeve në fushën e projektimit 
antisizmik"si dhe harta 1:50 000. 

09.20.1979 - 
01.07.1980 

22 

120 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979,relacioni  i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendimi "për krijimin e ndërmarrjes së bonifikimit në rrethin e 
Sarandës". 

10.24.1979 - 
12.26.1979 

9 

121 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979,relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendimi "për një ndryshim në rregulloren mbi regjistrimin 
dhe ndryshimin e gjendjes së tokave". 

12.03.1979 - 
12.26.1979 

13 

122 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979, relacioni i Ministrisë së  Bujqësisë dhe 
vendimi "për ndarjen e ndërmarrjes bujqësore "29 Nëntori "në 
Lushnjë dhe të Ndërmarrjes bujqësore të Maliqit në rrethin e 
Korçës". 

12.11.1979 - 
12.22.1979 

24 

123 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendimi "për organizim më të  mirë të 
Industrisë Elektronike dhe të prodhimeve elektrike për rritjen 
e automatizimit të proceseve të punës". 

12.12.1979 - 
12.22.1979 

29 

124 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 20.12.1979, për aksidentin që ndodhi nga shpërthimi i 
parakohshëm i lëndës eksplozive në gërmimet e hyrjes së 
tunelit hekurudhor në Lezhë më 19.12.1979. 

12.20.1979 6 

3 Vendime qarkulluese.   
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125 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse për dhënie valute për blerje aparaturash për 
klinikën speciale dhe për trajtimin ekonomiko-financiar të 
udhëheqjes së partisë dhe të shtetit nga ana e Drejtorisë së 
Pritjes. 

03.12.1979 - 
10.29.1979 

46 

126 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Drejtorisë së Pritjes për shtesa në planin e investimeve të kësaj 
drejtorie për vitin 1979. 

02.10.1979 - 
08.08.1979 

18 

127 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndërtimin e linjave dhe objekteve industriale për prodhimin e 
materialeve luftarake. 

03.13.1979 - 
10.12.1979 

59 

128 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacionet përkatëse të 
Ministrisë  së Punëve të Jashtme për miratimin e protokolleve 
të mbledhjeve të zakonshme të komisioneve të përbashkëta 
shqiptaro-jugosllave për zgjidhjen  e incidenteve kufitare dhe 
për çështjet e ekonomisë ujore midis dy vendeve. 

05.21.1979 - 
07.10.1979 

42 

129 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime në planin e investimeve dhe ndërtim montimeve të 
vitit 1979. 

02.05.1979 - 
12.12.1979 

281 

130 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime në planin e  ndërtim-montimit dhe të importit të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për vitin 1979. 

01.16.1979 - 
04.18.1979 

21 

131 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
financimin e disa veprave ekonomike të prapambetura nga 
viti 1978 dhe të disa objekteve të dorëzuara në 1975 e përpara. 

01.20.1979 - 
05.25.1979 

50 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit për shtesa në planin e bazës materiale e numrin e 
punonjësve për vitin 1979. 

07.31.1979 - 
08.24.1979 

9 

133 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
prodhimit të letrës dhe të shfrytëzimit  të pyjeve për vitin 1979 
si dhe relacionet përkatëse të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe të Ministrisë së Bujqësisë . 

07.17.1979 - 
12.01.1979 

17 

134 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për shtimin e planit 
të karburanteve e lubrifikanteve për industrinë e naftës. 

09.24.1979 - 
10.30.1979 

9 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

135 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "për disa shtesa 
dhe ndryshime në planin për thellimin e revolucionit tekniko-
shkencor për vitin 1978-1980. 

05.13.1979 - 
05.23.1979 

17 

136 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime në planin e pranimeve në shkollat e larta e në 
shkollat e mesme profesionale për vitin arsimor 1979-1980 , si 
dhe relacionet përkatëse . 

04.28.1979 - 
12.26.1979 

43 

137 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për miratimin e kuotave të 
eksportit dhe të importit për vitin 1980. 

01.19.1979 - 
02.14.1979 

26 

138 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë , ndryshime 
në planin e eksport-importit të mallrave për vitin 1979, çelje 
kredie për import mallrash dhe qarkullimin e mallrave të 
eksportit. 

10.12.1978 - 
11.06.1979 

130 

139 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme "për krijimin dhe fuqizimin e reparteve 
të mbrojtjes nga zjarri në qytetet muze". 

06.29.1979 - 
07.07.1979 

10 

140 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ruajtjen me 
roje ushtarake të Fondit Qendror të Gjeologjisë , tunelin 
hekurudhor të Qafë- Thanës dhe të Parkut të Ekspozitës  së 
35-vjetorit të Çlirimit të Atdheut . 

06.11.1979 - 
11.09.1979 

19 

141 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave për ndryshimin e lëndës djegëse 
në Uzinën Nr.12 të Kombinatit "Çeliku i Partisë "dhe 
përdorimin e qymyreve të vendit për prodhimin e koksit për 
metalurgjinë me ngjyra dhe të zezë . 

01.26.1979 - 
10.29.1979 

26 

142 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
kursimin e karburanteve dhe të lëndëve djegëse. 

02.23.1979 - 
08.20.1979 

69 

143 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për kalim mjeti 
themelor (ndërtesa e zyrave të repartit ushtarak Nr.4626 në 
Patos) nga Ministria e Mbrojtjes Popullore në Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave. 

08.07.1979 - 
08.14.1979 

7 
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144 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
rritjen e vleftës së plotë për disa objekte industriale. 

03.22.1979 - 
10.13.1979 

20 

145 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave për krijim ndërmarrjesh në 
sistemin e kësaj ministrie. 

03.13.1979 - 
12.21.1979 

30 

146 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe parashtesat 
e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për shpim pusesh 
për naftë e gaz. 

01.06.1979 - 
12.10.1979 

76 

147 Vendime të Këshillit  të Ministrave dhe të Kryesisë për 
miratimin e shpimeve të puseve për kërkim nafte në 
vendburimin e Cakranit në rrethin  e Fierit për shtimin e 
planit të ndërtim montimit në këtë objekt si dhe për 
furnizimin me energji elektrike e ndërtimi rruge së bashku me 
relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

04.21.1979 - 
11.07.1979 

85 

148 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për miratimin e 
projektidesë së fushës së dytë (në thellësi) të minierës së 
qymyrit në Memaliaj të rrethit të Tepelenës . 

01.22.1979 - 
02.26.1979 

19 

149 Vendimi i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
projektidenë e furnizimit me ujë të Uzinës së Ferro-Kromit në 
Burrel. 

02.05.1979 - 
04.29.1979 

6 

150 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe parashtesa e 
Ministrisë së Ndërtimit për ndryshimin e përmasave të tunelit 
Nr.4 të shkarkimit të plotave në Hidrocentralin "Drita e 
Partisë " në Fierzë . 

01.29.1979 - 
04.19.1979 

8 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për miratimin e projektidesë së 
zgjerimit të fabrikës së pasurimit të kromit në Bulqizë të 
rrethit të Dibrës. 

01.26.1979 - 
12.28.1979 

8 

152 Vendim  i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për miratimin e projektidesë së 
fabrikës së pasurimit të bakrit në Fushë-Arrës të rrethit të 
Pukës për mineralin e Qafë -Barit. 

01.26.1979 - 
12.26.1979 

31 
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153 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave "për rritjen e volumit 
të punimeve sizmike për vitin 1980". 

06.19.1979 - 
07.13.1979 

15 

154 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
ndërtimin e vend drejtimit të kësaj ministrie. 

12.18.1978 - 
04.10.1979 

6 

155 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore "për 
ndërtimin e fabrikës për prodhimin e Karboksil-Metil-
Celulozës" në Fier. 

04.27.1979 - 
05.28.1979 

18 

156 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Ministrisë së Industrisë  së Lehtë dhe Ushqimore për rritjen e 
vleftës së plotë të zgjerimit të Kombinatit të Sheqerit në Maliq 
dhe pakësimin e vleftës së plotë të fabrikës së spangos dhe të 
fillit të ngjyrosur në Tiranë . 

08.16.1979 - 
09.15.1979 

12 

157 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore "për ndalimin 
e peshkimit pranë bregdetit me Tratafundi". 

12.25.1978 - 
01.03.1979 

7 

158 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për miratimin e 
projektideve të veprave "rezervuari i Lumarit Nr.2"dhe 
"Elektrostacioni i Mifolit " si dhe për një shtesë në vendimin 
mbi ndërtimin dhe administrimin e veprave të ujitjes e të 
kullimit dhe për lëshimin e një sasie ujë në shtratin e vjetër të 
lumit Drin. 

01.22.1979 - 
06.04.1979 

50 

159 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Minstrisë së 
Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave "për eksperimentimin e 
kalimit të SMT-ve nga forma e financimit buxhetor në 
ndërmarrje me drejtim ekonomik". 

09.14.1979 - 
12.18.1979 

10 

160 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë "për ndryshime në vleftat e plota dhe 
në aftësinë ujitëse të disa veprave ujore". 

03.09.1979 - 
03.12.1979 

8 
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161 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë  
së Industrisë dhe të Minierave për kalim toke nga reparte 
ushtarake në kooperativë bujqësore dhe nga kooperativa 
bujësore në përdorim të Hidrocentralit "Drita e Partisë" në 
Fierzë. 

01.25.1979 - 
05.17.1979 

16 

162 Vendimi i Këshillit të Ministrave  dhe parashtresa e Ministrisë 
së Ndërtimit për krijim ndërmarrje tullash dhe kategorizimin 
e fabrikave të çimentos. 

06.05.1979 - 
06.28.1979 

11 

163 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "për miratimin e manualit të 
preventivimit për punimet nëntokësore në miniera". 

06.21.1979 - 
12.14.1979 

14 

164 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Ndërtimit për marrjen në dorëzim të disa 
veprave. 

06.13.1979 - 
06.18.1979 

9 

165 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit për zgjerimin e Fabrikës së Tullave në Qytetin 
"Stalin". 

06.12.1979 - 
07.27.1979 

7 

166 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse për miratimin e shesheve të ndërtimit të korpusit të 
N.SH.M.N-së për riparimin e makinerive të ndërtimit dhe të 
një depoje në zonën "A"në Shkozet të rrethit të Durrësit si dhe 
planimetritë e tyre. 

12.04.1978 - 
01.26.1979 

15 

167 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Komitetit Ekzekutiv  të KP të rrethit të Durrësit për miratimin  
e detyrës së projektimit për hartimin e planit rregullues të 
qytetit të Kavajës . 

10.18.1979 - 
12.11.1979 

25 

168 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe njoftimi i 
Komisionit të Planit të Shtetit "për miratimin e planit të 
tunelizimit të veprave për vitin 1979". 

03.16.1979 - 
04.06.1979 

13 

169 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve për fondin e shpenzimeve të mjeteve detare 
që lundrojnë jashtë shtetit. 

09.17.1979 - 
10.01.1979 

10 
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170 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Ministrisë 
së Komunikacioneve për miratimin e marrëveshjes midis 
qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
qeverisë së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë 
"mbi lidhjen hekurudhore midis të të dy vedeve" dhe për 
miratimin e detyrës së projektimit për hekurudhën Laç-Lezhë-
Vau i Dejës-Shkodër-Hani i Hotit. 

04.19.1979 - 
10.01.1979 

36 

171 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Komunikacioneve 
"për rritjen e vleftës së plotë të rrugës së Vanajve në rrethin e 
Kukësit". 

01.29.1979 - 
03.12.1979 

9 

172 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për administrimin dhe përdorimin e gomave. 

01.19.1979 - 
11.08.1979 

30 

173 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Ministrisë së Ndërtimit e Ministrisë së Komunikacioneve "për 
fillimin e ndërtimit dhe financimin e  punimeve të portit të ri 
në Vlorë " së bashku me planimetrinë dhe skicat e projektit. 

01.04.1978 - 
02.15.1979 

41 

174 Vendime të Këshillit të Ministrave për shkurtimin e 
autoveturave të administratës . 

02.24.1979 - 
09.14.1979 

9 

175 _Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
e Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore për nxjerrjen jashtë përdorimit të një 
kamioni Tatra-111 dhe të motobarkave "Sardela" dhe "Ishmi". 

07.05.1979 - 
11.30.1979 

23 

176 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë me 
relacionet përkatëse për transportimin e punonjësve të 
qendrave të punës dhe tarifën e transportit të punëtorëve të 
ndërtimit të portit të ri në Vlorë dhe kosovarëve që vizitojnë 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë . 

12.09.1978 - 
06.27.1979 

34 

177 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për përdorimin e mjeteve të 
radiokomunikacioneve , të pajisjeve e të makinerive që 
punojnë me frekuencë të lartë dhe për administrimin e 
radiofrekuencave ". 

01.17.1979 - 
03.12.1979 

21 
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178 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe Ministrisë së Komunikacioneve "për ndërtimin 
e rrugës së re në hyrje të qytetit të Vlorës dhe disa ndërtime të 
tjera " dhe ndërtimin e urës së varur në Labinot- Fushë ". 

03.29.1979 - 
12.11.1979 

20 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënie kredie me afat të 
gjatë personave të dëmtuar nga tërmeti e datës 2 dhe 3.11.1979 
në rrethin e Elbasanit. 

11.07.1979 - 
11.09.1979 

3 

180 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet përkatëse të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale për 
rritjen e vleftës së plotë të objekteve ngrohje qendrore e qytetit 
të Bulqizës dhe ujësjellësit e Dropullit të Poshtëm e Ksamilit. 

02.20.1979 - 
08.02.1979 

15 

181 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie 
vajguri për popullsinë dhe zgjatjen e afatit të ngrohjes së 
banesave dhe institucioneve të qytetit të Korçës. 

11.23.1979 - 
12.27.1979 

13 

182 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për krijim 
dhe transferim ndërmarrjesh në sistemin e Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme . 

11.16.1979 - 
12.21.1979 

18 

183 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për një shtesë në vendimin e Këshillit të Ministrave 
"mbi firot e mallrave gjatë ruajtjes , transportimit dhe tregtimit 
të tyre". 

01.12.1979 - 
01.26.1979 

9 

184 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
marrëveshjeve tregtare shumëvjeçare me Republikën Arabe 
Siriane, me Republikën Turke dhe me Republikën Algjeriane 
Demokratike e Popullore. 

05.07.1979 - 
12.10.1979 

31 

185 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për ndryshime në vendimin 
për pjesmarrjen e vendit tonë në panairet ndërkombëtare për 
vitin 1979 dhe për pjesmarrjen në këto panaire për vitin 1980. 

01.29.1979 - 
11.03.1979 

14 

186 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave "për masat për 
përmirësimin e gjendjes në ndërmarrjen tregtare të frutave 
dhe të perimeve në Tiranë". 

08.17.1979 6 
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187 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës "për përkujtimin e 100 
vjetorit të lindjes së profesor Aleksandër Xhuvanit". 

05.24.1979 - 
07.11.1979 

13 

188 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave  dhe relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit "për dhënien 
falas materiale propogandistike nga Radio-televizioni" miqve 
dhe dashamirësve të vendit tonë . 

03.06.1979 - 
04.06.1979 

9 

189 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për shtytjen e afatit të 
stazhit në punë dhe të kursit të përgatitjes ushtarake të 
studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë . 

03.12.1979 - 
04.04.1979 

10 

190 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ngritjen  e 
monumenteve të heronjve të popullit Isa Boletini dhe Bajram 
Curri. 

02.09.1979 - 
03.12.1979 

10 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të kulturës për shpenzimet për instalimet e filmit 
dhe të Radiotelevizionit në pallatin e sportit të Vlorës. 

01.15.1979 - 
02.08.1979 

7 

192 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për një ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.8 datë 8.1.1975 "mbi kriteret për 
disiplinimin e porosive, ardhjen , administrimin dhe 
shfrytëzimin e literaturës së huaj". 

02.14.1979 - 
03.12.1979 

8 

193 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet e Ministrisë së Financave dhe të Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve për shitjen e magnetofoneve dhe 
makinave të shkrimit, krijimin e kushteve për shkrimtarët dhe 
artistët dhe për ndryshime në planin financiar të lidhjes. 

07.11.1978 - 
09.12.1979 

48 

194 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për një ndryshim në vendimin për 
pranimet në institutin e mësimeve për fëmijët shurdh-
memecë. 

06.01.1979 - 
07.06.1979 

6 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për riorganizimin e shkollës së kësaj 
ministrie. 

07.04.1979 - 
08.07.1979 

11 
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196 Vendimi i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë për delegacionet e huaja që ftohen të 
marrin pjesë në festimet e 35 vjetorit të Çlirimit të Atdheut 
dhe të fitores së revolucionit popullor dhe vendimet e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për zhvillimin e paradës 
ushtarake dhe për shpenzimet e ndryshme për festimin e këtij 
jubileu. 

05.28.1979 - 
10.29.1979 

29 

197 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës "për një ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.40 datë  20.2.1970 "mbi sistemin e ri 
arsimor". 

05.03.1979 - 
08.08.1979 

8 

198 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë si dhe 
relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Akademisë së 
Shkencave "për ndërtimin e muzeve arkeologjike në Durrës , 
Sarandë e Fier" dhe "për krijimin e disa bërthamave të reja 
arkeologjike". 

04.24.1979 - 
10.29.1979 

49 

199 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës "për ndërtimin dhe 
pajisjen e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë". 

09.11.1979 - 
09.24.1979 

18 

200 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës "për hapjen e Muzeut të 
Artit Mesjetar Shqiptar në Korçë". 

05.03.1979 - 
05.14.1979 

8 

201 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë  së Arsimit dhe Kulturës "për ndërtimin e shtëpisë 
muze të Haxhi Qamilit". 

07.14.1979 - 
07.25.1979 

7 

202 Vendime dhe udhëzimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe relacionet e Ministrisë së Industrisë  dhe të Minierave , 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
ndryshime në kriteret , kushtet dhe procedurën e atestimit të 
punëtorëve . 

01.10.1979 - 
12.18.1979 

29 

203 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Akademisë së Shkencave "për organizimin e punës për 
pastrimin dhe pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare 
shqipe". 

04.06.1979 - 
04.07.1979 

9 
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204 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për riparimin e 
monumentit kushtuar të rënëve tanë në Mathauzen të 
Austrisë . 

10.01.1979 - 
10.16.1979 

9 

205 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për rritjen e vleftës së 
plotë të ndërtimit dhe vendvarrimit të Skënderbeut. 

06.09.1979 - 
06.23.1979 

8 

206 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime e shtesa në planin financiar, në planin e valutave , 
për zgjatje afati kredie , për mbulim humbjesh dhe për shtesë 
mjetesh xhiroje. 

01.05.1979 - 
12.08.1979 

163 

207 Vendime dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë për ndryshime në pagat, kategorizimet , shpërblimet 
dhe trajtimin financiar të punonjësve. 

12.25.1978 - 
12.26.1979 

153 

208 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore "për miratimin e pagave të disa 
funksioneve të reja  të ushtarakëve dhe të punonjësve civilë në 
ushtri". 

03.06.1979 - 
04.19.1979 

16 

209 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të Komisionit të Planit të Shtetit , Ministrisë së 
Financave dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
miratimin e planit të prodhimit të metaleve të çmuara për 
vitin 1979, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e kartmonedhave dhe të 
monedhave metalike dhe dhënien e një sasie ari dhe argjendi 
për medaljet e çmimeve të Republikës. 

03.17.1979 - 
11.07.1979 

21 

210 Vendime dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe 
relacionet  e Ministrisë së Bujqësisë për të ardhurën neto të 
cantralizuara nga kooperativat bujqësore , për disa ndryshime 
në vendimin e Këshillit të Ministrave "mbi disa masa 
favorizuese për kooperativat bujqësore". 

03.10.1979 - 
09.18.1979 

35 

211 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave "për kursin jotregtar të valutave të huaja". 

12.10.1979 - 
12.28.1979 

6 
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212 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për një ndryshim në vendimin 
"mbi qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave monetare dhe 
materiale . 

07.05.1979 - 
10.29.1979 

9 

213 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të ministrive për çelje llogarish likuiduese 
ndërmarrjeve të ndryshme . 

01.22.1979 - 
07.20.1979 

39 

214 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për trajtimin 
ekonomiko-financiar të grupit artistik të Radiotelevizionit të 
Prishtinës, amatorëve që muarën pjesë në koncertin e 35 
Vjetorit të Çlirimit të Atdheut dhe skuadrave sportive "Sëlltik" 
dhe "Shpresa " e Francës . 

02.03.1979 - 
10.16.1979 

18 

215 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor "për disa 
ndryshime në dekretin "mbi doganat" dhe vendimi i Këshillit 
të Ministrave "për valutën dhe sendet që dërgohen nga të 
arratisurit". 

03.07.1979 - 
03.12.1979 

9 

216 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet e ministrive përkatëse e të byrosë së çmimeve të 
blerjes dhe të shitjes me pakicë të disa mallrave dhe për 
caktim tarifash për disa shërbime. 

01.03.1979 - 
11.10.1979 

120 

217 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme "për prodhimin e 
letërnjoftimit të ri ". 

04.05.1979 - 
04.19.1979 

12 

218 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Komitetit Ekzekutiv të KP të rrethit të Sarandës "emërtimin e 
parkut të mallrave Sarandë parku "Panajot Lula". 

02.12.1979 - 
04.06.1979 

6 

219 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për mënyrën e 
raportimit të punëtorëve të detyruar. 

10.19.1979 - 
12.13.1979 

7 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave "për inspektoriatin e sigurimit 
teknik". 

07.12.1979 - 
08.09.1979 

14 
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221 Vendime të Këshillit të Ministrave për kualifikimin shkencor 
pasuniversitar , marrjen e gradave dhe të titujve shkencor , 
kualifikimin e kuadrove drejtuese , kualifikimin e  
specialistëve me arsim të mesëm ,  kualifikimin  shkencor të 
ushtarakëve dhe për dhënien e titujve shkencor të disa 
kuadrove ushtarakë . 

03.06.1979 - 
10.29.1979 

87 

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

01.05.1979 - 
12.31.1979 

104 

223 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për lëvizje 
kuadrosh ushtarake. 

12.31.1978 - 
11.10.1979 

135 

224 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për lëvizje 
kuadrosh të Ministrisë së Punëve të Brendshme . 

06.22.1979 - 
10.03.1979 

16 

225 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit "për planin e shpërndarjes së kontigjentit të 
specialistëve për vitin 1979". 

02.10.1979 - 
02.27.1979 

67 

226 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dërgimin 
jashtë shtetit për studime pasuniversitare dhe universitare si 
dhe për dhënie valute për këtë qëllim. 

08.06.1979 - 
10.22.1979 

26 

227 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
udhëzimin Nr.8 të vitit 1973 "mbi organizimin i punës drejtë 
për drejtë në prodhim të kuadrove". 

12.20.1978 - 
07.19.1979 

20 

228 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
përbërjes së Këshillit të Radiotelevizionit dhe të kolegjumeve 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

01.08.1979 - 
11.02.1979 

30 

229 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për masat lidhur 
me dëmtimin e një sasie qepësh në kooperativën bujqësore të 
tipit të lartë të Shirgjanit të rrethit të Elbasanit . 

09.18.1979 - 
09.22.1979 

7 

230 Vendime të Këshillit të Ministrave "për kriteret për shpalljen e 
konkurseve për dhënien e çmimeve ", për caktimin e 
anëtarëve të komitetit të çmimeve të Republikës" dhe "për 
dhënien e çmimeve të Republikës ". 

12.22.1978 - 
11.22.1979 

48 
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231 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim, ndryshime e 
shtesa në strukturat organizative dhe numrin e punonjësve të 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore , komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve e ndërmarrjeve. 

12.15.1978 - 
12.13.1979 

146 

231/1 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim, ndryshime e 
shtesa në strukturat organizative dhe numrin e punonjësve të 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore , komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve e ndërmarrjeve. 

12.15.1978 - 
12.13.1979 

154 

232 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
e shtesa në organikat e numrin e punonjësve dhe krijim 
degësh e sektorësh në ministritë , institucionet e tjera qendrore 
, komitetet ekzekutive të kp të rretheve e ndërmarrjet. 

10.07.1978 - 
12.20.1979 

138 

232/1 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
e shtesa në organikat e numrin e punonjësve dhe krijim 
degësh e sektorësh në ministritë , institucionet e tjera qendrore 
, komitetet ekzekutive të kp të rretheve e ndërmarrjet. 

10.07.1978 - 
12.20.1979 

145 

233 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime e shtesa në strukturën organizative e numrin e 
punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe të organeve të tyre 
varëse. 

03.28.1979 - 
10.29.1979 

47 

234 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
përbërjes së delegacioneve të dërguara me shërbim jashtë 
shtetit. 

01.08.1979 - 
12.20.1979 

158 

234/1 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
përbërjes së delegacioneve të dërguara me shërbim jashtë 
shtetit. 

01.08.1979 - 
12.20.1979 

135 

235 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie e 
ndryshim pensionesh për merita të veçanta. 

12.19.1978 - 
12.04.1979 

170 

236 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe vendimet e Këshillit të Ministrave 
"për ngritjen e kopshteve e të çerdheve në kooperativat 
bujqësore "dhe "për njohjen e urdhërit të administratës së 
çerdheve e kopshteve titull ekzekutiv ". 

07.09.1979 - 
12.18.1979 

14 

4 Sektori i Përgjithshëm.   
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237 Planet e çështjeve për Plenumin, Byronë  Politike e 
Sekretariatin e Komitetit Qendror të Partisë së Punës të 
Shqipërisë , për Kuvendin Popullor e Presidiumin e tij dhe për 
Këshillin e Ministrave dhe për Kryesinë për vitin 1979 dhe 
tremujorin e parë 1980, si dhe procesverbalet e mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave , datë 8.3.; 13.6. dhe 19.12.1979 për 
shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të shqyrtojë . 

01.18.1979 - 
12.19.1979 

83 

238 Letra e telegrame ngushëllimi dërguar Këshillit të Ministrave 
nga punonjësit e vendit tonë për vdekjen e Hysni Kapos. 

09.25.1979 - 
10.03.1979 

40 

239 Informacione për disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu , me bazën dhe të 
shtruara Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje në 
datat 22.1.1979; 8.3.1979 dhe 26.4.1979. 

02.02.1978 - 
06.29.1979 

279 

240 Informacione për disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu , me bazën dhe të 
shtruara Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje në 
datat 31.5.1979; 26.6.1979 dhe 6.7.1979. 

06.04.1978 - 
09.03.1979 

184 

241 Informacione për disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave,  Mehmet Shehu , me bazën dhe të 
shtruara  Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje në 
datën 23.8.1979. 

08.28.1979 - 
11.07.1979 

144 

242 Informacione për disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu , me bazën dhe të 
shtruara Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje në 
datat 1.11.1979 dhe 31.12.1979. 

11.14.1979 - 
03.07.1980 

191 

243 Korrespondencë me aparatin e Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës të Shqipërisë dhe me ministritë për zgjidhjen e disa 
çështjeve të ngritura nga organet e Partisë . 

01.05.1979 - 
10.30.1979 

214 

244 Korrespondencë ndërmjet aparatit të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe ministrive për 
zgjidhjen e disa çështjeve ekonomike që u janë ngritur 
deputetëve nga zgjedhësit e tyre. 

01.05.1979 - 
01.16.1980 

65 
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245 Konkluzionet e Presidiumit të Kuvendit Popullor , raporti 
përkatës dhe letra e Aparatit të Këshillit të Ministrave për disa 
probleme që dalin në veprimtarinë e këshillave popullorë dhe 
përmirësimin e punës administrative të këshillave popullorë 
të fshatrave të veçanta e të bashkuara. 

06.19.1979 - 
12.18.1979 

69 

246 Ligji i Kuvendit Popullor "Për këshillat Popullorë" së bashku , 
me projektin dhe korrespondencën e shkëmbyer për këtë 
çështje midis Aparatit të Presidiumit të Kuvendit Popullor 
dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

06.19.1979 - 
12.24.1979 

186 

247 Njoftimet përmbledhëse për raportet e komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve për veprimtarinë e tyre 
gjatë vitit 1979. 

04.25.1979 - 
01.19.1980 

136 

248 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve për vitin 1979 dhe njoftime të të 
deleguarve në mbledhjet e këshillave popullorë e komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve. 

01.04.1979 - 
12.11.1979 

232 

249 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i parë 
i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani , më 18 korrik 1979, 
Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës 
së Greqisë në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë , 
Stathis Micopullos, me rastin e largimit të tij nga Shqipëria. 

07.18.1979 14 

250 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i parë 
i Këshillit të Ministrave , Adil Çarçani , më 25 korrik 1979, 
delegacionit tregtar qeveritar të Republikës Socialiste të 
Rumanisë , të kryesuar nga zëvendësministri dhe ministër i 
Tregtisë së Jashtme dhe i Kooperimit Ekonomik 
Ndërkombëtar , Kornel Burtika. 

07.25.1979 17 

251 Biseda e zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i parë i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani , më 9 gusht 1979, 
delegacionit  qeveritar tregtar të Republikës së Turqisë , të 
kryesuar nga ministri i Tregtisë Teoman Koprululer. 

08.09.1979 8 

252 Biseda e zhvillluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i parë i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani , më 23.8.1979, 
delegacionit të Republikës së Irakut të kryesuar nga Ministri i 
Shtetit për Punët e Jashtme Hamid Aluan. 

08.23.1979 11 
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253 Biseda i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i parë i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani , më 15.10.1979, 
delegacionit tregtar qeveritar të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë , të kryesuar nga ministri i Tregtisë 
së Jashtme Metod Rotar. 

10.15.1979 11 

254 Biseda i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i parë i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani , më 7.11.1979, kryetarit të 
delegacionit tregtar qeveritar të Republikës së Greqisë , 
ministrit të Tregtisë , Georges Panajotopullos. 

11.07.1979 12 

255 Biseda i zhvilluar me pritjen që i bëri zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave , Qirjako Mihali, më 19.10.1979, 
delegacionit qeveritar tregtar të Republikës së Austrisë , të 
kryesuar nga ministri i Tregtisë , Industrisë dhe Artizanatit 
Dr.Josef Staribacher. 

10.19.1979 8 

256 Biseda e zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave , Qirjako Mihali, më 17.11.1979, 
delegacionit tregtar qeveritar të Republikës Socialiste të 
Vietnamit të kryesuar nga zëvendësministri i Tregtisë së 
Jashtme NGUYEN VAN DAO. 

11.17.1979 9 

257 Besedim i zhvilluar në pritjen që bëri zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu , më 7 Mars 1979, 
Ambasadorit të Republikës Popullore Socialiste të Vietnamit 
DUANG VAN TRUNG, me kërkesën e tij. 

03.07.1979 14 

258 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndërtimin e objekteve industriale ushtarake dhe 
korrespondencë me ministritë përkatëse për këtë çështje. 

03.13.1979 - 
11.22.1979 

99 

259 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për pjesëmarrjen 
e oficerëve dhe të ushtarëve rezervistë e vullnetarë në paradën 
e 35-vjetorit të Çlirimit të Atdheut . 

05.28.1979 - 
06.08.1979 

4 

260 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore e 
organeve të saj vartëse për ndërtimin e banesave , strehimin e 
ushtarakëve dhe çështje ndërmarrjesh ushtarake të 
ndërtimeve. 

03.27.1979 - 
11.12.1979 

20 
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261 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e pagave të 
disa funksioneve të reja ushtarake dhe të punonjësve civilë në 
ushtri , pushimet plotësuese dhe ndarjen e punëve në kategori 
për efekt pensioni në industrinë ushtarake. 

03.06.1979 - 
05.29.1979 

23 

262 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
kualifikimin dhe dhënien e titujve shkencorë të kuadrove 
ushtarakë . 

06.29.1979 - 
10.29.1979 

16 

263 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë , si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
shtesa e ndryshime në planin e investimeve dhe për dhënie 
makineri e pajisje mbi planin e vitit 1979 kësaj ministrie. 

01.16.1979 - 
07.03.1979 

15 

264 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime e shtesa në strukturat organizative dhe të numrit të 
punonjësve për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore e organet e 
institucionet e saj vartëse. 

03.26.1979 - 
11.20.1979 

15 

265 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe relacionet e 
projektet përkatëse "Për një shtesë në ligjin mbi shërbimin 
ushtarak". 

04.18.1979 - 
11.02.1979 

17 

266 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për disa 
probleme lidhur me stabilizimin e shtetasve arixhinj. 

12.03.1979 - 
02.16.1980 

6 

267 Procesverbal  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 21 Nëntor 1979 dhe raporti i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme "Për drejtimin dhe kontrollin e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve ndaj Policisë 
Popullore", si dhe kërkesës për një godinë për efektivin e 
Policisë së Tiranës. 

04.06.1979 - 
11.21.1979 

13 

268 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për pritjen e trajtimin e 
tregtarëve të huaj dhe për hyrjen e të huajve në vendin tonë si 
dhe për sjelljen e punonjësve tanë kur shkojnë me shërbim 
jashtë shtetit. 

04.17.1979 - 
10.27.1979 

12 

269 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
riorganizimin e Shkollës së Ministrisë së Punëve të Brendshme 
, shtesa dhe ndryshime në strukturën e emërtimin e detyrave 
të kësaj ministrie. 

11.23.1978 - 
11.20.1979 

17 
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270 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për punën e 
Prokurorisë në zbulimin e parandalimin e shkeljes së ligjeve , 
letra e Kryesisë së Këshillit  të Ministrave për këtë çështje , si 
dhe relacione dhe njoftime për shqyrtimin e këtij problemi. 

06.13.1979 - 
09.29.1979 

48 

271 Informacione të Gjykatës së Lartë të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për disa të dhëna të statistikës 
gjyqësore për vitet 1978-1979. 

04.09.1979 - 
03.19.1980 

56 

272 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme (Drejtoria 
e Hetuesisë) për çështje të kriminalitetit dhe shkelje të 
dispozitave. 

02.16.1979 - 
09.01.1979 

60 

273 Relacion i Gjykatës së Lartë të Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dërguar Kryeministrit "Për legjislacionin penal 
ushtarak për kohë lufte". 

05.21.1979 - 
05.30.1979 

9 

274 Lista e materialeve dokumentare me afatet e ruajtjes për 
aparatin e Këshillit të Ministrave . 

12.21.1979 - 
12.25.1979 

42 

275 Korrespondencë për miratimin e planit të punës shtesa 
organike dhe fondi , si dhe për përgatitjen e kuadrit për 
Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit . 

05.12.1979 - 
12.14.1979 

30 

276 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit "Për mirëmbajtjen dhe riparimin e ndërtesave të 
degëve arkivore". 

08.31.1978 - 
12.28.1979 

14 

277 Njoftime, informacione e korrespondencë me aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë , DPASH 
dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit të 
Fierit për shfrytëzimin e fondeve arkivore shtetërore, si dhe 
autorizime për dhënie materialesh të tjera dokumentare për 
shfrytëzim. 

08.05.1978 - 
12.29.1979 

91 

278 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1975, njoftime dhe letër e aparatit të Këshillit të 
Ministrave për shkurtimin e shkresave të tepërta e të 
panevojshme dhe për ngritjen e nivelit të punës në përgatitjen 
e akteve. 

05.21.1979 - 
11.23.1979 

37 
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279 Referati dhe detyrat e dala nga seminari i datës 14.12.1979 me 
zëvendësministrat dhe sekretarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve, informacione aktkontrolle e 
korrespondencë për gjendjen e përpunimit tekniko-shkencor e 
administrimin e materialeve dokumentare për përgatitjen e 
tyre për evakuim dhe ruajtjen e sekretit të shtetit. 

01.14.1978 - 
01.31.1980 

167 

280 Diskutime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave , Mehmet 
Shehu, për probleme të shqyrtuara në Këshillin e Ministrave 
apo në Kryesi. 

01.13.1979 - 
06.14.1979 

158 

281 Korrespondenca për përgatitjen dhe shpërndarjen e buletinit 
të Këshillit të Ministrave, si dhe buletinet Nr.1-5 të vitit 1979. 

01.13.1979 - 
07.11.1979 

113 

282 Procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave , datë 
21.11.1978 "Për shqyrtimin e relacionit për trajtimin ekonomik 
të delegacioneve dhe specialistëve të huaj, për shpenzimet për 
pritje e përcjellje të miqve të Partisë ", vendime dhe 
korrespondencë me Drejtorinë e Pritjes për probleme të saj, si 
dhe autorizime për shpenzime të ndryshme e kontrolle në 
Shtëpinë e Pritjes Vlorë . 

12.26.1978 - 
12.22.1979 

105 

283 Procesverbali i mbledhjes të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.6.1979 dhe raporti i ministrive përkatëse 
për punën e kryer për vënien në shfrytëzim me forcat tona të 
objekteve të lëna pa përfunduar nga revizionistët kinezë . 

06.18.1979 39 

284 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë për plotësimin e planit të muajit Janar-Shkurt e të 
gjashtë-mujorit të parë 1979,si dhe raporti i Komisionit të 
Planit të Shtetit. 

01.23.1979 - 
06.18.1979 

107 

285 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për shtesa e 
ndryshime në planin e investimeve të vitit 1979,si dhe për 
ndryshimin e vlerave të ndërtim-montimit të disa 
ndërmarrjeve. 

12.18.1978 - 
12.03.1979 

87 

286 Korrespondencë për ndryshime në planet e prodhimit , 
shpërndarjes , furnizimit materialo-teknik dhe të eksport-
importit për vitin 1979. 

01.06.1979 - 
12.18.1979 

201 
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287 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për shtesa e 
ndryshime në planin e numrit të punonjësve dhe të fondit të 
pagave për vitin 1979. 

03.26.1979 - 
11.27.1979 

67 

288 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për shtimin 
e fondeve në disa vepra të vitit 1978, financime punimesh të 
prapambetura dhe të disa objekteve të ndërtuara para 1975. 

01.20.1979 - 
05.25.1979 

21 

289 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, pasqyrat 
përmbledhëse, si dhe treguesit për plotësimin e planit të vitit 
1979 dhe projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të kulturës 
për vitin 1980 e investimeve themelore dhe lista e veprave. 

1979 134 

290 Bilancet e Komisionit të Planit të Shtetit i të ardhurave e i 
shpenzimeve në valutë dhe eksport-importi për vitin 1980, për 
disa prodhime dhe lëndë të para kryesore, si dhe raport dhe 
plani përmbledhës i Ministrisë së Financave për plotësimin e 
pritshëm të vitit 1979, të qarkullimit monetar dhe të kreditit 
për vitin 1980, etj. 

03.13.1979 - 148 

291 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
21.11.1979 për shqyrtimin e raportit "Për plotësimin e planit të 
vitit 1979 dhe për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës për vitin 1980". 

11.21.1979 137 

292 Projektplani i vitit 1980 për Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave , Ministrinë e Bujqësisë ; Ministrinë e Ndërtimit , 
Komisionin e Planit të Shtetit (Drejtoria e Rezervave) dhe 
Ministrinë e Financave . 

1979 187 

293 Projektplani i vitit 1980 për Ministrinë e Komunikacioneve , 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale , Ministrinë e Tregtisë së Brendshme , 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme , Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Ministrinë e Shëndetësisë . 

1979 - 181 

294 Projektplani i vitit 1980 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore , 
Ministrinë e Punëve të Brendshme , Ministrinë e Arsim-
Kulturës, Drejtorinë e Përgjithshme të RTV dhe Akademinë e 
Shkencave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë . 

12.1979 80 
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295 Bilanci i të ardhurave dhe i shpenzimeve në valutë dhe 
aktiviteti i eksport-importit për  vitin 1980, si dhe treguesit e 
projektplanit për Komitetin Qendror të PPSH, Presidiumin e 
Kuvendit Popullor , Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe 
institucionet e tjera qendrore dhe organizatat e masave. 

1979 38 

296 Ligjet e Kuvendit Popullor për planin e shtetit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës të RPS të Shqipërisë për vitin 
1980,si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektbuxhetit të shtetit për vitin 1980 dhe të buxhetit 
konsuntiv të shtetit për vitin 1978. 

02.01.1980 - 
02.12.1980 

18 

297 Kuotat e investimeve dhe të eksport-importit për vitin 1980 
dërguar ministrave nga Aparati i Këshillit të Ministrave. 

01.25.1979 - 
07.31.1979 

93 

298 Relacioni , pasqyrat përmbledhëse , bilanci i të ardhurave dhe 
i shpenzimeve, treguesit për vëllimin e investimeve, si dhe të 
dhënat paraprake të Komisionit të Planit të Shtetit për 
projektplanin e zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës 
popullore për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985). 

08.1979 221 

299 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 për shqyrtimin e relacionit "Për projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës popullore për 
pesëvjeçarin e shtatë 1981-1985",si dhe pasqyrat 
përmbledhëse, treguesit dhe bilanci i të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë . 

09.06.1979 - 
09.24.1979 

213 

300 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për miratimin e protokollit të mbledhjes së 
njëzetenëntë të zakonshme të Komisionit të Përbashkët 
Shqiptaro-Jugosllav për zgjidhjen  e incidenteve kufitare. 

07.04.1979 - 
07.10.1979 

8 

301 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit të 
mbledhjes së trembëdhjetë të zakonshme të Komisionit 
Shqiptaro-Jugosllav për ekonominë ujore, projektmarrëveshja 
për ekonominë ujore me Greqinë dhe informacionet përkatëse 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme . 

11.23.1978 - 
05.29.1979 

72 
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302 Letra të aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve 
për mbrojtjen nga zjarret dhe për kualifikimin e 
komandantëve të grupeve vullnetare MKZ, si deh vendimi 
për fuqizimin e reparteve të MKZ në qytetet muze. 

01.08.1979 - 
10.02.1979 

16 

303 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve 
për disa shkelje në ruajtjen e në përdorimin e lëndëve plasëse 
dhe të helmeve me efekt të fortë , si dhe njoftimi i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këto çështje. 

07.04.1979 - 
07.16.1979 

8 

304 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores 
për të drejtat e personave të internuar dhe të dëbuar , 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
çështje. 

11.08.1978 - 
07.13.1979 

15 

305 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ruajtjen me 
roje ushtarake të Fondit  Qendror të Gjeologjisë , Tunelit 
Hekurudhor të Qafë-Thanës dhe të Parkut të Ekspozitës. 

06.11.1979 - 
11.09.1979 

6 

306 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave , datë 19.12.1979 për miratimin e rregullores "mbi 
studimin , eksperimentimin , projektplanin dhe nxjerrjen e 
prodhimeve të reja", si dhe letrat e aparatit të Komitetit 
Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave për disa 
probleme të disiplinës së punës , dhe marrjen në dorëzim të 
punës. 

08.25.1979 - 
01.07.1980 

39 

307 Letër e Këshillit të Ministrave , Këshillit të Përgjithshëm të 
Frontit Demokratik dhe Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale , si dhe korrespondencë tjetër për organizimin e 
emulacionit socialist dhe novatorizimin . 

02.22.1979 - 
10.19.1979 

59 

308 Procesverbali i mbajtur në mbledhjen e organizuar në aparatin 
e Këshillit të Ministrave për problemin e divorseve dhe të 
grumbullimit të prodhimeve bujqësore, si dhe materialet e 
seminareve për metodën e punës e për disa korente. 

07.16.1976 - 
10.10.1979 

85 
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309 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për sëmundshmërinë e fëmijëve dhe aksidentin e motobarkës 
"Mitro Xhani" në Shkodër , si dhe informacionet përkatëse. 

06.13.1979 - 
06.28.1979 

65 

310 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave, datë 26.10.1979 për shqyrtimin  e relacionit të 
grupit të punës "Për lehtësimin e punës së grave në qytet , dhe 
në fshat", raportet e relacionet përkatëse , si dhe letra dërguar 
ministrive , institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve për këtë çështje. 

07.10.1978 - 
12.18.1979 

185 

311 Telegrame të kolektivave punonjëse dërguar Këshillit të 
Ministrave me raste përvjetorësh e ngjarje të shënuara. 

10.10.1979 - 
12.18.1979 

181 

312 Njoftime e korrespondencë për sistemimin në punë të forcave 
të lira në qytete dhe shpërndarjen e sistemimin e punëtorëve, 
si dhe procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave , datë 18.6.1979. 

02.15.1979 - 
10.25.1979 

20 

5 Sektori Industri-Miniera.   

313 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe vendimi përkatës, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për miratimin e detyrës së 
projektimit të Hidrocentralit të Bushatit në rrethin e 
Shkodrës". 

02.09.1979 - 
04.04.1979 

11 

314 Letër e aparatit të Këshillit të Ministrave për krijimin e 
grupeve për të dhënat e treguesit për objektivat e reja , si dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave e njoftime për 
marrjen në dorëzim të disa veprave. 

04.18.1979 - 
10.16.1979 

21 

315 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
7.5.1979 për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave "Për gjendjen në 
sektorin e naftës dhe masat për nxjerrjen e tij nga 
prapambetja"raporti i shqyrtuar dhe vendimi përkatës. 

04.23.1979 - 
05.24.1979 

193 
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316 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Kryesisë dhe relacione , informacion e 
njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për 
rezultatet e kërkimeve gjeologjike për mineralet e ngurta gjatë 
viteve 1978-1979, ngritjen e fabrikës për shkrifërimet detare në 
Durrës , kërkimet për metalet e çmuara , krijim ndërmarrjeje 
gjeologjike dhe plani i prodhimit të arit e të argjendit për vitin 
1979. 

02.24.1979 - 
01.12.1980 

202 

317 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit për "studimin për zhvillimin e 
industrisë së bakrit gjatë viteve 1981-1990". 

05.16.1979 - 
06.01.1979 

15 

318 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për "aktivitetin 
e shërbimit gjeologjik dhe rezultatet e arritura gjatë vitit 1978", 
si dhe skicat përkatëse. 

02.13.1979 32 

319 Studim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për "kodin e 
objekteve gjeologjike". 

07.05.1979 30 

320 Studim i ing. Andrea Xega dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave për "Projektimin e një pusi në zonën e Makareshit 
të Ultësirës Tiranë-Milot ", si dhe shënime, mendime dhe 
skicat përkatëse. 

03.28.1978 - 
10.19.1979 

83 

321 Informacione të grupeve të punës për rezultatet dhe 
problemet e idustrisë së naftës që dolën nga Kongreset e 7-të e 
të 10-të ndërkombëtar, si dhe njoftime për vizitën e bërë në 
Kanada nga grupi i specialistëve të rërave bituminoze dhe 
përvoja e marrë në Algjeri për naftën . 

01.23.1979 - 
10.18.1979 

53 

322 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.1.1979 për shqyrtimin  e relacionit "për përmirësimin e 
formës organizative të industrisë së naftës", mendime si dhe 
dy raporte të komisariatit . 

12.02.1978 - 
05.28.1979 

32 

323 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.5.1979, vendimet e relacionet përkatëse për 
strukturën organizative të industrisë së naftës , krijim 
ndërmarrjesh dhe kalim mjeti kryesor. 

04.25.1979 - 
08.14.1979 

81 
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324 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave , vendime dhe korrespondencë për vendburimin e 
Cakranit për investime , shpim pusesh dhe përdorimin e gazit 
të këtij vendburimi. 

12.18.1978 - 
12.15.1979 

190 

325 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për shqyrtimin e relacionit "Për fontanën e hapur 
të ndodhur në pusin Frakulla-36"; "për ndryshimin e planit të 
shpim-shfrytëzimit për vitin 1979", vendime dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të minierave 
për shpim likuidimin e puseve për naftë e gaz, si dhe për 
shpimet në thellësi të mëdha. 

01.06.1979 - 
12.12.1979 

161 

326 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rritjen e 
volumit të punimeve sizmike për vitin 1980 dhe njoftime për 
çështje të sizmogravimetrisë . 

04.09.1979 - 
07.17.1979 

18 

327 Korrespodencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për mbrojtjen e puseve të naftës në zonën e Arrëzës nga 
gërryerjet e lumenjve , si dhe plani i kryerjes së punimeve për 
goditje me shpime në Amonicë e Karbunarë. 

10.24.1979 - 
12.25.1979 

13 

328 Informacione , njoftime e korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave për shpimin e puseve, avaritë dhe ndjekjen 
operative të problemeve të naftës e të gazit. 

12.31.1978 - 
09.19.1979 

112 

329 Evidencat 15 ditorë të shpimeve në sektorin e naftës e të gazit. 02.23.1979 - 
12.31.1979 

229 

330 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e strukturës 
organizative dhe të tabelës së pagave për punonjësit e 
Kombinatit të Autotraktorave "Enver Hoxha", si dhe për 
shtesë punonjësish në këtë kombinat. 

01.24.1979 - 
04.09.1979 

15 

331 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për shfrytëzimin e plotë të industrisë mekanike 
dhe të makinerive relacionet përkatëse dhe raporti i dërguar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë si dhe për 
makineritë e pajisjet që nuk shfrytëzohen . 

01.06.1979 - 
07.04.1979 

99 
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332 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.1.1979 dhe vendimi përkatës  për 
riorganizimin e ISP Mekanike , si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë çështje. 

12.15.1978 - 
02.02.1979 

18 

333 Korrespondencë me ministritë dhe institucionet qendrore për 
pagat e tornitorëve, informacion dhe shënime nga Komiteti 
Qendror i Partisë për këtë problem. 

12.08.1978 - 
08.15.1979 

24 

334 Korrespondencë me ministritë dhe institucionet qendrore si 
dhe me komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve për probleme të pjesëve të ndërrimit, përdorimin e 
instrumenteve dhe grumbullimin e ruajtjen e mbeturinave të 
industrisë mekanike. 

01.13.1979 - 
09.15.1979 

36 

335 Studim nga ing.Marko Menahem për prognozën 15 vjeçare 
(1981-1995) për zhvillimin e industrisë në rrethin e Korçës , 
Kukësit dhe Shkodrës , si dhe raport për eksperimentimin e 
prodhimit të koksit për metalurgjinë me ngjyra me lëndë 
djegëse vendi. 

08.28.1979 - 
11.02.1979 

90 

336 Studim nga ing.Pandi Gaçe për shfrytëzimin sa më të plotë të 
lëndës së drurit (tallashit të pishës) për qëllime industriale për 
prodhimin e celulozës për letër, së bashku me mostrat e 
letrave të prodhuara në Kavajë dhe Tiranë. 

01.03.1979 16 

337 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për rritjen e vleftës së plotë të 
repartit për prodhimin e fletëve bimetalike në Rubik dhe të 
rikonstruksionit të Fabrikës së Gozhdë-Bullonave në Kavajë . 

09.13.1979 - 
12.30.1979 

9 

338 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1979 për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për "organizimin më të mirë të 
industrisë së prodhimeve elektrike dhe elektronike dhe për 
rritjen e nivelit të automatizimit të proceseve të punës në 
vendin tonë", si dhe relacioni i shqyrtuar dhe vendimi 
përkatës. 

10.31.1979 - 
12.22.1979 

44 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

339 Vendime të Këshillit të Ministrave , relacione informacione e 
korrespondencë për çështje të organizimit , ndërtim-montimit 
, fuqisë punëtorë dhe furnizimit me lëndë të parë dhe me 
makineri e pajisje të Kombinatit "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

12.29.1978 - 
12.24.1979 

119 

340 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
qymyrin e koksifikueshëm dhe lëndën djegëse për 
Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

01.15.1979 - 
11.10.1979 

22 

341 Korrespondencë dhe informacione për ofertat nga firmat e 
huaja për makineri e për ardhjen e specialistëve të huaj për 
vënien në punë të këtyre makinerive , si dhe për bisedat me 
specialistët suedezë Olaf Lindgren në Kombinatin Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" në Elbasan . 

03.26.1979 - 
08.24.1979 

59 

342 Njoftim i shokut Adil Çarçani për problemet e ngritura për 
Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan, si dhe 
disa detyra dhënë në mbledhjen e organizuar me Aparatin e 
Kryeministrisë më datën 14.2.1979. 

02.14.1979 - 
02.20.1979 

9 

343 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 14.6.1979 për aksidentin e datës 10.1.1979 në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan , si dhe letra e 
lëshuar për këtë çështje. 

03.02.1979 - 
12.12.1979 

67 

344 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 për shqyrtimin e "studimit kompleks të 
problemit të lëndëve djegëse energjitike, naftës , gazit , 
qymyreve, hidroenergjisë dhe masat që duhen marrë për 
shtimin e prodhimit , për kursimin dhe mbi mundësitë e 
shtimit të eksportit , "materiali përkatës . 

08.30.1979 - 
09.06.1979 

71 

345 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.10.1979 për shqyrtimin e "studimit kompleks të problemit 
të lëndëve djegëse energjitike, nafta, gazi, qymyret , 
hidroenergjia etj", si dhe studimi , vendimi dhe diskutimi i 
kryetarit të Këshillit të Ministrave. 

10.01.1979 - 
11.07.1979 

165 

346 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe të aparatit të 
Këshillit të Ministrave për "Caktimin e normativave të reja të 
përdorimit të lëndëve të para, lëndëve djegëse , materialeve, 
etj", si dhe vendimet përkatëse. 

09.22.1979 - 
10.25.1979 

102 
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347 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 14.6.1979 për avarinë e datës 12.6.1979 në sistemin 
energjitik , vendimi për rritjen e sigurisë së punës në sistem 
dhe informacione e korrespondencë për prodhimin , kursimin 
dhe eksportimin e energjisë elektrike si dhe për prodhimin me 
forcat tona të turbinave për hidrocentralet e vegjël. 

02.10.1979 - 
01.08.1980 

120 

348 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendimi , letër e korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave për ndërtimin e benzinësjellësit 
Nartë-Vlorë e të rezervuarëve përkatëse , përpunimin dhe 
prodhimin e kursimin e karburanteve e lubrifikanteve. 

01.06.1979 - 
01.30.1979 

77 

349 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
miratimin e ndërtimit , zgjerimit , vleftash të plota , furnizimit 
me ujë dhe ngrohjen e objekteve të minierës së Kromit , 
Fabrikës së Pasurimit dhe të qytetit të Bulqizës. 

12.28.1978 - 
12.19.1979 

35 

350 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë , si dhe 
studime , relacione e njoftime për ngritje fabrike pasurimi të 
bakrit në Pukë , zgjerimin e prodhimit të telave, punime në 
sektorin e minierave të bakrit , zhvillimin perspektiv, 
raportimin e fuqisë punëtore të detyruar dhe dëmet nga 
tymrat e uzinave të shkrirjes së bakrit. 

12.26.1978 - 
12.13.1979 

56 

351 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë për 
projektidenë e Fushës së dytë (në thellësi) të minierës së 
Memaliajt krijim i ndërmarrjes së qymyrgurit dhe për çështje 
të kësaj dege, raporte të Komisariatit për disa probleme të 
minierës së qymyrgurit në Valias. 

01.23.1979 - 
11.17.1979 

33 

352 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
korrespondencë për groposjen e sferave të amoniakut në Fier 
dhe probleme të tjera në industrinë kimike. 

04.16.1979 - 
12.31.1979 

62 

353 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë e rrethet për probleme të shfrytëzimit të pyjeve , 
drutë e zjarrit , mobilie dhe karro-qerreve. 

01.22.1979 - 
11.20.1979 

7 
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354 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e manualit të 
preventivimit për punimet nëntokësore në miniera dhe për 
Inspektoriatin e Sigurimit Teknik dhe relacione për aksidente 
në miniera. 

01.10.1979 - 
11.03.1979 

26 

355 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për miratimin e sheshit të ndërtimit shtesë të godinës së kësaj 
ministrie , si dhe planimetria e miratuar. 

09.14.1979 - 
10.03.1979 

5 

356 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë mbi ngritjen e 
Komisariatit të Posaçëm për industrinë e naftës dhe të gazit , 
si dhe informacion për veprimtarinë e Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës dhe mineraleve të dobishme për vitin 
1978. 

01.06.1979 - 
03.21.1979 

8 

6 Komisioni Shtetëror për Naftë , Gaz e Minerale të dobishme.   

357 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 14.4.1979, si 
dhe hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin e raportit "Për 
punimet gjeologo-zbuluese të kryera në vendburimin e 
qymyreve brun në Menkulas dhe llogaritjen e rezervave me 
gjendje më 1.1.1978". 

03.09.1979 - 
05.29.1979 

24 

358 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes të datës 14.4.1979, si 
dhe raportin , hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "Për punimet e kryera në pjesën Veri-
Lindore të karierës ekzistuese të vendburimit të argjilave për 
tulla Shkozet-Durrës dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 
me 31.3.1977". 

03.09.1979 - 
05.29.1979 

14 

359 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 14.4.1979, si 
dhe raporti, hartat profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "për punimet gjeologo-zbuluese të kryera 
në vendburimin e hekur-nikelit dhe nikel-silikatit  në Bitinckë, 
me llogaritjen e rezervave me gjendje më 1.1.1977". 

03.09.1979 - 
06.21.1979 

30 

360 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 14.4.1979, si 
dhe raporti, hartat profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "të punimeve të kryera në vendburimin e 
qymyreve në Gore dhe llogaritjen e rezervave me gjendje më 
1.1.1978". 

03.09.1979 - 
05.29.1979 

20 
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361 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 4.8.1979,si dhe 
relacioni : e harta gjeologjike për shqyrtimin dhe miratimin e 
raportit gjeologjik dhe llogaritjen e rezervave të naftës e të 
gazit për zonën e "objektit 540" në Qytetin Stalin. 

07.13.1979 - 
09.19.1979 

24 

362 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 4.8.1979, si 
dhe relacioni , harta dhe profili gjeologjik për shqyrtimin e 
miratimin e raportit të zbulim-konturimit dhe llogaritjen e 
rezervave të gazit në vendburimin e Frakullës. 

01.13.1979 - 
09.19.1979 

21 

363 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 4.8.1979,si dhe 
relacioni , harta dhe profile gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit gjeologjik dhe llogaritjen e rezervave të 
naftës e të gazit për shtratimin e Arrëzës . 

07.13.1979 - 
09.19.1979 

19 

364 Procesverbalet dhe vendimi i mbledhjeve të Komisionit , si 
dhe relacionet , hartat dhe profilet gjeologjike për shqyrtimin e 
miratimin e raportit të rezervave paraprake të naftës e të gazit 
të vendburimit të Cakranit. 

06.08.1979 - 
09.19.1979 

115 

365 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacionet , hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit për kërkimin e zbulimin e vendburimit të 
tufeve potasike në Qerret me gjendje rezervash 1.4.1976 dhe të 
tufeve potasike të rajonit të Gramshit gjatë viteve 1969-1975. 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

21 

366 Procesverbali dhe vendimet e mbledhjeve të datës 27.10.1979 
si dhe relacionet, hartat e profilet gjeologjike të gëlqerorëve të 
mermerizuar të Kovashicës , Spitenit dhe Qafë-Shtamës e 
llogaritjen e rezervave të tyre. 

06.22.1979 - 
06.14.1980 

42 

367 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni , hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "Për punimet e kryera në objektin Pinet-2 
për vlerësimin e shkrifërimeve të vjetra të depozitimeve 
tortoniale të mineraleve të rënda të dobishme dhe llogaritjen e 
rezervave me gjendje 1.1.1979". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

16 

368 Vendimi i datës 27.10.1979 për miratimin e raportit gjeologjik 
"Për punimet e kërkim-zbulimit të shkrifërimeve të reja 
bregdetare të vendburimit në Rreth-Greth me gjendje më 
1.8.1975". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

13 
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369 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni , hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit gjeologjik "Për rezultatet e punimeve 
gjeologo-zbuluese në vendburimin e Kromit në Zogaj dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1979". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

19 

370 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni , hartat dhe profilet gjeologjike të vendburimit të 
Bakrit në Rehovë dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 
1.1.1979. 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

25 

371 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjeve të datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni , harta dhe profilet gjeologjike për shqyrtimin 
dhe miratimin e raportit "Për ndërtimin gjeologjik të krahut 
perëndimor të sinklinalit në fushën e parë e të dytë gjeologjike 
në vendburimin e qymyrit në Memaliaj me gjendje 1.1.1974". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

18 

372 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni, harta e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "Për rezultatet e punimeve gjeologo-
zbuluese për zbulimin e vendburimit të bakër-piritit në Perlat 
dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1979. 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

23 

373 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni , hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit të rillogaritjeve të rezervave të 
vendburimit të Bakrit në Gjegjan me gjendje 1.1.1977. 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

20 

374 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni , hartat profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit gjeologjik "Për punimet e kërkimit e 
zbulimit të kryera në shkrifërimet e reja bregdetare të 
vendburimit Seman-Vjosë me gjendje rezervash 1.1.1977". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

25 

375 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacionet , hartat e profilet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "Për punimet gjeologo-zbuluese të kryera 
në vendburimin Kromifer të Krastës me llogaritjen e rezervave 
me gjendje 1.1.1976". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

43 
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376 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 27.10.1979, si 
dhe relacioni  , hartat e prerjet gjeologjike për shqyrtimin dhe 
miratimin e raportit "Për rezultatet e punimeve gjeologjike të 
kërkim-zbulimit të vendburimit të Qafë-Barit dhe llogaritja e 
rezervave me gjendje 1.1.1978". 

06.22.1979 - 
01.14.1980 

31 

7 Komisioni Qeveritar për Industrinë Mekanike.   

377 Plane pune , programet dhe detyrat që dalin nga vendimi i 
Plenumit të 3-të të Komitetit Qendror të Partisë për industrinë 
mekanike . 

01.05.1978 - 
01.08.1979 

15 

378 Studim kompleks për përqëndrimin , specializimin dhe 
kooperimin e bazave mekanike përgatitur nga Aparati i 
Këshillit të Ministrave dhe Komisioni . 

07.04.1979 - 
12.06.1979 

47 

379 Protokolli i mbledhjes së datës 10.9.1979 dhe raportet 
përkatëse të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për arritjen 
dhe masat për prodhimin e pjesëve të ndërrimit . 

06.22.1979 - 
09.10.1979 

83 

380 Protokolli i mbledhjes së datës 5.1.1979 dhe vendimi përkatës 
për unifikimin , normalizimin dhe standardizimin e pjesëve të 
ndërrimimit , nyjeve , agregatëve dhe makinave në industrinë 
mekanike. 

01.05.1979 - 
02.26.1979 

34 

381 Protokolli i mbledhjes së muajit Janar 1979 për përqëndrimin e 
riparimit të makinave metal-prerëse dhe përqëndrimin e 
prodhimit të pjesëve të ndërrimit për to, si dhe studimi 
përmbledhës për këto çështje. 

12.25.1978 - 
01.1979 

16 

382 Raporte , informacione , njoftime dhe shënime për 
shfrytëzimin më të plotë të aftësive prodhuese të Industrisë 
Mekanike dhe organizimit të punës e drejtimit , si dhe të 
gatishmërisë së mjeteve të Mekanikës Bujqësore. 

01.31.1979 - 
11.26.1979 

73 

8 Këshilli Tekniko-Shkencor.   

383 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit 
Tekniko-Shkencor për disa shtesa e ndryshime në planin për 
thellimin e revolucionit tekniko-shkencor për vitet 1978-1980 , 
si dhe letra të Aparatit të Këshillit të Ministrave për zbatimin e 
planit dhe për Konferencën Kombëtare e programi i saj. 

01.26.1979 - 
07.18.1979 

54 
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384 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 6.9.1979 dhe raporti përkatës për punën e grupeve të 
studimit për thellimin e Revolucionit Tekniko-Shkencor. 

09.03.1979 - 
09.06.1979 

29 

9 Industria e Lehtë dhe Ushqimore.   

385 Konkluzionet e Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
zbatimin e detyrave nga Industria e Lehtë dhe Ushqimore , 
vendimet e Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
strukturën organizative të Ministrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
dhe për riorganizimin e Institutit të Kërkimeve e Studimeve 
Industriale. 

03.16.1979 - 
10.07.1979 

39 

386 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave , datë 19.12.1979, si dhe studimi përkatës 
përgatitur nga Komisioni i Planit të Shtetit , Ministria e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Ministria e Tregtisë së 
Brendshme për zgjerimin e mëtejshëm të prodhimit të 
mallrave të përdorimit të gjerë. 

08.07.1979 - 
01.30.1980 

171 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
kategorizimin e Uzinës Mekanike të Tekstileve në Berat, 
pakësimin e vleftës për Fabrikën e Spangos dhe heqjen e 
shpërblimit për therësit e bagëtive , grumbulluesve dhe 
manipuluesve të lëkurës , si dhe njoftime e informacione për 
çështje të tekstileve, veshjes , lëkurëve e këpucëve. 

12.25.1978 - 
11.26.1979 

47 

388 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor për ekonominë e 
peshkimit , procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
, datë 13.6.1979 relacioni dhe korrespondenca me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për shqyrtimin e 
projektligjit "Për ekonominë e peshkimit". 

11.13.1978 - 
12.25.1979 

37 

389 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.6.1979, raporti dhe vendimi "Për gjendjen dhe masat për 
rritjen dhe zënien e peshkut në ujërat e brendshme ", si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për disa ndryshime në klasifikimin e peshqve , për 
ndalimin e peshkimit pranë bregdetit etj. 

01.03.1979 - 
01.08.1980 

105 
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390 Njoftime , informacione dhe studim"Prespektiva e zhvillimit 
të prodhimit ihtik në Shqipëri ", përgatitur nga profesori 
ihtiolog italian, Stefano Katandela. 

07.10.1978 - 
03.14.1979 

49 

391 Njoftime dhe korrespondencë për shpërndarjen e disa 
kaldajave të ardhura nga importi dhe çështje të furnizimit 
materialo-teknik. 

09.18.1978 - 
10.08.1979 

19 

392 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 9.3.1979 dhe relacioni përkatës për shtimin e prodhimit 
të yndyrnave si dhe njoftime e korrespondencë për çështje të 
industrisë ushqimore dhe të pijeve e perimeve. 

02.06.1979 - 
12.06.1979 

112 

393 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
estakadës për transportimin e bërsive të panxharsheqerit në 
Maliq , si dhe njoftimi për koston e Kombinatit të Sheqerit në 
Maliq. 

05.23.1979 - 
10.12.1979 

13 

394 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
një depoje duhani në Shkozet Durrës dhe njoftime për planin e 
eksportit të duhanit . 

01.25.1979 - 
11.15.1979 

11 

395 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe njoftime e 
korrespondencë për çështje të industrisë së gomë-plastmasit, 
qelq-qeramikës dhe kimike. 

09.23.1978 - 
12.11.1979 

73 

396 Korrespondencë për kthimin e thasëve prej plastmasi dhe 
dhënie pëlhure ambalazhi. 

01.27.1979 - 
09.20.1979 

8 

397 Korrespondencë për grumbullimin dhe ruajtjen e bimëve 
mjekësore , tanifere dhe eterovajore.Letër e Komitetit Qendror 
të Partisë për këto probleme . 

01.23.1979 - 
08.21.1979 

22 

398 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore , Ministrinë e Tregtisë së Brendshme për shitjen e 
drithit fshatarsisë kërkesë mielli për prodhim makaronash , si 
dhe probleme të tjera të grumbullimit dhe materialo teknik e 
shtesë fuqi punëtore për tharëset e misrit. 

02.19.1979 - 
11.13.1979 

42 

399 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1979 për shqyrtimin e raportit "mbi punën e organeve të 
grumbullimit dhe të tregtisë për thithjen e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale ", raporti përkatës. 

12.27.1978 - 
01.23.1979 

24 
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400 Vendime të Këshillit të Ministrave , njoftime e informacione 
për miratimin e projektidesë dhe rritjen e vleftës së plotë të 
zgjerimit të Kombinatit të Sheqerit "8 Nëntori"në Maliq, si dhe 
për zhvillimin e punimeve në këtë objekt dhe aspekte nga 
repartet e fabrikës së re të sheqerit ndërtuar me forcat e veta 
(album fotografik). 

11.23.1977 - 
09.15.1979 

132 

401 Relacion dhe parashtesë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për leverdinë e ndërtimit të një fabrike Sheqeri 
( pa repartin e prodhimit ) me stokim shurupi, jashtë rrethit të 
Korçës. 

11.23.1979 - 
12.21.1979 

11 

402 Raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore , i 
Ministrisë së Bujqësisë e Tregtisë së Brendshme "për punën e 
organeve të grumbullimit dhe të tregtisë për thithjen e 
prodhimeve bujqësore e blegtorale , shënime dhe vërejtje për 
këtë material. 

12.27.1978 - 
02.27.1979 

17 

403 Relacione dhe konkluzione për kontrollin e ushtruar në 
Kombinatin Ushqimor "Ali Kelmendi " në Tiranë , në drejtim 
të zbatimit të kërkesave të standarteve shtetërore , e plotësimit 
të kontratave të shpërndarjes , si dhe disa kokluzione që dolën 
nga kontrollrevizioni në ndërmarrjet e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

09.20.1979 - 
11.14.1979 

35 

10 Bujqësi.   

404 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979,vendime dhe urdhëresa , si dhe relacionet 
përkatëse për disa çështje të oborrit në kooperativat bujqësore 
, për ndryshime në statutet e në rregulloret , si dhe për kreditë 
e masat favorizuese për kooperativat bujqësore. 

01.22.1979 - 
12.19.1979 

108 

405 Informacion i aparatit të Komitetit Qendror të Partisë , letër 
dhe telegram i aparatit të Këshillit të Ministrave për 
shfrytëzimin e kohës së punës nga kuadrot në disa 
kooperativa bujqësore, pjesëmarrjen në punë në bujqësi dhe 
përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetesës për forcat nga 
qyteti që shkojnë me punë në bujqësi , ndërtim etj. 

12.25.1978 - 
09.08.1979 

14 
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406 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë për 
ndryshime në rregulloren "Mbi regjistrimin dhe ndryshimet 
në gjendjen e tokave" dhe për kalim toke. 

01.25.1979 - 
12.26.1979 

33 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, raporte , 
relacione e informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndryshime në 
investime e vleftat e plota të veprave ujitëse e bonifikuese dhe 
për disa shkelje në zbatimin e këtyre veprave. 

01.22.1979 - 
11.30.1979 

114 

408 Procesverbal i mbajtur në mbledhjen e datës 19.2.1979,për 
shqyrtimin e problemit të prodhimit të makinerive bujqësore, 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për disa 
çështje të furnizimit , njoftim për disa shkelje në SMT dhe në 
disa kooperativa bujqësore si dhe relacioni për 
eksperimentimin e kalimit të SMT-ve nga forma e financimit 
buxhetor në ndërmarrje në drejtim ekonomik, etj. 

01.27.1979 - 
12.18.1979 

108 

409 Njoftime për punën e bërë të grupit të specialistëve të 
Mekanikës Bujqësore dërguar në ekspozitën e makinave 
bujqësore në Paris dhe në Verona. 

04.11.1979 - 
05.10.1979 

34 

410 Vendimi i Këshillit të Ministrave për të ardhurat neto të 
centralizuara nga kooperativat bujqësore dhe kërkesa për ta 
përjashtuar kooperativën bujqësore "Myslym Peza" të rrethit 
të Tiranës nga derdhja e të ardhurave neto. 

03.10.1979 - 
01.07.1980 

9 

411 Projektdekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor , 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
7.5.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për disa 
ndryshime në dekretet për gjykatat e fshatrave , qyteteve e 
lagjeve dhe për mbrojtjen në bujqësi. 

03.19.1979 - 
05.07.1979 

8 

412 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, studimi dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
ndarjen e disa ndërmarrjeve bujqësore si dhe raporti për 
zbatimin e vendimit të Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës të Shqipërisë për ndërmarrjet bujqësore. 

12.30.1978 - 
01.12.1980 

99 

413 Letra dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Bujqësisë për mbjelljen , vjeljen pa firo të 
drithrave si dhe informacione e njoftime për këto çështje. 

01.13.1979 - 
12.27.1979 

73 
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414 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave korrespondencë , 
informacione e studime për shtimin e perimeve, ndërtimin e 
serrave me ngrohje, dhënie karburanti dhe mundësinë e 
ngrohjes së serrave me energji elektrike. 

01.24.1979 - 
04.12.1980 

71 

415 Telegrame e letra të udhëheqjes si dhe njoftime e informacione 
për çështje të prodhimit dhe të administrimit të pambukut , 
lulediellit dhe fasules. 

06.11.1979 - 
02.04.1980 

26 

416 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
23.1.1979 për shqyrtimin e relacionit "për kriteret dhe 
kompetencat e nxjerrjes jashtë përdorimit të ndërtesave , 
pemëtoreve, vreshtave , ullishteve , agrumeve, etj" si dhe 
vendime, letra informacione , për hapjen e tokave të reja për 
frutikulturë, mënjanimin e dëmtimin e perimeve dhe frutave 
dhe për gjendjen dhe zhvillimin e drurëve frutorë, ullinjve 
dhe vreshtave. 

12.29.1978 - 
11.08.1979 

38 

417 Informacion i aparatit të Komitetit Qendror të Partisë dhe 
korrespondencë për punën kërkimore për misrin dhe 
importimin e farës së pambukut . 

11.20.1978 - 
03.12.1979 

16 

418 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 4.4.1979 për shqyrtimin e relacionit "për ngritjen e 
komplekseve të reja blegtorale", vendimi e lista e grupeve. 

04.04.1979 - 
05.14.1979 

15 

419 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
8.3.1979 për shqyrtimin e relacionit për një ndryshim e shtesë 
në urdhëresën e Këshillit të Ministrave Nr.2 datë 24.5.1968 
"për administrimin e kullotave", urdhëresa, studimi për 
ndërtimin e një fabrike etj. 

03.08.1979 - 
11.16.1979 

33 

420 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me disa komitete 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve "për disa 
probleme të tufëzimit të bagëtive të oborreve kooperativiste, si 
dhe mbi shtegëtimin e bagëtive . 

12.18.1978 - 
12.27.1979 

26 

421 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë për dëmet e shkaktuara në 
blegtori e në pulari , si dhe raporti për profilaksinë veterinare. 

03.14.1979 - 
09.11.1979 

22 

422 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë mbi vizitën e disa 
specialistëve të huaj për sektorin e blegtorisë në vendin tonë . 

01.24.1979 12 
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423 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1979 dhe studimi i Ministrisë së Bujqësisë për zhvillimin 
kompleks të ekonomisë pyjore për periudhën 1979-1990 dhe 
korrespondencë për kultivimin dhe përpunimin e agavies në 
vendin tonë . 

04.25.1979 - 
11.16.1979 

123 

11 Sektori i Komunikacioneve dhe PT-ve.   

424 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendimet dhe korrespondenca për miratimin e 
projektidesë dhe fillimin  e punimeve për ndërtimin e 
hekurudhës Laç-Shkodër-Hani i Hotit (kufi), si dhe 
marrëveshja me Jugosllavinë për lidhjen me hekurudhë të të 
dy vendeve. 

05.21.1974 - 
10.06.1979 

79 

425 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë , datë 20 dhe 24.12.1979 për shqyrtimin e raportit "Për 
aksidentin e ndodhur nga shpërthimi i parakohshëm i lëndës 
eksplozive në gërmimet e hyrjes së tunelit hekurudhor të 
Lezhës". 

12.20.1979 - 
12.24.1979 

50 

426 Vendime , informacione e korrespondencë për nxjerrje jashtë 
përdorimit të një autokamioni  eksperimentimin e pajisjes për 
kursimin e benzinës e çështje të tjera të transportit 
automobilistik të mallrave. 

06.02.1979 - 
11.06.1979 

41 

427 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve dhe disa 
komitete ekzekutive të rretheve për mirëmbajtje rrugësh, 
asfaltime dhe ndërtim urash. 

02.02.1979 - 
01.05.1980 

74 

428 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave njoftime e 
informacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe të 
Ministrisë së Financave për çështje të transportit të udhëtarëve 
, urban e të punëtorëve. 

02.05.1979 - 
09.15.1979 

24 

429 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, lista e njoftime 
për shkurtimin e autoveturave në përdorim të administratës 
dhe për zbatimin e rregullave të përdorimit. 

01.31.1979 - 
11.02.1979 

145 

430 Korrespondencë me ministritë e institucionet për 
grumbullimin e autoveturave që kanë qenë në dispozicion të 
specialistëve të huaj dhe për dhënie dhe bllokim e zhbllokim 
autoveturash e automjetesh. 

12.04.1978 - 
01.16.1980 

153 
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431 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndryshimin e strukturës 
organizativetip të ndërmarrjes së kontrollit të shfrytëzimit të 
automjeteve dhe të spedicionit në Tiranë dhe autorizime për 
përdorim automjetesh në rrugë paralele me linjat 
hekurudhore . 

01.08.1979 - 
12.29.1979 

43 

432 Informacione e njoftime të Ministrisë së Komunikacioneve 
dhe të Ministrive të Punëve të Brendshme për çështje të 
sigurimit teknik në hekurudhë dhe të lëvizjeve të udhëtarëve 
me hekurudhë. 

12.31.1978 - 
10.18.1979 

80 

433 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë për çështje të transportit detar, të nxjerrjes 
jashtë përdorimit të anijeve dhe të shpenzimeve për marinarët 
që lundrojnë jashtë shtetit. 

12.18.1978 - 
12.30.1979 

54 

434 Projektmarrëveshja për transportin ajror civil me Turqinë dhe 
korrespondencë për transportin ajror me Rumaninë e Francën 
. 

02.16.1979 - 
10.15.1979 

37 

435 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.1.1979, vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe parashtesa përkatëse për miratimin e projektidesë së 
objektit "781", Kablli i Veriut. 

10.23.1978 - 
06.16.1979 

54 

436 Vendimi i Këshillit të Ministrave, informacione e 
korrespondencë për përdorimin e mjeteve 
radiokomunikacionit , zgjerimin e rrugëve postë-telegrafonike 
me Greqinë , pjesëmarrje në mbledhje ndërkombëtare dhe 
forcimin e rregullit e disiplinës në komunikimet me mjetet e 
ndërlidhjes. 

01.17.1979 - 
11.03.1979 

48 

437 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për aderimin në 
ndryshimet e bëra nga Kongresi i XVII i Bashkimit Postar të 
Përbotshëm , mbajtur në Lozanë më 1974 dhe korrespondencë 
për vijimin e postave në vendet aziatike si dhe likuidimin e 
dërgesave postare Tiranë-Pekin. 

06.23.1979 - 
10.30.1979 

377 

438 Propozime dhe njoftime për çështje të vijimit të postës sekrete. 01.23.1979 - 
03.05.1979 

11 
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439 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe parashtesa e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë së Ndërtimit 
për fillimin e ndërtimit dhe financimin e punimeve të Portit të 
Ri në Vlorë. 

10.09.1978 - 
02.16.1979 

13 

12 Sektori  Ndërtim-Vepra.   

440 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së tij "për një ndryshim në urdhëresën e Këshillit të 
Ministrave Nr.8, datë 15.11.1976",  "mbi financimin  e 
punimeve në objektet që janë me objekte e preventiva të 
pjesshme", për hartimin e projekteve dhe të preventivave për 
veprat e vitit 1979", si dhe relacione , vendime , njoftime, 
pasqyra, etj. 

12.30.1978 - 
08.09.1979 

85 

441 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 31.5.1979, si 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
riorganizimin e Instituteve të Studimit dhe të Projektimit në 
ndërtim , kalim kapitale të dy kapanoneve në qytetin e 
nxënësve dhe rishpërndarjen sipas profilit të arkitektëve. 

01.08.1979 - 
11.03.1979 

33 

442 Njoftime dhe informacione "për gjendjen dhe problemet e 
zhvillimit të punimeve për disa vepra kryesore", si dhe për 
zbatimin  e detyrave të dala nga vendimet e Këshillit të 
Ministrave. 

04.09.1979 - 
02.09.1980 

21 

443 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë  së Këshillit të Ministrave 
4.4.1979, si dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
si dhe parashtesa e Ministrisë së Ndërtimit për miratimin e 
planeve rregulluese të qyteteve Pogradec, Qyteti Stalin , 
Tepelenë , Librazhd, Pukë , Rrëshen dhe Ersekë së bashku me 
planimetritë përkatëse dhe për miratimin e detyrës së 
projektimit për hartimin e planit rregullues të qytetit të 
Kavajës . 

11.11.1978 - 
12.11.1979 

76 

444 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë  së Këshillit të 
Ministrave datë 9.3.1979 si dhe relacionet , planimetritë dhe 
vendimet përkatëse për miratimin e studimit urbanistik të 
qendrës së re dhe të lagjes Nr.1 si dhe për miratimin e 
projektidesë së Sheshit të Flamurit të Qytetit Hero të Vlorës. 

09.16.1978 - 
06.23.1979 

38 
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445 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshimin  e 
përmasave të tunelit Nr.4 të shkarkimit të plotave për kalim 
toke në përdorim dhe korrespondencë për sigurimin e 
specialistëve për hidrocentralin "Drita e Partisë " në Fierzë. 

03.24.1979 - 
09.28.1979 

24 

446 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 4.6.1974 "për zgjidhjen e aksit të tunelit Qafë-Thanë" dhe 
"për studimin paraprak të zgjidhjeve të ndryshme të 
hekurudhës Përrenjas-Guri i Kuq" së bashku me vendimin 
dhe skicat e hartat përkatëse. 

06.04.1974 - 
07.24.1975 

24 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave "për miratimin e projektidesë 
së hekurudhës Përrenjas-Guri i Kuq, si dhe parashtesë e 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ndërtimeve dhe vërejtjet 
përkatëse . 

02.11.1975 - 
03.26.1979 

14 

448 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.5.1979 për shqyrtimin e parashtesës "mbi tunelin e 
Qafë-Thanës", si dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme , Komunikacioneve dhe Ndërtimit për këtë 
tunel. 

03.31.1976 - 
10.29.1979 

63 

449 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimeve me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve Pogradec dhe 
Librazhd për sigurimin  e fuqisë punëtore, për pjesë ndërrimi 
dhe për ndërtimin e banesave në fshatin Rajcë. 

02.13.1975 - 
01.21.1979 

12 

450 Korrespondencë e Ministrisë së Financave me Ministrinë e 
Komunikacioneve "për disa probleme ekonomike financiare 
në veprën e hekurudhës Përrenjas-Guri i Kuq. 

04.09.1977 - 
05.19.1979 

23 

451 Grafiku i punimeve i Hekurudhës Përrenjas-Guri i Kuq, 
njoftime dhe informacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Komunikacioneve për ecurinë e kësaj vepre, si dhe për 
shpenzimet për inagurimin e hekurudhës Përrenjas-Guri i 
Kuq. 

08.02.1976 - 
07.25.1979 

42 
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452 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me atë të 
Ndërtimit "për ndërtimin e stacionit hekurudhor në 
Pogradec"; për gjendjen e punimeve në disa vepra që 
ndërtohen nga ndërmarrjet e Ministrisë së Ndërtimit ; mbi 
punimet e hekurudhës Përrenjas-Guri Kuq dhe dorëzimi i 
hekurudhës Elbasan-Përrenjas , si dhe njoftimi "mbi disa 
probleme në hekurudhën Librazhd-Përrenjas. 

11.01.1979 - 
01.09.1980 

29 

453 Vendimi dhe procesverbalet e mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për miratimin e planit të tunelizimit të 
veprave për vitin 1979 dhe për shqyrtimin e projekteve të 
tunelizimit të rafinerive Nr.1 në Qytetin Stalin dhe tunelizimet 
në Kombinatin e Autotraktorëve "Enver Hoxha " në Tiranë. 

02.19.1979 - 
12.20.1979 

54 

454 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe Komitetin 
Ekzekutiv të KP të rrethit për miratimin e sheshit të ndërtimit 
të zyrave të Komandës së Mbrojtjes të qytetit të Tiranës. 

12.03.1979 - 
12.12.1979 

6 

455 Programi dhe korrespondencë me ministritë dhe institucionet 
përkatëse për studimin dhe projektimin e veprave të pastrimit 
të ujit nga rezervuarët e Babrusë dhe të Skoranit në rrethin e 
Tiranës. 

08.29.1978 - 
05.17.1979 

31 

456 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
sheshit të ndërtimit për ngritjen  e korpusit të riparimit të 
makinerive të rënda të ndërtimit dhe korrespondencë për 
dhënie e modifikim agregatësh dhe makinerish. 

01.03.1979 - 
11.12.1979 

22 

457 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.10.1979, si dhe vendime dhe letra të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, si dhe njoftime e korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit e rrethet për industrinë  e materialeve 
të ndërtimit . 

01.09.1979 - 
12.11.1979 

82 

458 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 26.1.1977 për shqyrtimin e relacionit "Mbi studimin , 
projektimin dhe preventivimin e hidrocentralit të Komanit, 
vendime dhe parashtesa , si dhe shënime të udhëheqjes për 
këtë problem. 

05.14.1973 - 
07.20.1979 

70 
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459 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
14.9.1977 për shqyrtimin "relacionit e për miratimin  e detyrës 
së projektimit të hidrocentralit të Komanit në rrethin e Pukës , 
vendimi dhe skicat e hartat përkatëse. 

07.16.1977 - 
10.06.1979 

24 

460 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1978 për shqyrtimin  e "parashtresës së 
përmbledhur për projektidenë e përgjithshme të hidrocentralit 
të Komanit", vendimi me skicat përkatëse dhe rezerva, si dhe 
njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë vepër. 

06.05.1978 - 
02.05.1979 

140 

461 Situacione për studimin gjeologjik, projektimin dhe ndërtimin 
e hidrocentralit të Komanit , variante dhe nënvariante të 
ndryshme , si dhe planimetritë e nyjesë së ndërtesës së 
çentralit dhe e sipërfaqeve që duhet të shpronësohen për 
ndërtimin e kësaj vepre. 

1978 20 

462 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.11.1979 për shqyrtimin e parashtesës së shkurtër "për 
projektidenë e veçantë të tuneleve të devijimit e të shkarkimit 
në hidrocentralin e Komanit ", vendimi dhe një album me 
fotografi ku pasqyron projektidenë e përgjithshme . 

02.12.1979 - 
11.21.1979 

47 

463 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.4.1976 dhe 14.9.1977 për shqyrtimin e 
raportit dhe relacionit "për furnizimin me ujë industrial e të 
pijshëm për Uzinën e Ferrokromit dhe qytetin  e Burrelit ", si 
dhe "për zhvillimin e punimeve të ndërtimmontimit dhe 
vënien në shfrytëzim në vitin 1979", korrespondenca përkatëse 
dhe protokolli i bisedimeve. 

04.17.1969 - 
1979 

70 

464 Shënime mbi përfundimin e ndërtimit të ish-Ambasadës 
Kineze në RPS të Shqipërisë. 

03.13.1979 - 
04.17.1979 

5 

13 Sektori Komunal.   

465 Urdhëresë e vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë për administrimin e ndërtesave të banimit në 
fshat , caktimin e qirasë strehimin e bashkëshortëve që 
zgjidhin martesën dhe për kredinë për përmirësimin e 
kushteve të banimit. 

11.30.1978 - 
12.29.1979 

95 
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466 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave e 
korrespondencë për rritjen e vleftës së ndërtimit të disa 
ujësjellësve, gjendjen e ndërtimit të ujësjellësve, linjave 
telefonike dhe rrugëve të fshatrave dhe për kanalizimet e 
qyteteve Shkodër e Vlorë. 

01.20.1979 - 
12.15.1979 

71 

467 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave njoftime dhe 
korrespondencë për ngrohjen e banesave në qytetin e Korçës 
dhe probleme të lëndëve djegëse për popullsinë. 

12.20.1978 - 
12.27.1979 

59 

468 Telegram, shënime për meremetimin e Urës në Vaun e Dejës 
të rrethit të Shkodrës , si dhe raporti teknik mbi mundësinë e 
riparimit të kësaj ure. 

06.02.1979 - 
06.25.1979 

9 

469 Vendimi i Këshillit të Ministrave për unifikimin e tarifave të 
riparim-shërbimeve komunale dhe informacioni i Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për përvetime të pasurisë në 
Riparim-Shërbimet Lushnjë. 

06.08.1979 - 
01.04.1980 

29 

470 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
ndërtimin e rrugës në hyrje të qytetit të Vlorës dhe për disa 
punime në rrugët e qyteteve Berat, qyteti Stalin dhe Tiranë. 

03.29.1979 - 
12.10.1979 

39 

471 Relacion i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar aparatit 
të Komitetit Qendror të PPSH për Byronë Politike për 
kuptimin se cilët duhet të quhen dëshmorë të Atdheut dhe 
telegram për zbulimin dhe sistemimin në varreza të 
dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. 

02.05.1979 - 
07.03.1979 

22 

472 Njoftime të aparatit të Këshillit të Ministrave për tërmetin e 15 
Prillit të vitit 1979 i cili preku zonat e Veriut. 

04.15.1979 - 
04.24.1979 

44 

473 Procesverbal i mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të 
Ministrave, datë 15.4.1979 për shqyrtimin e masave që duhen 
marrë për të ndihmuar popullsinë e dëmtuar nga tërmeti dhe 
për zhdukjen e pasojave të tij, vendime dhe njoftimi i 
Agjencisë Telegrafike Shqiptare për këtë ngjarje e telegrami 
drejtuar popullsisë së rretheve Shkodër e Lezhë. 

04.15.1979 - 
11.09.1979 

42 
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474 Vendimi i Këshillit të Ministrave për krijimin e Komisionit 
Shtetëror për zhdukjen e pasojave të tërmetit , protokoll i 
mbledhjes së Komisionit Qeveritar për Shkodrën dhe Lezhën , 
si dhe raporte për disa probleme të punës për zhdukjen e 
pasojave të tërmetit në këto rrethe. 

04.15.1979 - 
08.21.1979 

35 

475 Informacion i aparatit të Komitetit Qendror të Partisë për 
punën që bëhet dhe problemet që dalin në rrethet Shkodër e 
Lezhë për zhdukjen e pasojave të tërmetit. 

06.12.1979 - 
07.03.1979 

9 

476 Informacione të komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë 
të rretheve Dibër, Durrës , Krujë, Mat, Mirditë dhe Pukë "mbi 
dëmet e shkaktuara nga tërmeti i 15 Prillit 1979 dhe masat e 
marra për likuidimin e pasojave të tij". 

04.16.1979 - 
04.25.1979 

30 

477 Informacione mbi dëmet e shkaktuara nga tërmeti i15 Prillit 
1979 në rrethin e Lezhës dhe masat e marra për mënjanimin e 
tyre, si dhe grafiku i zhvillimit të punimeve. 

04.18.1979 - 
09.17.1979 

77 

478 Mendime, lidhur me variantet e mundshme për ndërtimet që 
do të kryhen në rrethin e Shkodrës , informacione për punën 
që bëhet për likuidimin e pasojave të tërmetit si dhe grafiku i 
zhvillimit të punimeve. 

04.16.1979 - 
08.04.1979 

73 

479 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve mbi gatishmërinë për të ndihmuar me 
specialistë , makineri , materiale e pajisje , dhe fonde, rrethet e 
Lezhës dhe Shkodrës të dëmtuar nga tërmeti i 15 Prillit 1979, 
si dhe telegrame për kërkesa të ndryshme . 

05.22.1979 - 
12.22.1979 

90 

480 Telegrame dhe letra të kolektivave punonjëse si dhe 
korrespondenca për shprehjen e gatishmërisë për të ndihmuar 
zonat e prekura nga tërmeti e datës 15.4.1979, marrjen e 
zotimeve revolucionare për kapërcimin e dëmeve. 

04.15.1979 - 
07.30.1979 

244 

481 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimeve , Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
etj për detyrat që kanë për eleminimin e pasojave të tërmetit të 
15 Prillit 1979 si dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave për 
nxjerrje nga rezerva e shtetit materiale për zonat e dëmtuara. 

04.16.1979 - 
10.02.1979 

94 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

482 Njoftime , raporte dhe informacione nga grupi i kotrollit mbi 
punën që bëhet për likuidimin e pasojave të tërmetit në rrethet 
Lezhë dhe Shkodër. 

04.16.1979 - 
10.03.1979 

128 

483 Bilanci  ndihmave materiale të dhënë nga rrethet e vendit , 
zonave të dëmtuara nga tërmeti i 15 Prillit 1979, si dhe të 
dhënat përfundimtare e pasqyrat përmbledhëse e materiale që 
nevojiten për ndërtimin e shtëpive të banimit e objekteve 
social-kulturore dhe ekonomike, që do të ndërtohen të reja. 

04.15.1979 - 
01.04.1980 

12 

484 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për financimin e 
punimeve të kryera për zhdukjen e pasojave të tërmetit të 15 
Prillit 1979, si dhe mbi disa probleme që dolën nga ndihma e 
kontrolli i ushtruar , lidhur me zbatimin e ligjshmërisë në 
kryerjen dhe financimin e punimeve të ndërtimeve të reja. 

06.02.1979 - 
11.06.1979 

26 

485 Telegrame nga rrethet Durrës , Mat, Pukë dhe Shkodër 
drejtuar Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit të 
Ministrave për përfundimin e pasojave të tërmetit të 15 Prillit 
1979. 

09.20.1979 - 
10.07.1979 

15 

486 Komunikatë e Komitetit Qendror të PPSH dhe e Këshillit të 
Ministrave të RPSSH për zhdukjen e pasojave të tërmetit dhe 
projektvendimin për miratimin e iniciativave revolucionare. 

06.19.1979 - 
10.02.1979 

21 

487 Letra e Këshillit të Ministrave "për pagën e punëtorëve që 
punojnë në zonat e dëmtuara nga tërmeti ; për disa probleme 
ligjore; për dokumentacionin e likuidimit të pasojave të 
tërmetit dhe propozimet për dekorime, si dhe për ruajtjen dhe 
administrimin e bazës materiale". 

06.28.1979 - 
10.11.1979 

10 

488 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
korrespondenca për dhënie dekoratash , flamurësh dhe 
stimujsh të tjerë kolektivave dhe punonjësve për kontributin e 
dhënë në zhdukjen e pasojave të tërmetit të datës 15 Prill 1979. 

09.03.1979 - 
10.19.1979 

91 

489 Intervistë e Kryetarit të Komisionit Shtetëror për zhdukjen e 
pasojave të tërmetit të datës 15.4.1979, zëvendëskryetarit të 
parë të Këshillit të Ministrave , Adil Çarçani, dhënë gazetës 
"Bashkimi", botimi "Tërmeti tundi malet, por jo zemrat 
tona"dhe botime e komunikata të shtabeve për zhdukjen e 
pasojave në rrethet Shkodër e Lezhë. 

04.15.1979 - 
09.24.1979 

182 
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490 Informacione të Qendrës Sizmologjike për tërmetin e datës 
15.4.1979 dhe për goditjet e tij , si dhe për studimin e pasojave 
të këtij tërmeti. 

04.15.1979 - 
04.30.1979 

30 

491 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave të RPS të 
Shqipërisë për dërgimin e një grupi studiuesish në Jugosllavi 
në zonën e prekur nga tërmeti , relacione , programe pune dhe 
shënime, si dhe për pritjen e një grupi specialistësh nga Mali i 
zi. 

04.28.1979 - 
08.21.1979 

37 

492 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve 
Dibër, dhe Durrës për zhdukjen e pasojave të tërmeteve të 
datës 18.8.1978 dhe 8.11.1979. 

11.01.1978 - 
12.20.1979 

20 

14 Sektori i Tregtisë së Brendshme.   

493 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme , Gjykatës 
së Lartë si dhe njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme 
për disa vjedhje dhe përvetime të vërtetuara në ndërmarrjet e 
sistemit të tregtisë dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për aktivizimin e anëtarëve të kooperativave 
bujqësore në komisionin e inventarizimit të objekteve të 
tregtisë në fshat. 

02.22.1979 - 
12.12.1979 

43 

494 Informacione të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
gjendjen e furnizimit të qyteteve dhe të zonave që izolohen 
nga dimri me mallra. 

01.22.1979 - 
01.03.1980 

39 

495 Vendimi i Këshillit të Ministrave për krijimin e ndërmarrjes së 
furnizimit të punëtorëve në Shkodër dhe njoftime për 
furnizimin e punëtorëve. 

05.10.1979 - 
12.27.1979 

16 

496 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për grumbullimin , ruajtjen e furnizimin e 
tregut me perime e fruta. 

01.09.1979 - 
12.07.1979 

80 

497 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore për plotësimin e planit të furnizimit 
dhe shitjes për disa artikuj ushqimorë si 4-mujor 1979. 

06.02.1979 - 
08.28.1979 

8 
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498 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, 20.12.1979 , si dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
shtesa në vendimin për firot e mallrave gjatë ruajtjes , 
transportimit dhe tregtimit të tyre si dhe informacione për 
këtë çështje. 

01.25.1979 - 
12.26.1979 

20 

499 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
frigoriferit në Elbasan dhe informacione për gjendjen e 
mallrave në frigorifer. 

01.15.1979 - 
08.21.1979 

16 

500 Vendime , letra dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
për kursimin e karburanteve e të lëndëve djegëse të tjera dhe 
të energjisë elektrike. 

02.23.1979 - 
10.27.1979 

111 

501 Procesverbale , datë 25 e 29 Korrik 1979 mbajtur në mbledhjet 
e organizuar me kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve dhe me shokët ministra, për 
problemin e kursimit të karburanteve; lëndëve djegëse dhe të 
energjisë elektrike. 

07.25.1979 - 
07.30.1979 

56 

502 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitete 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve dhe me ministri 
për furnizimin me karburante dhe për një shpërndarje të 
drejtë dhe përpjestimor të solarit. 

02.09.1979 - 
12.26.1979 

76 

503 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për transferimin e 
Qendrës së Veprimtarisë së Ndërmarrjes Tregtare të 
Karburanteve . 

12.11.1979 - 
12.13.1979 

5 

504 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
administrimin dhe përdorimin  e gomave. 

01.19.1979 - 
11.08.1979 

27 

505 Vendimi i Këshillit të Ministrave për riparimin e hotel 
"Dajti"dhe njoftime e korrespondencë për çështje të turizmit e 
të hoteleve. 

02.28.1979 - 
01.08.1980 

27 

15 Sektori i Tregtisë së Jashtme.   

506 Vendim dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për godinën e 
kësaj ministrie. 

06.20.1979 - 
09.21.1979 

9 
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507 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 4.4.1979 për shqyrtimin  e raportit "Mbi përfundimin e 
bisedimeve për protokollet e shkëmbimit të mallrave dhe të 
kontratave me vendet revizioniste për vitin 1979 si dhe 
shënime e njoftime mbi shitjen e energjisë elektrike për vitin 
1979-1980. 

02.19.1979 - 
10.04.1979 

40 

508 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në struktura 
organizative dhe numrin e punonjësve të Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme dhe të organeve të saj , si dhe urdhëra për 
pagesën e kursantëve që mbaruan kursin tremujor. 

12.28.1978 - 
02.23.1979 

15 

509 Informacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme lidhur me 
qëndrimin e përfaqësuesve kinezë në takimet për mbylljen e 
marrëveshjeve e protokolleve tregtare. 

01.13.1979 - 
11.15.1979 

83 

510 Informacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për çështje të 
shkëmbimit të mallrave me Krahinën Autonome të Kosovës. 

01.19.1979 - 
07.13.1979 

13 

511 Njoftime të Ministrisë së Jashtme mbi aktivitetin tregtar të 
ndërmarrjeve të Tregtisë së Jashtme me firmat e partive ose të 
grupeve marksiste-leniniste. 

12.10.1979 - 
12.14.1979 

7 

512 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe programe e 
informacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet ndërkombëtare dhe 
hapjen e ekspozitave të mallrave të eksportit . 

01.29.1979 - 
12.24.1979 

71 

513 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
kërkesat e ofertave dhe porositë e veprave të plota për 
pesëvjeçarin e shtatë 1981-1986. 

01.22.1979 - 
06.26.1979 

15 

514 Njoftime , informacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme , 
Prokurorisë së Përgjithshme për lëvrimin e disa mallrave më 
kryesore të eksportit të zbatimit të ligjshmërisë , si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave për heqjen nga plani i eksportit të vitit 
1979 të një sasie kabllosh. 

11.16.1978 - 
12.31.1979 

90 

515 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për gjendjen dhe 
perspektivën e punës për shitjen e mineralit të kromit dhe disa 
probleme që dalin nga lidhja e kontratave të eksportit në 
valutë të lirë . 

02.14.1979 - 
09.28.1979 

37 
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516 Materiale mbi mbledhjen në aparatin e Këshillit të Ministrave , 
datë 24.5.1979 me disa ministra e kryetarë komitetesh 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve "për realizimin 
e planit të eksportit me furnitorët e brendshëm ", si dhe 
konkluzione të dhëna në këtë mbledhje. 

05.16.1979 - 
06.11.1979 

93 

517 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 6.9.1979 për shqyrtimin e relacionit "për mbulimin e 
mosrealizimeve të disa mallrave të eksportit për vitin 1979", si 
dhe vendimi përkatës. 

09.06.1979 - 
09.14.1979 

12 

518 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme dhe Komisionin e Planit të 
Shtetit për plotësimin e detyrave për disa mallra kryesore të 
importit , mbi gjendjen e tyre, shpërndarjen , realizimin , 
ndryshim në import dhe për disa të eksportit me qarkullim të 
ngadalshëm. 

02.02.1979 - 
11.10.1979 

225 

519 Studim i Ministrisë së Financave për disa probleme të importit 
dhe të tregtimit të kafesë. 

05.07.1979 - 
05.08.1979 

11 

520 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe Financave 
për plotësimin e detyrave kryesore të eksport-importit, si dhe 
informacioni mbi bllokun energjetik 60 MW-Fier. 

02.06.1979 - 
11.24.1979 

43 

521 Letra të Këshillit të Ministrave "për ndryshime në eksport dhe 
në import për vitin 1979", si dhe njoftimi i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme mbi rezultatet e saldove bankare operative 
me shtetet e ndryshme. 

04.18.1979 - 
11.10.1979 

36 

522 Marrëveshjet e protokollet për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për vitet 1979-1980 me shtetet Austri, Belgjikë; Greqi 
, Francë, Itali dhe Zvicër , si dhe informacione e 
korrespondencë për këto çështje. 

01.08.1979 - 
12.10.1979 

177 

523 Marrëveshjet e protokollet për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për vitet 1979-1980 me shtetet : Bullgari , 
Çekosllovaki, Gjermani Lindore, si dhe informacione e 
korrespondencë për këto çështje. 

10.28.1978 - 
11.22.1979 

146 
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524 Marrëveshjet e protokollet për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për vitet 1979-1980 me shtetet: Hungari , Jugosllavi , 
Poloni dhe Rumani , si dhe informacione e korrespondencë 
për këto çështje. 

01.18.1979 - 
12.12.1979 

123 

525 Marrëveshjet e protokollet për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për vitet 1979-1980 me shtete Algjeri, Irak, Siri, 
Turqi, Kore dhe Vietnam si dhe informacione dhe 
korrepondencë për këto çështje. 

04.13.1979 - 
12.08.1979 

114 

526 Marrëveshjet e protokollet për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për vitet 1979-1980 me shtetet :Argjentinë dhe Kubë , 
si dhe informacione e korrespondencë për këto çështje. 

01.13.1979 - 
12.06.1979 

68 

527 Marrëveshjet e protokollet për shkëmbimin e mallrave dhe të 
pagesave për vitet 1979-1980  me shtete të ndryshme 
revizioniste dhe kapitaliste, si dhe informacione e 
korrespondencë për këto çështje. 

10.03.1978 - 
12.11.1979 

49 

528 Letër e Këshillit të Ministrave "Mbi çështjet kryesore që duhen 
mbajtur parasysh gjatë lidhjes së kontratave me firmat e huaja 
" dhe kontratën tip orientuese. 

03.10.1979 - 
12.20.1979 

69 

16 Financë-Çmime.   

529 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
23.1.1979 për shqyrtimin e relacioneve "për disa ndryshime në 
urdhëresa të Këshillit të Ministrave për planin e arkës së 
Bankës së Shtetit Shqiptar " , urdhëresa dhe vendime 
përkatëse. 

12.05.1978 - 
02.06.1979 

32 

530 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për plotësimin e 
treguesve kryesorë financiarë për vitin 1979, njoftime , 
pasqyra dhe shënime. 

02.17.1979 - 
02.20.1980 

50 

531 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 4.4.1979, për shqyrtimin e raportit "Mbi bilancin e Bankës 
së Shtetit dhe të Bankës Bujqësore për vitin 1978 dhe të 
relacionit "për zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredive për disa 
kooperativa bujqësore për vitin 1978" dhe të relacionit "për 
zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredive në disa kooperativa 
bujqësore", vendimet përkatëse. 

01.22.1979 - 
04.18.1979 

57 
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532 Korrespondencë me Ministrinë e Financave "për kufizimin e 
shpenzimeve administrative dhe depozitat e kursimeve". 

05.22.1979 - 
12.08.1979 

13 

533 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave , datë 
25.10.1979 për shqyrtimin e relacionit për projekturdhëresën 
"për disa ndryshime në urdhëresën e Këshillit të Ministrave 
"mbi kredinë me afat të shkurtër për ndërmarrjet", si dhe 
relacioni për shtesën e fondit rezervë të Këshillit të Ministrave 
për vitin 1979. 

04.29.1979 - 
11.22.1979 

19 

534 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 8.5.1979 për shqyrtimin e relacionit "për bilancin faktik 
të të ardhurave dhe të shpenzimeve në valutë për vitin 1978 
dhe për ndryshimet në bilancin e vitit 1979", vendimi dhe 
diskutimi e Kryeministrit. 

05.08.1979 - 
06.05.1979 

122 

535 Vendime të këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
dhënie valutë të lirë dhe shtesë fondii në planin e valutës. 

03.09.1979 - 
11.22.1979 

38 

536 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për problemin e 
arit monetar të bllokuar nga Anglia, vendime dhe 
korrespondencë për arin e argjendin e blerë gjatë vitit 1978 
dhe 1979 dhe mbi kalimin në ruajtje të arit, argjendit , të 
stolive prej ari dhe gurëve të çmuar. 

02.01.1979 - 
11.08.1979 

22 

537 Studim i Ministrisë së Financave "mbi koeficientin e kthimit të 
mallrave të importit nga valuta në lekë", konkluzione të grupit 
të punës , relacione si dhe korrespondencë dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave për disa masa për rritjen e të ardhurave 
nga importi i jashtëm. 

08.14.1979 - 
11.07.1979 

47 

538 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për dhënie fondesh për shpenzime të 
ndryshme . 

03.08.1979 - 
12.05.1979 

15 

539 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtypjen 
dhe ruajtjen e mirëmbajtjen e monedhave. 

06.07.1979 - 
11.24.1979 

8 

540 Letër e aparatit të Këshillit të Ministrave për përgjegjësinë 
materiale të personelit drejtues dhe informacione të 
Prokurorisë së Përgjithshme e Ministrisë së Financave për 
probleme të kontrollrevizionit financiar. 

03.15.1979 - 
12.10.1979 

41 
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541 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, raportet e 
Ministrisë së Financave dhe të Ministrisë së Bujqësisë , si dhe 
korrespondenca për rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe të kooperativave bujqësore për vitin 1978 
dhe problemet që dalin nga këto. 

02.09.1979 - 
09.18.1979 

167 

542 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.6.1979, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për ndryshime të strukturave organizative të 
ministrive, institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullor të rretheve. 

01.15.1979 - 
12.20.1979 

181 

543 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 9.3.1979 dhe 21.11.1979, si dhe vendime e 
korrespondencë për ndryshime në sistemin e pagave të 
punonjësve , për dhënien e shpërblimit për vështirësi vendi 
pune etj. 

11.11.1978 - 
12.26.1979 

104 

544 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë , 
procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.3.1979 për shqyrtimin e relacionit "për disa  
përmirësime në sistemin e pagave dhe të shpërblimit të punës 
së punonjësve të bujqësisë " , vendime , udhëzime , urdhëresë 
dhe korrespondencë për atestimin e traktoristëve dhe tarifën e 
pagës së autokombajnerëve . 

02.26.1979 - 
09.12.1979 

50 

545 Informacione dhe korrespondencë për probleme të fondit të 
pagave . Disa porosi të shokut Adil Çarçani në mbledhjen e 
organizuar, datë 8.2.1979 për këto çështje. 

02.08.1979 - 
12.11.1979 

75 

546 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
çështje të atestimit profesional të punonjësve . 

12.18.1978 - 
12.18.1979 

24 

547 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për sigurimin e 
anijeve të flotës sonë tregtare. 

08.02.1979 - 
08.20.1979 

3 

548 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave , datë 4.4.1979 dhe 21.11.1979, si dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, çështje të shpenzimeve të udhëtimit , të 
dietave për punonjësit që dalin jashtë shtetit dhe alokacionet e 
punonjësve të përfaqësive diplomatike. 

11.04.1978 - 
12.13.1979 

81 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

549 Procesverbale të mbledhjeve dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave dhe të Kryesisë së tij për çështje të sigurimeve për 
paaftësi, lejebarrëlindje, pensione e ndihma . 

03.26.1979 - 
10.29.1979 

63 

550 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor , Procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë së tij, datë 
13.6. dhe 21.11.1979 për shqyrtimin e relacioneve "për disa 
ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave", mbi sjelljen 
dhe dërgimin e sendeve si dhe mbi tagrin doganor. 

03.03.1979 - 
12.10.1979 

73 

551 Vendime dhe korrespondencë për çeljen e llogarive 
likuiduese, qarkullimin e mjeteve materiale e monetare dhe 
rivlerësimin e mjeteve kryesore të kooperativave bujqësore 
shënime të shokut Hysni Kapo, dërguar shokut Adil Çarçani 
për plotësimin e detyrave të qarkullimit monetar. 

05.03.1978 - 
10.29.1979 

69 

552 Njoftime të Ministrisë së Financave dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave "për rënien e kursit të këmbimit të dollarit USA", 
mbi llogaritë e kredive të Kinës dhe për kursin jotregtar të 
valutave të huaja", si dhe për arkëtimet e pagesat e për 
mbulimin e ratave e mungesën e mjeteve të xhiros. 

02.06.1979 - 
12.28.1979 

40 

553 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së 
Financave "Për gjendjen dhe mundësitë e realizimit të 
pasurive në Greqi  dhe në Jugosllavi". 

09.10.1979 - 
10.01.1979 

11 

554 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH dhe 
korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve e 
ministritë për disa përmirësime në kriteret e formimit të 
çmimeve". 

12.22.1978 - 
11.27.1979 

32 

555 Protokolle të mbledhjes së Byrosë së Çmimeve pranë Këshillit 
të Ministrave së bashku me komunikata, shënime dhe 
pasqyra. 

01.04.1979 - 
12.24.1979 

234 

556 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
caktimin çmimeve të produkteve të ndryshme dhe çështje të 
tjera të çmimit të mallrave. 

10.02.1978 - 
11.27.1979 

115 
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557 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1979, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës "për hartimin dhe miratimin e standarteve 
dhe të kushteve teknike". 

05.15.1979 - 
01.07.1980 

35 

17 Arsim-Kulturë.   

558 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
strukturat organizative dhe numrin e punonjësve , si dhe të 
pagave për Ministrinë e Arsimit e të Kulturës dhe të organeve 
të saj. 

01.25.1979 - 
09.24.1979 

26 

559 Relacione , informacione e njoftime për gjendjen e kuadrit 
arsimor dhe forcimin e disiplinës , si dhe një material nga 
aktivi i arsimit të rrethit të Durrësit. 

01.06.1979 - 
05.09.1980 

128 

560 Vendime të Këshillit të Ministrave për kualifikimin 
profesional të specialistëve e kuadrove drejtues për marrjen e 
gradave dhe titujve shkencorë, si dhe informacioni i 
Komisionit të Lartë të atestimit për këto probleme. 

03.12.1979 - 
12.21.1979 

30 

561 Korrespondencë me Universitetin e Tiranës , Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës , Akademinë e Shkencave dhe disa 
ministri të tjera "për përgatitjen , kualifikimin dhe 
specializimin e kuadrove jashtë shtetit", pasqyra 
përmbledhëse, plane lista dhe shënime të udhëheqjes për 
specializime me afate të gjatë dhe të shkurtër. 

03.23.1979 - 
12.26.1979 

199 

562 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
pranimeve në shkollat e mesme e të larta për vitin 1979-1980 
dhe korrespondencë për çështje të kritereve të dhënies të së 
drejtës së studimit . 

03.01.1979 - 
12.26.1979 

70 

563 Vendim i Byrosë Politike "për ngritjen e mëtejshme të nivelit 
shkencor të mësimit në shkollat e larta, si dhe detyrat e 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë Punës së 
Shqipërisë mbi kualifikimin dhe stabilizimin e punonjësve në 
shpimkërkimet e naftës e të gazit. 

03.15.1979 - 
04.13.1979 

12 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin "mbi sistemin arsimor" dhe njoftime e 
korrespondencë për plotësimin e planit të edukimit në shkolla 
, si dhe telegrame për këto probleme . 

02.22.1979 - 
01.07.1980 

66 
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565 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
dhe të Universitetit të Tiranës për edukatën moralo-qytetare 
në shkolla. 

04.26.1978 - 
05.16.1979 

141 

566 Studim për shtrirjen dhe masivizimin e mëtejshëm të arsimit 
të mesëm dhe profilizimin e shkollave të mesme e të filialeve 
të shkollave të larta, si dhe shtrirjen e arsimit të mesëm 
bujqësor me shkëputje nga puna. 

07.31.1978 - 
03.17.1979 

94 

567 Shënime , për disa probleme që dalin nga aktivet e arsimit të 
rretheve Elbasan dhe Durrës . 

09.03.1979 - 
09.05.1979 

4 

568 Vendim epër ngritjen e kopshteve dhe çerdheve në 
kooperativat bujqësore dhe për kriterin e pranimeve në 
Institutin e Fëmijëve Shurdhë-Memecë , si dhe letra e njoftime 
për gjendjen në institucionet parashkollore dhe Shtëpinë e 
Fëmijëve Fier. 

09.15.1979 - 
10.12.1979 

29 

569 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për çështje të stazhit dhe të punës prodhuese 
të studentëve dhe nxënësve. 

03.12.1979 - 
07.02.1979 

9 

570 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.10.1979, raporti i Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës si dhe relacione e njoftime për gjendjen e detyrat 
për mësimin e gjuhëve të huaja. 

05.16.1979 - 
12.25.1979 

83 

571 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për pjesëmarrje në 
aktivitete të organizuara nga UNESKO dhe për përdorimin e 
fondeve të caktuara nga kjo organizatë për studime. 

01.24.1979 - 
11.06.1979 

27 

572 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH dhe korrespondencë e 
aparatit të Këshillit të Ministrave për përjetësimin e veprës së 
shokut Hysni Kapo. 

11.20.1979 - 
01.08.1980 

23 

573 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Akademinë e Shkencave për miratimin e planeve 
për shkëmbime kulturore me vendet e huaja për vitet 1979-
1980 . 

02.09.1979 - 
07.19.1979 

76 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

574 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare të filmit dhe librit , 
informacion mbi dramën dhe spektaklin "Nata e fundit", si 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
strukturës organizative dhe të pagave të revistës "Skena dhe 
ekrani". 

02.20.1979 - 
07.03.1979 

34 

575 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës , 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe letërkëmbimet e shkrimtarit 
Ismail Kadare me shtëpitë botuese franceze "Albin Mishel" 
dhe "Labrand Kuperberg" për xhirimin e filmit "Gjenerali i 
Ushtrisë së Vdekur", kontratat letra dhe shënime. 

02.06.1979 - 
12.13.1979 

259 

576 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për zgjerimin e 
shtypshkronjës së Gjirokastrës dhe informacione e njoftime 
për gjendjen e letrës së shtypit dhe përmirësimin e botimeve. 

11.14.1978 - 
01.26.1980 

90 

577 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
shpërndarjen e makinave të shkrimit dhe magnetofonëve 
shkrimtarëve dhe artistëve dhe për çështje të tjera të Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve. 

11.10.1978 - 
09.18.1979 

22 

578 Procesverbal i mbledhjes .së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.1.1979 për shqyrtimin  e informacionit për 
shitjen e veprave të artit ", si dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Arsimit dhe Kulturës për ngritjen e ekspozitave të artit 
figurativ në qytete të Kosovës , për turneun e Ansamblit të 
Këngëve dhe Valleve Popullore në Austri , Francë etj. 

01.18.1979 - 
12.13.1979 

60 

579 Letër e nënës të nxënëses Klodiana Skënderi, njoftime dhe 
orientime për punën e veçantë me këtë nxënëse të talentuar në 
violinë . 

06.15.1979 - 
10.17.1979 

11 

580 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë , institucionet  qendrore dhe rrethet për trajtimin e 
pjesëmarrësve të grupeve amatore artistike. 

07.04.1978 - 
08.07.1979 

15 

581 Vendimi i Këshillit të Ministrave për kriteret e shpalljes së 
konkurseve dhe dhënien e çmimeve . 

12.22.1978 - 
04.06.1979 

13 

582 Programi dhe vërejtjet për përkujtimin e 100-vjetorit të lindjes 
së Artistit të Popullit Aleksandër Moisiu. 

10.06.1978 - 
03.13.1979 

22 
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583 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe programi për 
përkujtimin e 100 vjetorit  të lindjes së Profesor Aleksandër 
Xhuvanit". 

07.10.1979 - 
03.12.1980 

19 

584 Program Pune i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe disa 
ministrive, njoftime dhe relacione për kontrollin e ushtruar në 
rrethet Gjirokastër e Sarandë për zbatimin e detyrave që dolën 
nga vizita e shokut Enver Hoxha në Mars të vitit 1978 në këto 
dy rrethe. 

11.14.1978 - 
04.29.1979 

89 

585 ProgramPune e komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë 
të rretheve Gjirokasër dhe Sarandë , informacione dhe 
relacione "për zbatimin e porosive të shokut Enver Hoxha, 
gjatë vizitës që bëri në këto dy rrethe. 

04.05.1979 - 
04.13.1979 

113 

586 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave njoftime dhe 
korrespondencë për çështje të ndërtimit dhe të pajisjes së 
Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. 

02.20.1979 - 
12.17.1979 

31 

587 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rritjen e 
vleftës së plotë të ndërtimit të vendvarrimit të Skënderbeut. 

06.09.1979 - 
12.13.1979 

5 

588 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ngritjen e 
monumenteve të Heronjve të Popullit Bajram-Curri dhe Isa 
Boletini , si dhe për ngritjen e muzeumit të Haxhi Qamilit në 
fshatin Sharrë të rrethit të Tiranës. 

02.09.1979 - 
07.25.1979 

7 

589 Vendimi i Këshillit të Ministrave për riparimin e monumentit 
të të rënëve të popullit shqiptar në kampin nazist të shfarosjes 
në Mathauzen të Austrisë . 

08.20.1979 - 
12.05.1979 

10 

590 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Komitetin Qendror të PPSH për ngritjen e 
Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë, dhe sheshin e ndërtimit të 
Muzeut Etnografik në Tiranë . 

01.09.1979 - 
12.28.1979 

27 

591 Procesverbali dhe urdhëresa e miratuar në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave, datë 19.12.1979 për dhënie kredie për 
ndërtim banese punonjësve që kanë prona dhe banojnë në 
ndërtesa që janë monumente kulture. 

10.01.1979 - 
01.07.1980 

10 
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592 Programi i aktivitetit , lista e ishdelegatëve dhe anëtarëve të 
Kongresit Antifashist Nacional-çlirimtar të Përmetit, si dhe 
materiale të tjera të përgatitura nga komisioni i festës së 24 
Majit. 

04.30.1979 - 
05.26.1979 

92 

593 Programi i aktiviteteve për 35-vjetorin e formimit të Qeverisë 
Demokratike të Shqipërisë në Berat, si dhe materiale të tjera të 
Komisionit të Festës. 

10.17.1979 - 
10.22.1979 

35 

594 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për trajtimin e 
artistëve amatorë që do të marrin pjesë në koncertet e 35 
Vjetorit të Çlirimit të Atdheut dhe të fitores së revolucionit 
popullor , si dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe 
të Kulturës dhe RTV për objektivat e propagandës për vitin 
jubilar. 

02.05.1979 - 
12.03.1979 

32 

595 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
probleme të panaireve ndërkombëtare të librit dhe për shitjen 
e botimeve jashtë shtetit, si dhe për një ndryshim në vendimin 
për literaturën e huaj. 

01.25.1979 - 
11.08.1979 

54 

596 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
gjendjen e ndërtesave të Bibliotekës Kombëtare dhe të 
bibliotekës së Universitetit për shtypin dhe literaturën e huaj. 

08.27.1979 - 
09.01.1979 

35 

597 Protokollet e bashkëpunimit të Universitetit të Tiranës me 
Universitetet  e Prishtinës, dhe të Shkupit , projektobjektivat 
për punën  në drejtim të Kosovës dhe viseve të tjera të 
banuara nga Shqiptarët , si dhe njoftime dhe korrespondencë  
me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për këto probleme. 

12.25.1978 - 
01.21.1980 

151 

598 Procesverbale të mbledhjes dhe vendime të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave , si dhe njoftime e informacione për 
spartakiadën kombëtare me rastin e 35-vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut disa shfaqje të huaja në fushën e sporteve dhe çështje 
të tjera të kulturës fizike dhe sporteve. 

01.12.1979 - 
12.25.1979 

114 

599 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës dhe 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për pjesëmarrje në aktivitete 
sportive ndërkombëtare dhe trajtimin ekonomik të ekipeve 
sportive të huaja që kanë ardhur në vendin tonë . 

12.11.1978 - 
10.16.1979 

54 
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600 Informacione dhe shënime për sjelljen e padenjë të disa 
futbollistëve të klubit sportiv "Partizani" në Jugosllavi , si dhe 
relacione dhe informacione mbi shoqërimin e ekipit grek të 
futbollit të Janinës , i cili zhvilloi ndeshjen me KS "Partizani" 
në kuadrin e kupës ballkanike . 

03.24.1979 - 
06.29.1979 

29 

601 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për krijimin e 
sektorit të Historisë së Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
dhe të sektorit të Historisë së Ndërtimit Socialist në Institutin 
e Historisë, si dhe korrespondencë e Akademisë së Shkencave 
për një simpozium për marrëdhëniet shqiptaro-greke. 

03.09.1979 - 
12.06.1979 

10 

602 Njoftime të Akademisë së Shkencave dhe korrespondencë me 
këtë institucion për punën e bërë nga studiuesit tanë në 
Arkivat e Austrisë dhe të Turqisë dhe për të ftuar për vizitë 
drejtorin e Arkivit të Kryeministrisë Turke. 

03.06.1979 - 
06.02.1979 

26 

603 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për miratimin e 
projektmarrëveshjes shkencore me Akademitë e Shkencave të 
Maqedonisë dhe Malit të Zi. 

11.09.1979 - 
12.17.1979 

6 

604 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për miratimin e 
pjesëmarrjes në Kongrese e mbledhje ndërkombëtare për 
probleme të historisë . 

04.23.1979 - 
12.06.1979 

44 

605 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për miratimin e 
marrëveshjes për bashkëpunimin midis Akademisë së 
Shkencave të RPS të Shqipërisë dhe Akademisë e Shkencave 
dhe të Arteve të Krahinës së Kosovës për këto probleme si dhe 
për pjesëmarrje në javën e kulturës arbërore në Itali. 

01.20.1979 - 
11.12.1979 

85 

606 Programi dhe projektreferatet e koferencës kombëtare për 
problemet e ndërtimit socialist si dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për dhënie fondesh për këtë qëllim. 

04.17.1979 - 
10.19.1979 

232 

607 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.11.1979 si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
miratimin e hartës së rajonizimit sizmik të RPS të Shqipërisë , 
masat për forcimin e studimeve në fushën e ndërtimeve 
antisizmike. Harta 1:500000 dhe njoftime e korrespondencë 
për probleme të sizmologjisë e krijimin e Komitetit 
Sizmologjik të Vendeve Ballkanike. 

10.31.1979 - 
01.07.1980 

36 
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608 Informacione të Akademisë së Shkencave dhe korrespondencë 
me këtë institucion për dërgim studiuesish për ligjërata në 
vendet e huaja për punën e bërë nga studiuesit tanë jashtë dhe 
për ftesën e shkencëtarëve të huaj në vendin tonë si dhe të 
shkencëtarëve tanë për vizitë në vendet e huaja. 

04.16.1979 - 
11.06.1979 

50 

609 Relacion i Akademisë së Shkencave për veprimtarinë e 
Institutit të Studimeve Ekonomike dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për ndryshime në organikën e këtij  instituti. 

05.08.1979 - 
06.26.1979 

19 

610 Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime dhe 
korrespondencë për ngritjen e bërthamave arkeologjike, si dhe 
njoftime, informacione e shënime për verifikimin nga 
Inspektimi i Shtetit të letrës së Zenel Merjo , lidhur me ruajtjen 
dhe administrimin e fondeve arkeologjike e etnografike pranë 
Akademisë së Shkencave. 

04.04.1977 - 
01.14.1980 

77 

611 Letër e aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës , Ministrisë së Ndërtimit dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve , si dhe informacione 
dhe njoftime për gjendjen dhe ruajtjen e monumenteve të 
kulturës dhe të artit dhe punën me traditat. 

02.16.1979 - 
11.17.1979 

65 

612 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për shtesa në organikën e Institutit të 
Kulturës Popullore për këshillin shkencor dhe botimin e 
revistës së këtij instituti , si dhe për çështje të tjera të folklorit . 

01.30.1970 - 
10.18.1979 

55 

613 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për organizimin  e 
punës për pastrimin dhe pasurimin e mëtejshëm të gjuhës 
shqipe, si dhe raporte e informacione për këtë çështje. 

04.07.1979 - 
02.06.1980 

61 

614 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave , relacione 
e informacione për probleme të Institutit të Fizikës 
Bërthamore. 

01.03.1979 - 
12.11.1979 

55 

615 Letër e Profesor doktor Franke nga Universiteti  i Sarës , 
drejtuar shokut Enver Hoxha me kërkesën për të vizituar 
Shqipërinë , si dhe korrespondenca me Akademinë e 
Shkencave të Austrisë. 

11.27.1978 - 
10.03.1979 

14 
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616 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.3.1979 dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dhe Akademisë së Shkencave për forcimin e 
partishmërisë proletare dhe të karakterit kombëtar të 
studimeve të shkencave shoqërore. 

02.12.1979 - 
03.27.1979 

61 

617 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave për miratimin e pjesëmarrjes në 
kongrese ndërkombëtare të Meteorologjisë dhe pjesëmarrje në 
seminare ndërkombëtare për informatikën dhe për 
organizimin e kontrollit automatik. 

12.04.1978 - 
08.28.1979 

45 

618 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Akademinë e Shkencave për pjesëmarrjen në programin e 
Kombeve të Bashkuara për Ambientin , si dhe informacione 
mbi realizimin e detyrave të planit të masave për problemet e 
ruajtjes së ambientit natyror. 

07.14.1979 - 
11.12.1979 

34 

619 Relacion i grupit pjesëmarrës në konferencën e OKB-së për 
shkencën dhe teknikën në shërbim të zhvillimit , mbajtur në 
Vjenë prej 20-31 Gusht 1979. 

09.27.1979 - 
10.15.1979 

11 

620 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Akademisë 
së Shkencave për problemin e marrjes së fondeve të PNUD-it , 
projekt letër-këmbimi e projektmarrëveshje , informacione dhe 
shënime me këtë organizatë. 

02.03.1979 - 
11.02.1979 

163 

621 Vendime të Këshillit të Ministrave për përbërjen e Këshillit të 
Radiotelevizionit dhe ndryshime në strukturën organizative 
dhe numrin e punonjësve të këtij institucioni dhe të Agjencisë 
Telegrafike Shqiptare. 

01.15.1979 - 
09.07.1979 

22 

622 Relacione , informacione e njoftime të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit si dhe korrepondencë me të 
për çështjet e fazës së dytë të televizionit. 

12.07.1978 - 
08.22.1979 

50 
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623 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor , korrespondencë e 
aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit për 
aderimin në marrëveshjen rajonale të Radiodifuzionit bërë në 
Gjenevë në vitin 1975 dhe për bashkëpunimin e 
Radiotelevizionit Shqiptar me Radiotelevizionin Grek, 
Jugosllav, Italian e Turk. 

06.07.1979 - 
10.19.1979 

70 

624 Informacione të RTV dhe korrespondencë me këtë institucion 
për përmirësimin  e programeve dhe dëgjimit  e të pamjes së 
emisioneve radiotelevizive. 

01.27.1979 - 
12.10.1979 

21 

625 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit për ndërtimin e 
Radiostacionit të Shkodrës si dhe planimetria përkatëse. 

07.02.1979 - 
07.25.1979 

5 

626 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së 
bashkëpunimit me Radiotelevizionin e Prishtinës dhe njoftime 
për probleme të marrëdhënieve në fushën e radiotelevizionit 
me Kosovën. 

01.24.1979 - 
11.27.1979 

74 

627 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për fillimin e 
emisioneve nga RadioTirana në drejtim të Iranit dhe për 
dhënie valute si dhe për sendet propagandiste që jepen falas 
nga Radiotelevizioni. 

02.06.1979 - 
04.06.1979 

10 

628 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Agjencinë Telegrafike Shqiptare për lidhjen e marrëveshjeve 
me Agjencitë e lajmeve të Turqisë e të Greqisë dhe çështje të 
tjera të këtij institucioni . 

06.12.1979 - 
11.08.1979 

32 

18 Shëndetësi.   

629 Planet vjetore të punës të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të 
ndihmësit për shëndetësinë në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave për v.1979. 

01.13.1979 - 
10.13.1979 

18 

630 Raporte, relacione e projekte të paraqitura nga Ministria e 
Shëndetësisë për gjendjen dhe riorganizimin  e shërbimit 
shëndetësor në institucionet e mjekimit në rrethe si dhe për 
disa probleme të tjera në institucionet  e mjekimit. 

01.23.1978 - 
01.15.1980 

156 
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631 Konkluzione të ekipit të Kryeministrisë për ndihmën dhe 
kontrollin që bëri në institucionet e mjekimit të rrethit të 
Elbasanit , letër e Komitetit Qendror të Partisë për të meta e 
dobësi në institucionet shëndetësore , njoftim i Inspektimit të 
Shtetit nga kontrolli për lëshimin e raporteve mjekësore , si 
dhe raport dhe diskutim në aparatin e Kryeministrisë për 
forcimin e disiplinës në institucionet mjekësore. 

02.20.1979 - 
04.12.1979 

126 

632 Programe , konkluzione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Inspektimit të Shtetit për ndihmë e kontroll të ushtruar në 
spitalet e Tiranës , në rrethin e Beratit e të Durrësit probleme 
për shëndetësinë . 

02.16.1979 - 
12.12.1979 

132 

633 Projektrregullor për institucionet e mjekimit. 11.16.1978 - 
01.09.1980 

82 

634 Letër e aparatit të Këshillit të Ministrave për disiplinimin e 
lëvizjes së kuadrove shëndetësore dhe ankesë e mjekut 
Rexhep Klosi. 

05.02.1979 - 
10.29.1979 

39 

635 Studim i ekipit të Kryeministrisë për të dhëna mbi shërbimin 
obsterikal gjineokologjik , pediatrik dhe neonatologjik në 
rrethin e Sarandës dhe të Shkodrës si dhe studim i Ministrisë 
së Shëndetësisë për organizimin e shërbimit të kardiologjisë . 

10.12.1977 - 
06.01.1979 

86 

636 Njoftime , studim , evidenca të Komisionit të Planit të Shtetit 
për vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç për disa probleme 
demografike e për tërheqjen  e fëmijëve në çerdhe e kopshte si 
dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë  për 
mortalitetin infatil. 

05.06.1978 - 
12.13.1979 

108 

637 Relacione, informacione , raporte dhe shënime për 
mortalitetin infantil dhe problemet e shërbimit shëndetësor 
nëna-fëmija në rrethin e Shkodrës. 

01.05.1978 - 
08.03.1979 

127 

638 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë së tij për 
përmirësimin rrënjësor të shëndetit të nënës dhe të fëmijës, 
program pune për zbërthimin e vendimeve, raporteve , 
relacione dhe konkluzione për kontrollet e bëra "për 
përmirësimin e punës në këtë drejtim", në disa rrethet e 
vendit. 

06.14.1979 - 
12.31.1979 

84 
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639 Informacione e njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë për raste 
të shfaqjeve të sëmundjeve epidemike dhe masat për 
parandalimin e mjekimin e tyre, si dhe korrespondencë për 
gjendjen higjieno-sanitare ku do të shkojnë aksionistët në 
muajt e verës. 

09.21.1978 - 
01.07.1979 

82 

640 Programi , platforma, raporti dhe materialet e tjera të 
Konferencës së Dytë Kombëtare të Higjienës dhe Profilaksisë. 

05.23.1978 - 
11.26.1979 

190 

641 Procesverbali i mbledhjes  së Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave , datë 8.5.1979, studime, raporte dhe informacione 
të Ministrisë së Shëndetësisë për gjendjen e tuberkulozit në 
vendin tonë dhe masat profilaktike e kurative për luftimin e 
tij. 

07.15.1977 - 
09.21.1979 

58 

642 Informacione dhe evidenca të Ministrisë së Shëndetësisë për 
kurimin e të sëmurëve jashtë shtetit. 

06.09.1979 - 
09.22.1979 

12 

643 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë për zbatimin e 
detyrave për luftën kundër brejtësve dhe insekteve. 

05.28.1979 - 
10.17.1979 

20 

644 Informacione dhe korrespondencë për gjendjen , riparimin 
dhe përdorimin e autoambulancave. 

10.25.1979 14 

645 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shpërblimin 
jashtë kohës normale të punës të punonjësve të Klinikës 
speciale. 

03.10.1979 - 
03.17.1979 

2 

646 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe evidenca për 
gjendjen dhe përmirësimin e shërbimit të lindjes dhe të 
çerdheve në fshat si dhe për kapacitetet e institucioneve të 
lindjes dhe atyre kurative në fshat e në qytet dhe shfrytëzimi i 
tyre. 

05.24.1978 - 
12.31.1979 

60 

647 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Komisionit 
të Planit të Shtetit . Për çështje të prodhimeve farmaceutike e 
kozmetike. 

11.03.1978 - 
12.24.1979 

21 

648 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe njoftime e letra për 
çështje të mjekësisë Popullore. 

09.21.1978 - 
12.29.1979 

38 
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649 Relacione , informacione e njoftime të Ministrisë së 
Shëndetësisë për çështje të përfundimit dhe vënies në 
shfrytëzim të Uzinës së Antibiotikëve dhe për sigurimin e 
shtampave e fuqisë punëtore. 

08.08.1978 - 
12.20.1979 

129 

650 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në aparatin e Këshillit 
të Ministrave , datë 23.6.1979  "për mbrojtjen e ambientit nga 
ndotjet "si dhe programet e ministrive për këtë çështje. 

02.28.1979 - 
07.17.1979 

115 

19 Byroja Juridike.   

651 Programi i Punës , relacioni dhe shtesë e relacionit mbi 
projektin e Kodit të procedurës penale të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë si dhe varianti i parafundit 
dhe material i Komitetit Qendror të Partisë për disa mendime 
mbi projektkodin e ri nga prokurorë , gjyqtarë dhe hetues. 

05.09.1978 - 
12.25.1979 

197 

652 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1979 për shqyrtimin e projektkodit të procedurës penale 
të Republikës Popullore Soc.të Shqipërisë së bashku me Kodin 
e miratuar nga Kuvendi Popullor i Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë . 

01.23.1979 - 
12.25.1979 

192 

653 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.6.1979, letër e aparatit të Komitetit Qendror të Partisë 
dhe relacione të Gjykatës së Lartë për përgatitjen dhe 
diskutimin e projektkodit të ri të punës, letër e Këshillit të 
Ministrave dhe dërgim për shtyp i projektit të Kodit të Punës. 

04.30.1979 - 
12.29.1979 

104 

654 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.1.dhe 8.5.1979 për shqyrtimin e 
informacionit "Mbi daljen në pension të artistëve ", dhe 
relacione "Mbi përfitimin e pushimit plotësues të disa kategori 
punonjësish dhe mbi pushimin plotësues të punonjësve të 
Industrisë Ushtarake". 

01.22.1979 - 
09.24.1979 

31 

655 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 7.5. 
dhe 25.10.1979 "Për përgjegjësinë materiale indirekte të 
drejtuesve në kooperativat bujqësore", "Për ndryshime në disa 
dekrete dhe vendime të Këshillit të Ministrave dhe përgjigje 
për shfuqizimin e një vendimi . 

02.21.1979 - 
10.25.1979 

21 
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656 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 31.5.1979  për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si :mbi administrimin e ndërtesave në kooperativat 
bujqësore; për botimin e akteve të Këshillit të Ministrave ; për 
lejet e banimit në raste martese, si dhe letër e Këshillit të 
Ministrave për ruajtjen dhe shfrytëzimin e "përmbledhëses së 
përgjithshme të legjislacionit " e konkluzione të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor "mbi disa probleme që dalin nga zbatimi i 
dekreteve të nxjerra prej tij". 

09.25.1978 - 
01.09.1980 

32 

657 Seminar i organizuar në aparatin e Këshillit të Ministrave me 
juristët e ministrive, të institucioneve të tjera qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve, 
materialet përkatëse. 

09.24.1979 - 
12.19.1979 

60 

658 Ligji i Kuvendit Popullor dhe procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 25.10.1979 për kundërvajtjet 
administrative, si dhe relacionet përkatëse dhe vendimi për 
njohjen e urdhërit të administratës të kopshteve dhe çerdheve 
si titull ekzekutiv. 

07.04.1979 - 
12.25.1979 

28 

659 Dekrete dhe propozime për ndryshime në ndarjen 
administrative tokësore të RPSSH, si dhe vendimi për 
emërtimin e ndërmarrjes. 

02.12.1979 - 
12.19.1979 

49 

660 Tabela e ndarjes administrative të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë . 

05.04.1979 - 
06.19.1979 

78 

661 Raporte të Shqyrtuara në Presidiumin e Kuvendit Popullor 
për punën e Prokurorisë dhe të Gjykatës , si dhe vendimi dhe 
konkluzione "mbi disa probleme të metodës së punës në 
veprimtarinë e gjykatave popullore dhe të zyrave të ndihmës 
juridike". 

05.19.1979 - 
10.08.1979 

48 

662 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
korrespondencë për prodhimin e letërnjoftimit të ri dhe punën 
e zyrave të gjendjes civile. 

04.05.1979 - 
11.19.1979 

16 

663 Vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi politikën e 
dhënies , heqjes dhe pranimit të lënies së shtetësive shqiptare 
si dhe raporti përkatës. 

10.18.1979 - 
11.16.1979 

17 
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664 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.10.1979,letër e aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe relacione e informacione "Për lejet e banimit". 

02.05.1979 - 
10.26.1979 

25 

665 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
informacione të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror dhe të 
Komisionit të Planit të Shtetit si dhe letër e aparatit të Këshillit 
të Ministrave "për lidhjen dhe plotësimin e kontratave". 

03.03.1979 - 
11.21.1979 

32 

666 Rregullore e miratuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor 
"Për lidhjen e traktateve dhe të marrëveshjeve 
ndërkombëtare". 

02.08.1979 12 

20 Inspektimi i Shtetit.   

667 Plani i punës, tematika orientuese e kontrollit të Inspektimit të 
Shtetit për vitin 1979, indeksi i raporteve dhe njoftimeve të 
dhëna gjatë këtij viti, si dhe protokolli i mbledhjes dhe raporti 
i veprimtarisë së Inspektimit të Shtetit për vitin 1979, 
problemet dhe detyrat që dalin për vitin 1980. 

12.28.1978 - 
01.19.1980 

71 

668 Raporte dhe njoftime për  kontrollet e kryera në industrinë e 
nxjerrjes së naftës dhe të gazit . 

01.31.1979 - 
12.29.1979 

162 

669 Raport e njoftim për verifikimin e problemeve të ngritura në 
një letër anonime për kooperativën bujqësore "Kanan Maze" 
në rrethin e Vlorës". 

11.16.1979 - 
12.25.1979 

53 

670 Njoftim për çështjet e dala nga verifikimi i një letre anonime 
për Drejtorinë e Ndërmarrjes Tregtare të Ushqimit Social në 
Durrës. 

07.30.1979 - 
12.24.1979 

12 

671 Raport e njoftime për furnizimin me dru zjarri dhe për disa 
çështje të ngritura në letrën anonime për N.P.Drurit në 
Librazhd. 

02.09.1979 - 
11.09.1979 

23 

672 NJoftime për masat e marra për përmirësimin e punës në 
Uzinën e Polivinilkloridit në Vlorë , largimin e ujrave 
industriale të Fabrikës së Letrës në Lezhë dhe pastrimin e ujit 
nga ndotjet industriale si dhe për vendosjen e vagonave të 
veçantë për mallrat e spedicionit . 

07.18.1979 - 
11.17.1979 

16 

673 Njoftim dhe konkluzionet për kontrollin e ushtruar lidhur me 
fuqizimin e kërkimeve gjeologjike në zonën e Alpeve. 

08.18.1979 - 
01.06.1980 

26 
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674 Njoftim për verifikimin e disa çështjeve që ngrihen në një letër 
anonime lidhur me një diferencë në inventarin fizik të misrit e 
thasëve për panairin e organizuar në Kashar e në Kamëz dhe 
për ish godinën e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. 

10.29.1979 5 

675 Njoftime për verifikimin e disa çështjeve që ngrihen në një 
letër anonime për seksionin e arsimit në Tiranë dhe për 
kontrollin e zbatimit të letrës së Këshillit të Ministrave " mbi 
forcimin e disiplinës shtetërore e proletare nga arsimtarët ". 

11.08.1978 - 
04.03.1979 

29 

676 Njoftim për verifikimin e disa çështjeve që ngrihen nga 
Komiteti i Partisë së Rrethit Durrës lidhur me përdorimin jo 
ekonomik të automjeteve të parkut të eksportit në Durrës. 

05.15.1979 - 
10.11.1979 

10 

677 Njoftim për kontrollin e rigjenerimit të pjesëve të ndërrimit. 07.10.1979 7 

678 Raport për kontrollin për veprimtarinë e ndërmarrjeve të 
tregtisë së Jashtme. 

02.10.1979 - 
08.21.1979 

103 

679 Njoftime për verifikimin e çështjeve që ngrihen në letër të disa 
punëtorëve të minierës së qymyrgurit në Bezhan të rrethit të 
Kolonjës. 

06.29.1979 - 
12.17.1979 

20 

680 Njoftim për çështjet e prodhimit të energjisë elektrike dhe 
përdorimit të gazit në vendburiminin e Cakranit. 

05.23.1979 - 
06.11.1979 

13 

681 Njoftime për zbatimin e detyrave për zhdukjen e pasojave të 
tërmetit të 15 prillit 1979. 

04.25.1979 - 
07.23.1979 

35 

682 Raport për zbatimin e dispozitave ligjore me ndërtimet brenda 
vijave kufitare të ndërtimeve. 

06.01.1979 - 
09.12.1979 

33 

683 Njoftime për furnizimin me karburant të invalidëve që kanë 
motorçikletë dhe për kursimin e karburanteve. 

02.12.1979 - 
12.10.1979 

15 

684 Konkluzionet dhe raporti përmbledhës për kontrollin e 
ushtruar në ndërmarrjen e Albkontrollit në Durrës. 

12.04.1979 - 
03.17.1980 

39 

685 Njoftim për gjendjen e ruajtjes së dokumenteve arkivore. 02.22.1979 - 
03.15.1979 

7 

686 Njoftim për ruajtjen e kartëmonedhës. 02.21.1979 - 
02.23.1979 

3 

687 Njoftime për zbatimin e detyrave të kohës në bujqësi. 01.03.1979 - 
11.27.1979 

59 
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688 Njoftim për dëmtimin e qepës në kooperativën bujqësore të 
Shirgjanit në rrethin e Elbasanit. 

08.08.1979 - 
11.01.1979 

21 

689 Raport e njoftim për aksidentet e ndodhura me motobarkën " 
Mitro Xhani " në Shkodër dhe në tunelin hekurudhor në 
Lezhë. 

06.12.1979 - 
12.23.1979 

17 

690 Raport e njoftimi për verifikimin e problemeve që ngrihen në 
letrën e Abedin Çiçit për gjendjen e vreshtave në ndërmarrjen 
bujqësore " Gjergj Dimitrov " dhe " 17 Nëntori " në rrethin e 
Tiranës. 

12.13.1979 - 
01.22.1980 

28 

691 Program pune për analizën e veprimtarisë së komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve Lushnjë dhe 
Kukës si dhe konkluzione mbi veprimtarinë e këtyre 
komiteteve dhe organeve të tyre vartëse. 

06.12.1979 - 
11.19.1979 

143 

692 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.10.1979 për shqyrtimin e raportit " për veprimtarinë e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve 
Kukës dhe Lushnjë ", si dhe raporti përkatës. 

10.16.1979 - 
10.25.1979 

55 

693 Njoftime për tërheqjen e parregullt të fuqisë punëtore nga 
fshatrat e Luznisë në rrethin e Dibrës dhe për gjendjen e fuqisë 
punëtore në Ndërmarrjen Artistike " Migjeni "  në Tiranë. 

07.17.1979 - 
10.15.1979 

19 

694 Njoftim për verifikimin e çështjeve të ngritura në letrën e Fidai 
Biçakut për administrimin e pronës në sektrorin Nr. 5 të 
Ndërmarrjes Banesa Tiranë. 

12.16.1978 - 
03.07.1979 

32 

695 Njoftime për zbatimin e detyrave për furnizimin e popullit me 
perime dhe për prishjen e disa perimeve në frigoriferin e 
Tiranës. 

02.07.1979 - 
08.21.1979 

19 

696 Raporte për kontrollet e ushtruara lidhur me lëshimin e 
raporteve mjekësore dhe për disa probleme të shërbimit 
shëndetësor në spitale. 

01.03.1979 - 
11.14.1979 

58 

697 Informacione për disa probleme të punës së Këshillit Popullor 
të fshatit të bashkuar Fushë - Çudhë të rrethit të Dibrës. 

06.08.1979 - 
06.16.1979 

19 

698 Raport për kontrollin e zbatimit të dispozitave shtetërore. 07.17.1979 - 
07.18.1979 

13 
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699 Raport, njoftime dhe korrespondencë për veprimtarinë e 
Degës së Ankesave dhe për trajtimin e zgjidhjen e ankesave e 
kërkesave të shtetasve. 

02.09.1979 - 
08.29.1979 

50 

21 Sektori i Kuadrit.   

700 Raporti statistikor për punën e kuadrit për vitin 1978 si dhe 
disa të dhëna për punonjësit e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, dërguar Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH. 

02.08.1979 - 
09.03.1979 

25 

701 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
udhëzimin " mbi organizimin e punës drejtpërdrejt në 
prodhim të kuadrove ", si dhe informacione dhe evidenca për 
këtë çështje. 

12.18.1978 - 
09.05.1979 

44 

702 Korrespondencë për caktim page të punonjësve të ndryshëm. 01.13.1979 - 
11.05.1979 

25 

703 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë të 
Këshillit të Ministrave, si dhe urdhëra për emërim dhe lëvizje 
kuadrosh në ministritë, institucionet e tjera qendrore, 
komiteteve të Partisë dhe ato ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve dhe ndërmarrjeve të ndryshme të 
vendit. 

10.24.1978 - 
12.31.1979 

215 

704 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për emërime e 
lëvizje kuadri të ushtrisë dhe të organeve të punëve të 
brendshme. 

01.13.1979 - 
11.10.1979 

42 

705 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për emërime 
ministri dhe përfaqësuesish diplomatik; së bashku me 
propozimet përkatëse. 

01.30.1979 - 
12.04.1979 

42 

706 Korrrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve për 
rregullimin me strehim të kuadrove të qarkulluara nga qendra 
në rrethe. 

06.03.1978 - 
03.21.1979 

50 

707 Vendime e korrespondencë për marrje masash ndëshkimore 
ndaj kuadrove. 

06.19.1979 - 
07.14.1979 

10 
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708 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 4.4.1979, si 
dhe vendime dhe korrespondencë për studimin e organikave 
dhe ndryshime në strukturat organizative dhe kontigjentin e 
punonjësve në organet shtetërore. 

01.19.1979 - 
07.18.1979 

29 

709 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.5.1979 për shqyrtimin e relacionit " për përgatitjen, 
shpërndarjen dhe përdorimin e specialistëve, sidomos të atyre 
me arsim të lartë e të mesëm ", si dhe udhëzimi dhe letra për 
këtë problem. 

08.02.1979 - 
11.26.1979 

34 

710 Tematika dhe lista e kuadrove që do të marrin pjesë në kursin 
dymujor të kuadrove për vitin 1979 dhe vlerësimi i punës për 
kuadrot që morën pjesë në kurs në vitet 1977 - 1978. 

01.19.1979 - 
09.05.1979 

33 

711 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e planit të 
shpërndarjes së kontigjentit të specialistëve për vitin 1979. 

01.15.1979 - 
06.07.1979 

44 

712 Programe pune të Drejtorisë së Kuadrit në Aparatin e Këshillit 
të Ministrave për të studiuar gjendjen dhe përdorimin sipas 
profileve të specialistëve të lartë dhe të kuadrove, për lëvizjen 
e kuadrove drejtuese në ministri, ndërmarrjeve e 
kooperativave institucione, komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, si dhe për një përdorim më të mirë të 
arkitektëve. 

05.12.1979 - 
04.19.1980 

180 

713 Vendime e korrespondencë për miratim kolegjiumesh e 
këshillash shkencore. 

01.17.1979 - 
11.02.1979 

15 

714 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë përkatëse për akordim urdhërash dhe 
medaljesh. 

02.17.1979 - 
02.28.1980 

63 

715 Vendime dhe letër e Këshillit të Ministrave për caktimin e 
anëtarëve të Komitetit e për dhënien e çmimeve të Repuplikës 
me rastin e 35 vjetorit të Çlirimit të Atdheut, propozimet nga 
ministritë dhe institucionet e tjera qendrore, si dhe shënime e 
vërejtje. 

02.22.1979 - 
11.22.1979 

173 

716 Relacion i Komitetit për dhënien e çmimeve, shënime dhe 
vërejtje nga Komiteti Qendror i Partisë, lista emërore e të 
propozuarve, si dhe korrespondencë me ministritë për dërgim 
çertifikatash dhe medaljesh të çmimit të Republikës etj. 

10.31.1979 - 
11.26.1979 

116 
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717 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënien e 
titujve shkencorë disa kuadrove ushtarake si dhe propozimet 
e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë çështje. 

04.30.1979 - 
07.30.1979 

17 

718 Propozimet dhe vërejtjet për dhënien e titujve " Mësues i 
Popullit ", " Mësues i merituar ", " Artist i Popullit " dhe " 
Artist i Merituar " me rastin e 35 Vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut. 

06.09.1979 - 
11.20.1979 

68 

719 Listat dhe korrespondenca për propozimin e punonjësve për 
dhënie fletë - lavdërimi me rastin e 35  Vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut. 

10.27.1979 - 
02.06.1980 

91 

720 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës Shëndetësisë, Industrisë 
dhe Minierave, Bujqësisë e Ndërtimeve për dërgimin e 
studentëve dhe specialistëve për studime dhe studime 
pasuniversitare jashtë shtetit, si dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave për përballimin e shpenzimeve. 

03.14.1979 - 
11.21.1979 

165 

721 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Bujqësisë, Ndërtimeve, Arsimit dhe Kulturës, 
Shëndetësisë, Akademisë së Shkencave, Radiotelevizionit e 
Peshë - Matjes për dërgim specialistësh jashtë shtetit për 
marrje përvoje e për çështje të ndryshme të prodhimit dhe të 
shkencës si dhe evidenca e të miratuarve për të shkuar jashtë 
shtetit për vitin 1979. 

12.05.1978 - 
01.23.1980 

279 

722 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë dhe institucionet e tjera qendrore për dërgim 
delegacionesh në kongrese, simpoziume dhe aktivitete të tjera 
ndërkombëtare dhe bisedime dy palëshe me shtete të 
ndryshme. 

01.22.1979 - 
01.16.1980 

137 

723 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
dërgim kuadrosh në panaire dhe ekspozita ndërkombëtare. 

02.26.1979 - 
10.13.1979 

38 
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724 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
delegacionit për nënshkrimin e marrëveshjes me Jugosllavinë 
për lidhjen me hekurudhë dhe për probleme të transportit 
rrugor e ajror. 

04.03.1979 - 
12.20.1979 

8 

725 Vendime dhe korrespondencë për dërgim me shërbim jashtë 
shtetit të kuadrove të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Financave dhe 
Drejtorinë e Pritjes. 

01.09.1979 - 
12.29.1979 

66 

726 Korrepondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Akademisë e Shkencave 
dhe Radiotelevizionin për dërgim kuadrosh me shërbim në 
Krahinën e Kosovës dhe në zonat e banuara nga shqiptarë në 
Maqedoni e Mal të Zi për aktivitete të ndryshme. 

12.18.1978 - 
12.13.1979 

257 

727 Korrepondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Akademisë e Shkencave 
e tjera për dërgim kuadrosh me shërbim jashtë shtetit për 
probleme të arsimit, kulturës, artit dhe shkencës. 

01.29.1979 - 
12.29.1979 

151 

728 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave për dërgim kuadrosh me 
shërbim jashtë shtetit për probleme të tregtisë. 

12.04.1978 - 
09.08.1979 

200 

728/1 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave për dërgim kuadrosh me 
shërbim jashtë shtetit për probleme të tregtisë. 

08.18.1979 - 
12.29.1979 

200 

729 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për dërgim ekipesh 
sportive jashtë shtetit për aktivitete ndërkombëtare. 

01.03.1979 - 
12.13.1979 

120 

730 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë, institucionet qendrore dhe komitete ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për emërimin e kuadrove të 
përgatitura, në institutet kërkimore - shkencore dhe pa 
mbushur 5 vjet punë në prodhim. 

03.29.1978 - 
02.19.1979 

47 

731 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie dhe 
ndryshim pensioni për merita të veçanta. 

01.25.1979 - 
12.04.1979 

21 
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732 Letër e dy punonjësve të Radiotelevizionit drejtuar 
Kryeministrit dhe korrespondecë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Radiotelevizionin, Komitetin e Partisë të 
Rrethit e Rajonit Nr. 1 për shqyrtimin e ankesës së tyre në 
lidhje me shkarkimin e pa drejtë nga puna që u është bërë, dhe 
probleme që ngrenë për këtë institucion dhe zgjidhja e tyre. 

09.24.1979 - 
07.21.1980 

64 

22 Zyra e Informacionit.   

733 Njoftimet mujore për kritikat e botuara në shtyp. 03.07.1979 - 
02.12.1980 

78 

734 Njoftimet tremujore të Ministrisë së Financave për plotësimin 
e treguesve kryesorë financiarë. 

04.09.1979 - 
11.30.1979 

50 

735 Njoftime ardhur Aparatit të Këshillit të Ministrave prej datës 
3.1.1979 deri 31.7.1979 për ngjarjet e jashtëzakonshme që kanë 
ndodhur në territorin e vendit tonë. 

01.03.1979 - 
07.31.1979 

176 

736 Njoftime ardhur Aparatit të Këshillit të Ministrave prej datës 
2.8.1979 deri 4.1.1980 për ngjarjet e jashtëzakonshme që kanë 
ndodhur në territorin e vendit tonë si dhe informacione mbi 
gjendjen e krijuar në disa rrethe nga rreshjet e tepërta të rëna 
në muajin nëntor të këtij viti. 

08.02.1979 - 
01.04.1980 

160 

737 Informacione për avaritë e ndodhura në puset e naftës dhe të 
gazit nga numri 1 deri nr. 20. 

03.15.1979 - 
12.04.1979 

25 

738 Përmbledhëse dhe evidenca për disa nga aksidentet më të 
rënda në punë. 

06.29.1979 - 
02.11.1980 

12 

23 Peshë-Matje.   

739 Planet e punës së Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve të Matjes 
për vitin 1979 ( ndihmë e kontrolle, zbatimi i vendimeve, 
kualifikim, etj ) si dhe plani evakuimit të laboratorit të kësaj 
drejtorie në kohë të veçantë. 

10.25.1978 - 
08.07.1979 

53 

740 Analiza e punës së Drejtorisë së kontrollit të mjeteve të matjes 
për vitin 1978 dhe masat e marra për vitin 1979 si dhe analiza 
e bërë për kryerjen e detyrave nga kjo drejtori për 6 mujorin e 
parë të këtij viti. 

02.19.1979 - 
08.07.1979 

155 
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741 Referat për metodën e punës në peshë - matje si dhe materiale 
të tjera për përqindjen e lagështisë dhe dokumentacioni për 
administrimin e mjeteve. 

04.19.1979 - 
10.05.1979 

52 

742 Konkluzione e referate mbajtur në seminaret e organizuara me 
kontrollorët. 

04.12.1979 - 
11.22.1979 

135 

743 Vendim e korrespondencë për blerje e huazim literature 
tekniko - shkencore si dhe për pjesë marrje në një konferencë 
ndërkombëtare si dhe për specializim kuadri jashtë shtetit. 

07.20.1978 - 
01.03.1980 

24 

744 Njoftime e korrespondencë për prodhimin, mirëmbajtjen dhe 
gatishmërinë e mjeteve të peshimit e të matjes. 

08.14.1978 - 
11.26.1979 

16 

745 Konkluzione e njoftime për kontrollet e kryera për saktësinë e 
peshimit e të matjes. 

01.05.1979 - 
11.30.1979 

83 

746 Propozime e korrespondencë për kundërvajtjet në peshë - 
matje. 

03.18.1979 - 
07.19.1979 

30 

747 Informacione për matjen e karburanteve. 06.06.1979 - 
07.03.1979 

7 

748 Propozime për forcimin e organizmave që merren me 
kontrollin e mjeteve të peshimit e të matjeve si dhe sqarime 
për një kritikë në revistën " Hosteni ". 

01.24.1979 - 
12.12.1979 

19 

24 Administratë.   

749 Korrespondencë për plotësimin e planit financiar për vitin 
1978 dhe planet financiare të viteve 1979, 1980 si dhe për 
shpenzime të ndryshme. 

02.02.1979 - 
12.05.1979 

22 

750 Korrespondencë për kërkesa materialesh nga importi dhe 
plani i importit për vitin 1980 si dhe për dhënie autoveturash 
rretheve. 

11.11.1978 - 
12.10.1979 

39 

751 Korrespondencë për projektimin e ndërtimin e shtesës në 
godinën e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

04.06.1979 - 
11.16.1979 

9 

25 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   
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1/L Njoftim mbi disa konkluzione që dalin nga verifikimi i disa 
letrave drejtuar mbi zbatimin e detyrave të seminarit të vitit të 
kaluar në rrethet Durrës e Vlorë, konkluzione që dalin nga 
kontrolli që u bë në rrethin e Kukësit e Pogradecit, lidhur me 
zbatimin e detyrave për shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, 
ankesave dhe deklarimeve të shtetasve dhe mendime lidhur 
me punën e bërë nga Komiteti Ekzekutiv i Rrethit  Skrapar 
gjatë vitit 1978 për zgjedhjen e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve për në analizën vjetore të komitetit 
1.3.1979. 

03.01.1979 - 
08.21.1980 

50 

2/L Njoftim mbi verifikimin e disa ankesave për prishjen e 
shtëpive në rrethin e Fierit. 

02.09.1979 22 

3/L Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve : "Për strehimin 
e ish bashkëshortëve pas zgjidhjes së martesës". 

10.17.1979 3 

4/L Program pune mujore për vitin 1979. 01.03.1979 - 
12.05.1979 

13 

5/L Relacion për dhënien e lejes së banimit. 07.17.1979 19 

6/L Njoftim nga Dega Ankesave për kërkesat, ankesat dhe 
deklarimet e shtetasve që i janë paraqitur Aparatit të Këshillit 
të Ministrave. 

12.17.1979 16 

7/L Dega e Ankesave i tërheq vëmendjen Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Fierit për shkelje të dispozitave 
mbi ndërtimet. 

02.13.1979 6 

8/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
problemin e dobësive dhe të metave, njoftojnë për dobësi e të 
meta në NB Belsh Elbasan etj, ankohen për drejtim të dobët, 
defiçitë në të ardhura e të tjera, në kooperativat bujqësore si në 
Lekaj, Durrës në Kreshpan Fier etj, informojnë për çrregullim 
në ndërmarrjen e ndërtimit të serave, në Uzinën Mekanike 
Bujqësore në Durrës, në sektorin e peshkimit Vlorë etj. 

01.04.1979 - 
02.19.1979 

208 
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8/1/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
e të tjerë, ku trajtojnë probleme të dobësive e të metave, 
njoftojnë për dobësi e të meta të përgjegjësit të sektorit 
Larushk në Fushë-Krujë, njoftojnë për dëmtime dhe vjedhje të 
pronës në kooperativën bujqësore, si rezultat ka rënie të ditës 
së punës e si në Amonicë, Gorisht të Vlorës, në Okshtun të 
Peshkopisë, në Krahës të Tepelenës etj, njoftojnë për dobësi e 
të meta në Uzinën Mekanike Bujqësore të Shkodrës, njoftojnë 
për shpërdorim të postit zyrtar nga disa punonjës të 
hekurudhës në Durrës, dobësi në degën e farnave në Fier etj. 

02.21.1979 - 
06.22.1979 

204 

9/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të ndryshme komunale: ankohen se nuk kanë dritë 
elektrike, njoftojnë për ndotje të ambientit nga Uzina e 
Superfosfatit, ankohen për ujin e pijshëm, ankohen se nuk 
shfrytëhohet rezervuari për vaditje për mungesë tubash. 

01.06.1979 - 
09.25.1979 

201 

10/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e industrisë, 
jepen disa mendime për krijimin e një bërthame teknike dhe 
teknologjike në Fabrikën e Çimentos që të merret me 
perspektivën e shtimit të prodhimit, propozojnë prodhimin e 
blloqeve të murit të tullës, propozojnë riparimin kapital të 
armaturave të ndryshme të Uzinës së Naftës në Cërrik, 
njoftojnë se nuk zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për 
dorëzimin e Fabrikës së Porcelanit. 

04.12.1979 - 
12.31.1979 

30 

11/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e kuadrit, 
njoftojnë se në administratën e shëndetësisë të fshtrave në 
Shkodër ka personel të tepërt, njoftojnë për mungesa të 
theksuara në drejtim të organizimit lidhur me temat tekniko-
shkencore, ankohen për drejtorin e Parkut të Automjeteve në 
Tiranë. 

04.17.1979 - 
12.10.1979 

23 
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12/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, në të cilat 
trajtohet problemi i pronës socialiste, informojnë për 
shpërdorim të pronës socialiste në NB Çlirimi Fier, informojnë 
për vjedhje e dëmtime në Ndërmarrjen Ushqimore në 
Gjirokastër, në Ndërmarrjen Rruga në Vlorë, në Ndërmarrjen 
e Furnizimit të Punëtorëve në Fierzë, në Kombinatin 
Metalurgjik, për vjedhje të energjisë elektrike në Shkodër, 
informojnë për dëmtime të prodhimit dhe vjedhje në 
kooperativat bujqësore. 

01.06.1979 - 
03.09.1979 

200 

12/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, në të cilat 
trajtohet problemi i pronës socialiste, njoftojnë për dëmtimet 
që bëhen në NB Llakatund e Selenicë të Vlorës, njoftojnë për 
dëmtime të prodhimit në kooperativën bujqësore si në 
Ravonik dhe Dishnicë të Korçës, në Theth Dukagjin, në Kutalli 
Berat etj, njoftojnë se bëhen ndërtime në tokë buke duke 
shkulur ullinjtë, njoftojnë për groposje hekuri e hekurishtash 
në kombinatin "Josif Pashko". 

03.17.1979 - 
06.23.1979 

206 

12/2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, në të cilat 
trajtohet problemi i pronës socialiste, njoftojnë për dëmtime të 
prodhimit në kooperativën bujqësore si në Koplikun e Sipërm 
të Shkodrës, në Hekal, Ballsh, në Lumas, Berat etj, ankohen 
sepse nuk merren masa ndaj vjedhësve të pronës 
kooperativiste. 

06.28.1979 - 
09.29.1979 

218 

12/3/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, në të cilat 
trajtohet problemi i pronës, informon për dëmtime në 
kooperativën bujqësore Kryevidh të Kavajës, të Stërblevës në 
Dibër, të Himarës në Vlorë, njoftojnë për disa shpërdorime në 
Parkun e Uzinës së PTT-së Tiranë, njoftojnë për vjedhje të 
çimentos në kooperativën bujqësore të Blenishtit Lezhë, 
njoftojnë se në një depo mostrash për ilaçe që prodhohen me 
vlera shumë të mëdha janë të painventarizuara dhe ka vjedhje 
të ndryshme dhe ankohen, sepse nuk merren masa. 

12.28.1979 218 
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13/L Raport mbi kontrollin që u bë në rrethin e Elbasanit lidhur me 
zbatimin e detyrave dhe porosive që u dhanë në seminarin e 
muajit gusht 1978 për përmirësimin e mëtejshëm të metodës 
së punës për shqyrtimin dhe zgjidhjen e drejtë dhe në kohë të 
kërkesave, ankesave dhe të deklarimeve të shtetasve etj, si dhe 
raport mbi punën me kërkesat, ankesat dhe deklarimet e 
shtetasve për vitin 1979. 

07.07.1979 34 

14/L Njoftim mbi verifikimin e disa ankesave drejtuar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për mosdhënien e të drejtave të 
studimit nga Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, udhëzim mbi zbatimin e kritereve dhe procedurës 
së pranimeve të studentëve në shkollat e larta. 

12.24.1979 46 

15/L Informacion mbi masat për mënjanimin e të metave e 
dobësive në punën me kërkesat dhe ankesat e popullit dhe 
informacion nga rrethi i Korçës mbi masat e marra për 
mënjanimin e disa të metave dhe dobësive në punën me 
kërkesat, ankesat dhe deklarimet e shtetasve. 

05.21.1979 12 

16/L Raport i Degës së Ankesave mbi shqyrtimin dhe zgjidhjen e 
kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve për vitin 
1979, raport mbi disa probleme të Degës së Ankesave "Të 
rritim dhe të aftësojmë më tej rolin e Degës së Ankesave", në 
trajtimin e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve. 

04.25.1980 27 

17/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë problemin e arsimit, 
njoftojnë se nuk po tregohet kujdes për ruajtjen e 
monumenteve të kulturës si p.sh. Kalaja e Gjirokastrës, 
ankohen për shkollën e mesme të muzikës "Jordan Misja" që 
nuk vlerësojnë talentet, ankohen dhe njoftojnë për punë të 
dobët të drejtorit të shkollës 8 vjeçare Qereshnik, Berat, 
njoftojnë për falsifikim të notave nga drejtori i shkollës në 
Peqin, ankohen se po e zvarritin për mbrojtjen e dizertacionit. 

03.20.1979 - 
07.09.1979 

45 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

18/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë këto probleme: kërkojnë t'u 
jepet bërsi për bagëtitë e NB, njoftojnë për studimin me temë : 
"Mbi mundësitë e kultivimit të Xanës në mënyrë të 
specializuar, industrializimin e plotë të saj dhe mbi leverdinë 
ekonomike të tyre", që nuk po gjenë përkrahjen e organeve të 
interesuara si nga Instituti i Kërkimeve Industriale dhe 
Drejtoria e Veshmbathjes. 

07.24.1979 - 
10.06.1979 

43 

19/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të dobësive e të metave, informojnë për sabotimet 
në Valias, informojnë për organizimin e brigadave të 
traktoristëve në zonat malore, informojnë për dëmtime në 
Parkun e Mallrave në Gjirokastër, për dobësi në Ndërmarrjen 
e Bonifikimit Vlorë etj, njoftojnë për dobësi në drejtim në 
kooperativa bujqësore etj. 

06.22.1979 - 
09.08.1979 

214 

19/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të dobësive e të metave, informojnë për organizim të 
dobët pune në aksion, njoftojnë për administrim të keq të 
pronës dhe shkelje të vendimeve të Këshillit të Ministrave 
Nr.64 datë 26.12.1966 në stacionin e Laçit, njoftojnë se po 
pengohen punimet për kanalizimet e qytetit të Vlorës, 
njoftojnë për mashtrime në raportimin e planit në kombinatin 
"Josif Pashko", njoftojnë për të meta e dëmtime në minierën e 
Mëzezit. 

12.29.1979 176 

20/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të ndryshme për arsimin, si përjashtim nga shkolla e 
shurdh-memecëve, ankesa për mosmbajtjen mirë të shtëpisë 
muze, kërkesë për hapje shkolle në fshatin Panhor-Ballsh, 
ankesa për mosdhënie titullin "Artist i merituar" etj. 

01.10.1979 - 
12.17.1979 

220 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

21/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme ekonomike si : mostransportimin e eshtrave të 
dëshmorëve, mosshkarkimin në kohë të automjeteve me 
mallra, mosriparimin e automjeteve, kërkesë për kursim 
karburanti etj. 

01.24.1979 - 
12.15.1979 

184 

22/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë probleme të ndryshme 
të bujqësisë, kërkesë për bërsi ushqim për bagëtinë, njoftim 
mbi studimin e temës për kultivimin e xanës, ankesë për 
mbajtjen e bagëtisë pa leje, ankesë për mosgrumbullimin e 
sherebelit, ankesë për mossigurimin e ushqimit për bagëtinë 
etj. 

01.28.1979 - 
12.28.1979 

85 

23/L Letra kolektive nga zona e Cakranit dërguar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë problemin për mulli bloje. 

11.21.1979 8 

24/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, etj ku trajtojnë probleme : si 
prodhime me cilësi të dobët, ankesa për mostërheqje luledielli, 
ankesa për mosriparim automjetesh, propozime për presa 
metalike, zvarritje për riparim të një pune, mendim për 
prodhim të llampave elektrike. 

01.05.1979 - 
10.16.1979 

81 

25/L Pasqyra statistikore mbi kërkesat dhe ankesat e popullit gjatë 
viteve 1974-1979. 

1979 3 

26/L Pasqyra statistikore, raporte drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
kërkesat dhe ankesat e popullit gjatë vitit 1979 për probleme të 
ndryshme. 

06.20.1979 - 
04.22.1980 

20 

 
 


