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36 Viti 1980.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1980, vendimi përkatës  dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit  dhe Ministrisë së Bujqësisë "Për gjendjen  dhe 
masat që duhen marrë për  zhvillimin kompleks të ekonomisë 
pyjore dhe për rrugët e kursimit e të zëvendësimit të lëndës 
drusore". 

01.15.1980 - 
04.05.1980 

198 

2 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1980, relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
vendimi përkatës për miratimin e rregullores tip të ministrive 
dhe të institucioneve të tjera qendrore si dhe vendimi e 
rregullorja përkatëse. 

08.24.1979 - 
09.10.1980 

85 

3 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1980 për disa çështje jashtë rendit të ditës (mbi këshillat 
popullore, mbi ndryshime ministeriale, mbi krijimin e 
Ministrisë së Pyjeve dhe të Ministrisë së Ekonomisë Komunale  
dhe mbi disa prodhime të artizanatit). 

01.25.1980 6 

4 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.3.1980, vendimi përkatës dhe  relacioni i Komisionit të Planit 
të Shtetit dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale " Për plotësimin e nevojave të popullit me shërbime 
komunle dhe masat për zhvillimin e mëtejshëm të tyre ". 

02.18.1980 - 
04.28.1980 

172 

5 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.3.1980 për projektplanin e çështjeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave  dhe Kryesia e tij për periudhën  Prill - 
Dhjetor 1980, projektet e planet e miratuara. 

02.28.1980 - 
03.11.1980 

13 
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6 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për disa 
ndryshime në dekretet për kufirin e Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe për kapitenerinë e porteve, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.3.1980 si dhe urdhëresa për regjimin e lundrimit në ujrat  
territoriale dhe në ujrat e brendshme. 

03.03.1980 - 
05.02.1980 

54 

7 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.3.1980 dhe njoftimi i Komisionit të Planit të Shtetit për 
plotësimin e treguesve të punës për vitin 1979. 

03.05.1980 14 

8 Procesverbali i mbledhjes së posaçme të Këshillit të 
Ministrave, datë 13.3.1980 dhe udhëzimi për hartimin e 
projektplanit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës 
popullore në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë për 
pesëvjeçarin e shtatë 1981 - 1985. 

03.05.1980 - 
03.13.1980 

61 

9 Procesverbali i mbledhjes së posaçme të Këshillit të 
Ministrave, datë 13.3.1980, letra përkatëse dhe njoftimi i 
Komisionit Qeveritar për aksidentin e ndodhur në rrugën 
Tiranë - Zall Dajt më  8.3.1980, si dhe vendimi  për disa masa 
disiplinore. 

03.12.1980 - 
04.03.1980 

27 

10 Procesverbali i mbledhjes së posaçme të Këshillit të 
Ministrave, datë 13.3.1980 për kryerjen e stërvitjes ushtarake 
nga kuadrot e ministrive për vitin 1979 dhe për eksportimin e 
energjisë elektrike në Austri. 

03.13.1980 7 

11 Procesverbali  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
31.3.1980 si dhe raportet e Komisionit të Planit  të Shtetit, 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Bujqësisë  "Për 
rezultatet ekonomike financiare të ndërmarrjeve dhe të 
kooperativave bujqësore për vitin 1979". 

03.15.1980 - 
03.31.1980 

89 

12 Kodi i punës i miratuar nga Kuvendi Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 31.3.1980 për 
shqyrtimin e projektkodit të punës si dhe projekti i ardhur nga 
Gjykata e Lartë  dhe projektet e dërguara Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

03.17.1980 - 
07.02.1980 

244 
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13 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
31.3.1980 për shqyrtimin e projektvendimit "Për inspektoriatin 
e paisjeve nën presion ", projekt i paraqitur nga Ministria e 
Industrisë dhe Minierave dhe vendimi përkatës. 

01.07.1980 - 
04.11.1980 

18 

14 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.5.1980 si de relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve "Për studimin e disa 
problemeve që dalin në fushën e shfrytëzimit të të gjithë 
llojeve të transportit dhe masat që duhen marrë për të 
përballuar më mirë nevojat në rritje të ekonomisë". 

04.25.1980 - 
05.12.1980 

109 

15 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.5.1980 si dhe  raporti i Ministrisë së Bujqësisë  " Për 
zbatimin e detyrave të projektimit dhe të ndërtimit të veprave 
të kullimit dhe të ujitjes". 

04.03.1980 - 
05.19.1980 

25 

16 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.5.1980, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë si dhe 
korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor "Për 
disa ndryshime dhe një shtesë në dekretin  mbi ekonominë e 
gjuetisë". 

12.11.1979 - 
05.27.1980 

10 

17 Procesverbali i  mbledhjes së Këshillit të Ministrave,  datë 
12.5.1980 për të shqyrtuar jashtë rendit të ditës, njoftimet e 
Komisionit të Planit të Shtetit për plotësimin e planit të 
tremujorit të parë të vitit 1980 dhe të disa treguesve të tjerë 
kryesorë për katërmujorin. 

04.23.1980 - 
05.12.1980 

38 

18 Procesverbali  dhe konkluzionet e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.6.1980, si dhe raporti i përgatitur nga 
Aparati i Këshillit të Ministrave, Ministria e Punëve të 
Brendshme, Gjykata e Lartë dhe Prokuroria e Përgjithshme " 
Për gjendjen  dhe luftën kundër kriminalitetit". 

06.10.1980 - 
07.12.1980 

175 

19 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.6.1980, studimi i përgatitur nga Ministria e 
Komunikacioneve dhe Ministria e Ndërtimit si dhe vendimi 
përkatës " Për fuqizimin e  mëtejshëm të transportit dhe për 
përmirësimin  e rrjetit rrugor". 

06.12.1980 - 
07.12.1980 

45 
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20 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.6.1980, relacioni i Ministrisë së Financave dhe urdhëresa 
përkatëse për disa ndryshime në urdhëresën "Mbi shpërblimet 
e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve". 

05.20.1980 - 
07.08.1980 

14 

21 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.6.1980 dhe njoftimi i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
realizimin e planit të eksportit për periudhën  janar - maj  
1980. 

06.20.1980 - 
06.30.1980 

20 

22 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.9.1980 si dhe studimet përkatëse të 
Komisionit Qeveritar për "disa probleme të marrëdhënieve të 
shpërndarjes  sipas punës,  të planifikimit dhe të  forcimit të  
kontrollit të zbatimit të planit ekonomiko - financiar". 

09.10.1980 - 
11.08.1980 

223 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.9.1980, relacion  i Komisionit të Planit  të Shtetit dhe 
vendimet përkatëse për disa rregulla lidhur me zbatimin e 
neneve 23, 30, 31, 40 dhe 77 të Kodit të Punës. 

09.09.1980 - 
10.06.1980 

50 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.9.1980, relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
vendimi përkatës për mbetjen në fuqi të disa akteve të 
Këshillit të Ministrave që lidhen me Kodin e Punës. 

09.09.1980 - 
10.13.1980 

11 

25 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.9.1980 dhe 
relacionet përkatëse për përgjegjësinë materiale të 
ushtarakëve. 

08.20.1980 - 
11.01.1980 

23 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1980 dhe projekti  dërguar Kuvendit Popullor për ligjin 
"Kodi civil i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë". 

10.17.1980 - 
12.29.1980 

200 

26/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1980 dhe projekti dërguar Kuvendit Popullor për ligjin 
"Kodi civil i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë". 

10.17.1980 - 
12.29.1980 

244 
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27 Procesverbal i mbledhjes së këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1980 dhe raporti i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
i  Komisionit të Planit të Shtetit për disa probleme të atestimit 
kulturor e profesional të punonjësve, kooperativistëve dhe 
specialistëve të mesëm dhe të lartë. 

09.17.1980 - 
10.29.1980 

26 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1980 si dhe raportet përkatëse për plotësimin e planit 
dhe të  treguesve financiarë për nëntëmujorin, kontrollin dhe 
cilësinë e prodhimeve, fondin e pagave, aksidentet 
automobilistike dhe gjendjen e shkresave. 

09.22.1980 - 
10.29.1980 

155 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.12.1980, relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
shkresat e vendimet përkatëse për zbatimin e vendimit të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë mbi "Disa probleme të marrëdhënieve e të 
shpërndarjes  sipas punës, të planifikimit dhe të forcimit të 
kontrollit të zbatimit të planit ekonomiko-financiar. 

11.15.1980 - 
01.05.1981 

181 

29/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.12.1980, relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
shkresat  e vendimet përkatëse për zbatimin  e vendimit të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë mbi "Disa probleme të marrëdhënieve e të 
shpërndarjes sipas punës, të planifikimit dhe të forcimit të 
kontrollit të zbatimit të planit ekonomiko-financiar. 

11.15.1980 - 
01.05.1981 

189 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.12.1980 dhe studimi i Ministrisë së Ekonomisë Komunale 
për "Përmirësimin e punës për ndërtimin e banesave dhe 
organizimin  e punës studimore e projektuese në ekonominë 
komunale". 

11.21.1980 - 
12.13.1980 

20 

2 Kryesia.   

31 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.1.1980 dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë "Për disa 
probleme  të shpërndarjes së të ardhurave të kooperativave 
bujqësore dhe të strukturës së akumulimit bujqësor dhe të 
strukturës së akumulimit për përdorimin me efektivitet të tij". 

12.31.1979 - 
01.25.1980 

15 
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32 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980,  relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave " Për përmirësimin e strukturës organizative 
dhe detyrat kryesore të Institutit të Naftës e të Gazit, të 
Drejtorisë së Shpim -Kërkimeve e të ndërmarrjeve të sistemit 
të saj" si dhe vendimi për këto çështje. 

01.16.1980 - 
03.14.1980 

43 

33 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave si dhe vendimi përkatës "Për miratimin e 
detyrës së projektimit teknologjik dhe të sheshit të ndërtimit të 
uzinës së shkrirjes së mineralit të nikel- silikatit në Bitinckë të 
rrethit të Korçës" së bashku me planimetrinë. 

12.04.1979 - 
02.23.1980 

42 

34 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së  Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave "Për kalimin e disa ndërmarrjeve 
në varësi të komiteteve ekzekutive të kp të rretheve". 

12.26.1979 - 
01.29.1980 

12 

35 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980 dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme "Për kriteret për caktimin e çmimeve që do të 
zbatohen me Çekosllovakinë, Rumaninë, Poloninë, 
Republikën Demokratike Gjermane, Hungarinë, Bullgarinë, 
Republikën Demokratike Popullore të Koresë dhe Vietnamin 
për vitet 1981-1985". 

12.31.1979 - 
01.25.1980 

18 

36 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme dhe vendimi përkatës për një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë 15.12.1976 
"Mbi disa kompetenca të organeve shtetërore dhe ekonomike 
në fushën e organizimit, të drejtimit dhe të zhvillimit të 
ekonomisë". 

11.24.1979 - 
02.01.1980 

14 

37 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980 dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë 
së Brendshme për shfuqizimin e paragrafëve 5 dhe 6 të pikës 4 
të kreut të parë të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 241 
datë 19.12.1973 "Mbi kriteret e caktimit të çmimeve të 
perimeve dhe frutave". 

12.04.1979 - 
01.25.1980 

7 
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38 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980, relacioni i Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës dhe vendimi përkatës "Për organizimin e 
përhapjen e librit e të filmit ". 

01.22.1980 - 
02.04.1980 

14 

39 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.1.1980, raporti i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
raporti i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë 
për paraprojektplanin e zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës për pesëvjeçarin e shtatë 1981-1985. 

01.29.1980 - 
02.05.1980 

197 

40 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980 dhe studimi i përgatitur nga Aparati 
i Këshillit të Ministrave, Ministria e Industrisë dhe Minierave 
dhe Komisioni i Planit të Shtetit, për përqendrimin, 
specializimin dhe kooperimin e bazave materiale. 

02.21.1980 - 
05.17.1980 

183 

41 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, studim i përgatitur nga Ministria e 
Bujqësisë dhe Inspektimi i Shtetit dhe materiali dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
gjendjen dhe problemet për tufëzimin e bagëtive të oborreve 
kooperativiste. 

02.11.1980 - 
03.10.1980 

37 

42 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, parashtresa e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për miratimin e projektidesë së Portit të ri në Vlorë 
dhe të preventivit paraprak të fazës së parë. 

02.09.1980 - 
03.29.1980 

89 

43 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendimi përkatës për miratimin e kuotave të 
eksportit dhe të importit për vitin 1981. 

02.12.1980 - 
03.24.1980 

21 

44 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe vendimi përkatës për shtesë në importin e Ministrisë së 
Shëndetësisë për vitin 1980. 

01.21.1980 - 
03.15.1980 

23 
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45 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi përkatës për ndryshime e shtesa në 
vendimin "Mbi lejen e banimit të shtetasve". 

02.15.1980 - 
03.15.1980 

15 

46 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, relacioni i Gjykatës së Lartë dhe 
vendimi përkatës për marrjen në punë të personave të dënuar 
me riedukim nëpërmjet punës. 

01.21.1980 - 
03.15.1980 

10 

47 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, relacioni i Ministrisë së Financave 
për rishikimin e koeficientit të kthimit nga lekë valute me lekë 
për mallrat e importit. 

02.09.1980 - 
03.06.1980 

18 

48 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980, dhe njoftimi i Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit për përfundimin e rivlerësimit të mjeteve kryesore të 
kooperativave bujqësore. 

10.22.1979 - 
03.06.1980 

15 

49 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980 dhe raporti i Ministrisë së Ndërtimit 
mbi punën e bërë për mekanizimin dhe normimin e punës në 
ndërtim. 

02.22.1980 - 
04.01.1980 

28 

50 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, raporti i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës si dhe detyrat për përmirësimin e gjendjes në 
industrinë poligrafike. 

03.17.1980 - 
04.30.1980 

30 

51 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave dhe vendimi përkatës për ndërtimin e 
fabrikës për bluarjen e squfurit në Ballsh. 

02.15.1980 - 
04.11.1980 

16 

52 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave dhe vendimi përkatës për miratimin e 
detyrës së projektimit të impiantit të seleksionimit dhe të 
pasurimit të mineralit të kromit. 

02.14.1980 - 
04.11.1980 

27 
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53 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave dhe vendimi përkatës për miratimin e 
detyrës së projektimit dhe të projektidesë së ndëtimit të 
gazsjellësit Ballsh-Elbasan. 

01.25.1980 - 
04.30.1980 

73 

54 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendimi përkatës për miratimin e bilancit të faktit 
të të ardhurave dhe të shpenzimeve me valutë për vitin 1979 
dhe për disa ndryshime në bilancin e vitit 1980. 

03.21.1980 - 
04.11.1980 

106 

55 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.4.1980, relacioni i Ministrisë së Financave dhe vendimi 
përkatës për miratimin e bilacit të Bankës  së Shtetit dhe të 
Bankës Bujqësore të vitit 1979. 

02.22.1980 - 
04.11.1980 

13 

56 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe vendimi përkatës për rritjen e alokacioneve të 
punonjësve në disa përfaqësi jashtë shtetit. 

02.13.1980 - 
04.11.1980 

15 

57 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.4.1980, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës për shpërndarjen e kontigjentit të 
specialistëve me arsim të lartë për vitin 1980. 

02.11.1980 - 
04.11.1980 

49 

58 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të KP 
të Rrethit të Tiranës dhe vendimi përkatës për forcimin e 
punës në komitetet ekzekutive të kp të lagjeve të qytetit të 
Tiranës. 

03.15.1980 - 
04.11.1980 

12 

59 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.4.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave e vendimi përkatës për krijimin e uzinës së 
instrumenteve abrazive në Tiranë. 

01.31.1980 - 
04.03.1980 

9 
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60 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980, parashtresa e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe materiali i dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë për projektidenë e përgjithshme të 
Hidrocentralit të Shkodrës si dhe vetë projektideja. 

03.25.1980 - 
05.29.1980 

63 

61 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave e vendimi  përkatës për miratimin e 
projektisedë së uzinës së pastrimit, tharjes së gazit dhe 
prodhimit të  squfurit në Ballsh së bashku me planimetrinë. 

02.04.1980 - 
07.07.1980 

29 

62 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë  së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për strukturën organizative tip 
dhe  pagat  e punonjësve të reparteve me hozrashot më vete 
në sistemin e kësaj ministrie. 

03.24.1980 - 
05.13.1980 

9 

63 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, relacioni i Ministrisë së Industrisë  dhe Minierave 
e vendimi përkatës për miratimin e detyrës së projektimit të 
fabrikës së pasurimit të bakrit të vendburimeve të Golajt e të 
Nikoliqit në rrethin e Kukësit. 

04.14.1980 - 
05.28.1980 

19 

64 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit 
të Ministrave për ndërtimin e karrierës së re të gurit në rrethin 
e Tiranës. 

04.23.1980 - 
05.13.1980 

7 

65 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendimi përkatës për masat që duhen marrë për shtimin e 
prodhimit  dhe përmirësimin e cilësisë së duhanit e të 
cigareve. 

01.19.1980 - 
05.29.1980 

54 

66 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980 relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
dhe vendimi përkatës për përmirësimin e mëtejshëm të 
organizimit dhe të punës kërkimore shkencore në bujqësi. 

04.03.1980 - 
05.27.1980 

24 
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67 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980, njoftim i komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendimi përkatës për pakësimin e  planit  të 
numrit të punonjësve për vitin 1980. 

04.08.1980 - 
05.23.1980 

13 

68 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980, relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe vendimi përkatës për miratimin  e 
strukturës organizative të Ministrisë së Shëndetësisë. 

03.31.1980 - 
05.20.1980 

12 

69 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit  të 
Ministrave, datë 13.5.1980, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
dhe vendimi përkatës për zgjatjen e afatit të shlyerjes së 
kredisë. 

04.19.1980 - 
05.27.1980 

29 

70 Procesverbali i mbledhjes së posaçme të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 15.5.1980, për shtruarjen e disa çështjeve 
themelore për zbatimin e orientimeve të dhëna nga shoku 
Enver Hoxha mbi përsosjen e mëtejshme të shpërblimit sipas 
punës. 

05.15.1980 45 

71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.7.1980, raporti i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
materiali dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë mbi zbatimin e detyrave për kthimin e ekonomisë 
në kushtet e luftës. 

06.10.1980 - 
07.14.1980 

38 

72 Proseverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
parashtresat e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
vendimi përkatës për miratimin e detyrave të projektimit të 
linjave të tensionit të lartë Tiranë - Durrës - Fier, Koman - 
Durrës, Koman - Tiranë dhe të nënstacionit të Bitinckës. 

05.16.1980 - 
07.08.1980 

49 

73 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për pagën e përgjegjësit të turnit të 
njësisë së sektorit dhe të dispeçerit në degët e kësaj ministrie. 

04.09.1980 - 
07.01.1980 

10 

74 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit, për disa ndryshime në strukturën organizative. 

04.16.1980 - 
07.01.1980 

32 
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75 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980, relacioni i Ministrisë së 
Komunikacionit dhe Komisionit të Planit të Shtetit dhe  
vendimi përkatës për krijimin e ndërmarrjes në sektorin e 
transportit. 

06.12.1980 - 
07.12.1980 

24 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.7.1980, relacioni i ministrive përkatëse dhe vendimi për 
prodhimin e artikujve të artizanatit. 

06.27.1980 - 
07.25.1980 

78 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.7.1980 dhe relacioni i Drejtorisë së Përgjithëshme të 
Arkivave të Shtetit për projektrregulloren mbi shfrytëzimin e 
materialeve dokumentare. 

05.30.1980 - 
07.01.1980 

23 

78 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave  për stimulimin e personave që zbulojnë 
përvetësuesit e pronës socialiste. 

02.02.1980 - 
07.01.1980 

4 

79 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980, relacioni i Ministrisë së Tregtisë  së 
Jashtme dhe tekstet e marrëveshjeve tregtare tip me vendet 
revizioniste. 

06.03.1980 - 
07.08.1980 

32 

80 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980,  relacioni i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme dhe vendimi për riorganizimin e tregtisë së jashtme. 

06.21.1980 - 
07.14.1980 

55 

81 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Minstrave, 
datë 1.7.1980 për disa porosi të Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave. 

07.01.1980 7 

82 Procesverbali i mbledhjes së posaçme të Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.7.1980 për aksidentin e ndodhur nga 
përplasja e autobusit urban me trenin e mallrave në qytetin e 
Elbasanit.Njoftim i Komisionit Qeveritar dhe letra për këtë 
çështje. 

07.13.1980 - 
07.23.1980 

47 
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83 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.9.1980 dhe studimet e komisioneve 
qeveritare për përsosjen e strukturave organizative të 
pushtetit dhe të administratës, të aparateve e degëve të 
veçanta të ekonomisë së ndërmarrjeve bujqësore dhe të 
kooperativave bujqësore. 

09.10.1980 - 
09.26.1980 

38 

84 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, dekreti i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.9.1980, relacionet dhe vendimi përkatës 
për krijimin , platformën, detyrat dhe strukturën organizative 
të Komitetit të Shkencës dhe Teknikës. 

09.05.1980 - 
01.24.1981 

42 

85 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.9.1980, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
dhe vendimet përkatëse për kufizimin e oborrit kooperativist, 
tufëzimit të bagëtive, të oboreve, heqjen e tokës e të bagëtive  
mbi statutin e kooperativave bujqësore, dhe ndalimin e 
mbajtjes së bagëtive dhe shpendëve në qytete si dhe sigurimin 
e bazës ushqimore për bagëtitë e tufëzuara. 

09.04.1980 - 
12.09.1980 

122 

86 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për 
ndërtimin e linjës së tensionit të lartë Fierzë - Tiranë - Elbasan 
(qarku i dytë). 

07.09.1980 - 
09.26.1980 

15 

87 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.9.1980, relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe vendimi për kategoritë e punonjësve të 
Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh që 
përfitojnë pushim plotësues. 

05.07.1980 - 
10.06.1980 

14 

88 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
dhe vendim për pagat e tornitorëve. 

07.25.1980 - 
10.13.1980 

12 
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89 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, datë 30.10.1980 dhe studim i Komisionit të Planit të Shtetit 
dhe  të Ministrisë së Ekonomisë Komunale për zëvendësimin 
e druve të zjarrit në qytetet dhe në ndërmarrjet bujqësore si 
dhe në fshatrat e zonave fushore që nuk kanë pyje. 

09.03.1980 - 
10.30.1980 

32 

90 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.10.1980, relacioni i Minstrisë së Ekonomisë 
Komunale dhe vendimi për kalimin e shërbimit të arkëtimit 
dhe për mënyrën e pagimit të qerasë, ujit dhe energjisë 
elektrike në ndërmarrjet komunale. 

09.09.1980 - 
11.12.1980 

26 

91 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.10.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë  për përdorimin e prodhimit të domateve  nga serat 
me avull në rrethin e Tiranës. 

09.20.1980 - 
10.30.1980 

14 

92 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Minstrave, 
datë 30.10.1980 për disa probleme që dalin për ndërmarrjet e 
reja komunale dhe të tregtisë (mensat). 

10.30.1980 19 

93 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.10.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave  për vendosjen e shpërblimit të punonjesve që 
merren me depozitat e kursimit në ndërmarrjet kooperativiste 
dhe institucionet. 

09.22.1980 - 
10.30.1980 

6 

94 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.10.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për mbylljen e llogarive të kredive  dhe  të 
kleringut  me Republikën Popullore të Kinës. 

09.11.1980 - 
09.30.1980 

10 

95 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.10.1980 dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
ndryshime në vendimin për sjelljen dhe dërgimin e sendeve 
dhe për tagrin doganor si dhe vendimi përkatës. 

10.28.1980 - 
11.06.1980 

39 

96 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.10.1980 dhe njoftimi përkatës mbi mënyrën e 
shpërndarjes dhe të administrimit të objekteve të kantierit të 
Hidrocentralit  të Fierzës. 

1980 - 
10.30.1980 

5 
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97 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, datë 24.7.1980 për disa probleme në 
procesin e miratimit të çmimeve për pesëvjeçarin e shtatë 
1981-1985 dhe njoftimet përkatëse. 

07.14.1980 - 
07.24.1980 

27 

98 Procesverbali i mbledhjes së organizuar nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave më datë 9.6.1980 për problemet e rritjes 
së prodhimit të mishit. 

06.09.1980 57 

99 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave,datë 24.7.1980 dhe relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për caktimin e kufirit të  
benzinës për autoveturat. 

05.15.1980 - 
07.24.1980 

8 

100 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, datë 24.7.1980, për disa  probleme të 
import - eksportit dhe të realizimit të planit të valutës së lirë 
për gjashtëmujorin e parë 1980. 

07.24.1980 5 

101 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, datë 24.7.1980 për disa çështje të 
ndryshme. 

07.24.1980 4 

102 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, datë 7.8.1980 për disa probleme të 
realizimit të planit të vitit 1980. 

08.07.1980 31 

103 Procesverbali i mbledhjes së  organizuar nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave, datë 26-27.8.1980 për plotësimin e 
planit të vitit 1980, projektplanin e vitit 1981 dhe të 
pesëvjeçarit të shtatë. 

08.26.1980 - 
08.27.1980 

165 

104 Procesverbali i mbledhjes së organizuar nga Kryetari i 
Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, më datën 1.8.1980 me 
ambasadorët e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
në shtetet e huaja. 

09.01.1980 31 

3 Vendime qarkulluese.   

105 Vendimi i Këshillit të Ministrave për disa shtesa në 
metodologjinë e planifikimit të ekonomisë. 

06.05.1980 - 
07.03.1980 

12 
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106 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë, si dhe 
relacionet përkatëse për ndryshime në planin e në fondet për 
investime në ndërtim -montime dhe makineri për vitin 1980 
dhe për miratimin e kuotave të investimeve dhe të ndërtimeve 
themelore për vitin 1981. 

02.18.1980 - 
12.31.1980 

250 

107 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
investimeve të ndërtim -montimeve e makinerive për objektet 
e industrisë ushtarake, miratimin e sheshit dhe ndërtimin e 
objektit 2575 dhe 2575/1 si dhe ndryshime në vleftat e plota 
për tunelizimin në rajonin e Elbasanit dhe të objektit "K- 78". 

01.04.1980 - 
12.29.1980 

160 

108 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse 
për ndryshime në planin e prodhimit për vitin 1980 dhe  
ndalimin e tejkalimit të planit të prodhimit nëpërmjet 
përdorimit të lëndëve të para e materialeve të importit. 

05.21.1980 - 
12.05.1980 

58 

109 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse për ndryshime në planet e furnizimit material. 

07.11.1980 - 
11.24.1980 

36 

110 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
pranimeve të reja në shkollat e larta e të mesme për vitin 
shkollor 1980-1981 dhe në planin e pranimeve në shkollën e 
lartë ushtarake "Enver Hoxha" për vitin 1980. 

02.21.1980 - 
07.24.1980 

18 

111 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse në planin e valutave dhe dhënie fondesh në valutë 
për vitin 1980. 

01.29.1980 - 
12.04.1980 

94 

112 Vendime të Këshillit të Ministrave  për ndryshime në planin e 
eksport - importit për vitin 1980 si dhe për miratimin e 
projektplanit të eksport - importit për vitin 1981. 

04.14.1980 - 
12.08.1980 

151 

113 Vendime të Këshillit të Ministrave për kuotat e projektplanit, 
vlerësimin e mallrave të importit dhe hartimin e dorëzimin  e 
detyrave të projektimit të veprave për pesëvjeçarin e shtatë 
1981-1985. 

03.19.1980 - 
08.30.1980 

121 

114 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për dëmet e shkaktuara Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë nga ana e Republikës Popullore të 
Kinës dhe mbylljen e llogarive të kredive e të kleringut me 
Republikën Popullore të Kinës. 

09.19.1980 - 
12.05.1980 

21 
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115 Vendimi i Këshillit të Ministrave për shpenzimet e udhëtimit e 
të dietave të kuadrove udhëheqëse që dalin jashtë shtetit. 
Relacioni i Drejtorisë së Pritjes. 

03.04.1980 - 
03.08.1980 

6 

116 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rregulloren 
e Drejtorisë së Pritjes  dhe për ndryshime në planin e 
investimeve dhe të valutave të kësaj drejtorie. 

01.23.1980 - 
11.26.1980 

78 

117 Vendimi i Këshillit të Ministrave për prodhimin, përdorimin 
dhe shitjen e hartave topografike të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë. Relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes. 

12.24.1979 - 
01.07.1980 

11 

118 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e palës sonë 
në Komisionin e Përbashkët Shqiptaro - Jugosllav për 
Ekonominë Ujore dhe të protokolleve të mbledhjeve të 
komisioneve shqiptaro - jugosllave, për incidentet kufitare 
dhe ekonominë ujore. 

06.23.1980 - 
12.05.1980 

58 

119 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për pagesën e punonjësve të 
organikave të kohës së luftës që marrin pjesë në përgatitjen 
ose stërvitje ushtarake. Relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit. 

11.19.1980 - 
12.05.1980 

7 

120 Vendime të Këshillit të Ministrave  për pagat e disa 
funksioneve e emërtimeve të reja në ushtri. 

10.03.1980 - 
10.17.1980 

18 

121 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse 
për ndryshime në vendimet për normat e veshmbathjes të 
ushtarakëve dhe të kuadrove që punojnë në zona të thella e 
vende të izoluara. 

11.24.1980 - 
12.22.1980 

17 

122 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ruajtjen e 
depove të armëve të forcave vullnetare  në bazë lagjeje, në 
qytetin e Tiranës si dhe për ruajtjen e objekteve të Agjensisë 
Telegrafike Shqiptare. 

01.15.1980 - 
05.29.1980 

15 

123 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për financimin e shpenzimeve të Kongresit të  6-të të 
kooperativave bujqësore. 

01.28.1980 - 
03.17.1980 

15 

124 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në masën e paradhënieve për anëtarët e kooperativës 
bujqësore  të Lurës në rrethin e Dibrës. Informacioni  dhe 
relacioni përkatës. 

09.11.1980 - 
09.17.1980 

8 
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125 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për kalim toke 
nga kooperativat bujqësore në përdorim të ndërmarrjeve ose 
anasjelltas, si dhe për ndryshim destinacioni nga tokë arë në 
dru frutore. 

03.29.1980 - 
12.31.1980 

36 

126 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndarjen e 
Ndërmarrjes Bujqësore  së Belshit në Elbasan.Relacioni 
përkatës. 

06.24.1980 - 
07.03.1980 

7 

127 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtesa në 
vendimin  për blerjen e dhive nga oborret kooperativiste.  
Relacioni i Ministrisë Bujqësisë. 

08.28.1980 - 
09.12.1980 

7 

128 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
shesheve të ndërtimit të komplekseve blegtorale. Relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë. 

06.03.1980 - 
07.03.1980 

12 

129 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e  
Ministrisë së Bujqësisë për ndërtimin e stallave të gjelit të detit 
dhe importimin e medikamenteve. 

08.28.1980 - 
10.06.1980 

22 

130 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndryshimin  në 
vendimin për shtimin e prodhimit të perimeve dhe tregtimin e 
tyre, si dhe kontrata tip. 

01.30.1980 - 
02.05.1980 

10 

131 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për heqjen nga 
inventari të 264 rrënjëve ullinj dhe për rritjen e vleftës së plotë 
të veprës "Elektrostacioni ujitës i  Mifolit". Relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

01.10.1980 - 
10.02.1980 

11 

132 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë për heqje pyjesh nga fondi pyjor. 

01.31.1980 - 
11.06.1980 

22 

133 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave për ndryshime e shtesa në 
urdhëresën "Mbi administrimin e kullotave". 

03.10.1980 6 

134 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
udhëzimin mbi organizimin e ndihmës me forca pune nga 
qyteti për kooperativat dhe ndërmarrjet bujqësore. Relacion i 
Komisionit të Planit dhe Ministrisë së Financave. 

08.28.1980 - 
09.29.1980 

11 
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135 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave , relacionet  dhe 
parashtresat përkatëse, për miratim shpimi dhe ndërprerje 
pusesh për kërkimin e shfrytëzimin e naftës e të gazit si dhe 
për investime në këtë sektor. 

12.26.1980 - 
12.31.1980 

161 

136 Vendime të Këshillit të Ministrave për fuqizimin e industrisë 
mekanike, rigjenerimin e pjesëve të ndërrimit dhe të byrosë 
teknologjike të Kombinatit të Autotraktorëve "Enver Hoxha". 

02.12.1980 - 
10.13.1980 

45 

137 Vendime të Këshillit të Ministrave për trajtimin  dhe 
administrimin e mineralit të kromit dhe për ngritjen e repartit 
të briketimit të pluhurave të kromit. 

03.29.1980 - 
09.02.1980 

36 

138 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
detyrës së projektimit për shtesën e Fabrikës së Pasurimit të 
Bakrit në Reps të Mirditës. Relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave. 

10.06.1980 - 
11.10.1980 

17 

139 Vendimi i Këshillit të Ministrave  për miratimin e treguesve 
ekonomiko - financiarë të vitit 1980 për Uzinën e Superfosfatit 
në Laç dhe në Fabrikën  e Letrës në Lezhë. Relacion i 
Ministrisë së Industrisë  dhe Minierave. 

08.02.1980 - 
08.23.1980 

13 

140 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Industrisë  dhe të Minierave për vendosjen e 
normave  të punës në ndërmarrjen energjetike, në uzinat e 
përpunimit të naftës dhe miratimin më vete të rendimentit të 
punës në punimet minerare. 

12.31.1979 - 
07.03.1980 

14 

141 Vendimi i KëshIllit të Ministrave dhe relacioni i Minstrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për organizimin e 
Inspektoriatit  të Peshkimit. 

02.07.1980 - 
03.08.1980 

7 

142 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
sheshit të ndërtimit të ekonomisë së rritjes së peshkut në 
Boboshticë. Parashtresë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

08.28.1980 - 
10.13.1980 

10 

143 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ambalazhimin dhe 
shpërndarjen e kripës së jodizuar. Relacione të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

04.22.1980 - 
07.07.1980 

10 

144 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e zgjerimin e 
frigoriferëve. Relacion i Tregtisë së Brendshme. 

01.23.1980 - 
07.17.1980 

18 
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145 Vendimi i Këshillit të Ministrave për një shtesë në vendimin 
"Mbi studimin, eksperimentimin, projektimin dhe nxjerrjen e 
prodhimeve të reja". Njoftim i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore. 

07.28.1980 - 
10.17.1980 

8 

146 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ngritjen e një mulliri 
bloje të tunelizuar në Kooperativën Bujqësore të Tipit të Lartë 
të Cakranit. Shkresë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Fier. 

01.07.1980 - 
02.26.1980 

5 

147 Vendimi i Këshillit të Ministrave për përpunimin e qepujkës. 
Relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

03.28.1980 7 

148 Vendime të Këshillit të Ministrave për zhvillimin e industrisë 
së materialeve  të ndërtimit dhe për miratimin e shesheve të  
ndërtimit të fabrikës së tullave në Lushnjë dhe të impiantit të 
lëndëve inerte në Milot, ngritjen e silloseve dhe zgjerimin e 
poligoneve për fabrikat e çimentos. 

03.13.1980 - 
12.27.1980 

54 

149 Vendimi i Këshillit të Ministrave për krijimin e Ndërmarrjes së 
Ndërtimit të Banesave në Tiranë. Parashtresë e Ministrisë së 
Ndërtimit. 

08.06.1980 - 
08.16.1980 

17 

150 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse për ndërtimin e fazës së parë të sheshit "Hysni 
Kapo", urbanistikën e rrugës "8 Nëntori" dhe kanalizimet në 
qytetin hero të Vlorës. 

12.27.1979 - 
09.09.1980 

54 

151 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratim e 
ndryshim të planeve rregulluese  e të vijave kufitare të qytetit  
të Lezhës, sektorit të "Tri urave" te Ndërmarrjes  Bujqësore "29 
Nëntori" Lushnje, sistemimi i kanalizimeve në Durrës e Plazh 
dhe lejim ndërtimi jashtë vijës kufitare. 

03.03.1980 - 
12.04.1980 

35 

152 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse për rritjen e vleftës së plotë të ndërtimit në disa 
objekte ekonomike e social- kulturore. 

11.26.1979 - 
10.13.1980 

86 

153 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
rrugëve Lapidar - Tërbaç dhe Pocem - Kocul si dhe  për 
asfaltimin  e disa rrugëve me projekt e preventiv të pjesshëm. 

01.14.1980 - 
10.23.1980 

23 
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154 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë dhe 
relacionet përkatëse për ndalimin e shitjes dhe të përdorimit të 
autoveturave  dhe të triçiklave shtetasve dhe për dhënie fondi 
për blerje autoveture e pjesësh ndërrimi për autovetura, si dhe 
për kalim autoveture. 

03.19.1980 - 
09.06.1980 

22 

155 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa mjete 
transporti dhe të një depoje. 

06.03.1980 - 
11.10.1980 

31 

156 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
konkluzioneve të protokollit për zgjidhjen e problemeve të 
projektimit e ndërtimit të vijës hekurudhore në pikën e kufirit 
jugosllav. Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.03.1980 - 
11.17.1980 

10 

157 Vendimi i Këshillit të Ministrave për disa masa për ruajtjen e 
mbikalesave të hekurudhës. Informacioni Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

08.12.1980 - 
09.01.1980 

9 

158 Vendime të Këshillit të Ministrave për transportimin e 
punonjësve nga qendrat e banimit në qendrat e punës. 
Relacione të Ministrisë  së Mbrojtjes dhe Komunikacioneve. 

07.30.1980 - 
09.06.1980 

10 

159 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
urdhëresën "Mbi mënyrën e transportimit  dhe të ngarkim - 
shkarkimit të mallrave". Relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave. 

03.07.1980 - 
06.16.1980 

6 

160 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për disa ndryshime në vendimin për 
prodhimin, administrimin dhe shpërndarjen e pullave 
postare. 

10.20.1980 - 
12.29.1980 

8 

161 Vendimi i Këshillit të Ministrave, studimi e relacioni  përkatës 
për kalimin e aktivitetit  komunal  të qendrave  minerale të 
Kamit në rrethin e Tropojës. 

12.13.1979 - 
03.27.1980 

16 

162 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e sipërfaqes së 
banimit në qytetin e Korçës. Relacione të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

10.21.1980 - 
12.27.1980 

12 

163 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për një shtesë 
në vendimin  për furnizimin  me ujë të qytetit të Tiranës dhe 
administrimin e ujësjellësit të zonës së Pezës. 

01.26.1980 - 
05.26.1980 

11 
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164 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për përmirësimin  
e shërbimit, forcimin e rregullave  dhe zhvillimin e plazheve. 
Parashtresë   e Aparatit  të Këshillit të Ministrave. 

12.09.1980 - 
12.15.1980 

19 

165 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
sheshit të ndërtimit të linjave të përpunimit të plehut në 
Tiranë. Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale. 

10.27.1980 - 
11.18.1980 

9 

166 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për përdorim 
kaldaje me solar dhe shtesa në planin e furnizimit me vajguri e 
dru zjarri për vitin 1980. 

01.05.1980 - 
12.18.1980 

26 

167 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet  përkatëse 
për ndërtimin e apartamenteve të dëmtuara dhe mbulimin e 
humbjeve të  shkaktuara nga fenomenet e natyrës. 

02.21.1980 - 
11.17.1980 

69 

168 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për krijim e 
ndryshim varësise ndërmarrjesh të tregtisë së brendshme. 
Relacione të Tregtisë së Brendshme. 

08.22.1980 - 
11.12.1980 

16 

169 Vendime të Këshillit të Ministrave për kursimin e 
karburanteve  dhe ndryshime në planin e furnizimit me 
karburante e çimento, si dhe relacionet përkatëse. 

05.15.1980 - 
11.01.1980 

75 

170 Vendimi i Këshillit të Ministrave  për trajtimin e specialistëve 
koreanë, gjermano - perëndimorë etj. Relacionet e Ministrisë 
së Industrisë e Minierave dhe të Lehtë e Ushqimore. 

06.12.1980 - 
11.08.1980 

22 

171 Vendime të Këshillit të Ministrave për kalimin e aktivitetit në 
ndërmarrjet e eksportit dhe krijimin e Drejtorisë së Eksportit 
dhe  të Importit në Komisionin e Planit të Shtetit. 

02.22.1980 - 
07.08.1980 

30 

172 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
marrëveshjeve për shkëmbimin e mallrave me Libinë dhe 
Finlandën. 

06.27.1980 - 
12.27.1980 

21 

173 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për pesëmarrjen 
në  panairet ndërkombëtare për vitin 1981. Relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

07.21.1980 - 
08.06.1980 

12 
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174 Vendime të Këshillit të Ministrave për planin e  arkës të 
Bankës së Shtetit për vitin 1980, shtimin e llogarisë 01, 
pakësimin e shpenzimeve  të pakryera, përqindjen e interesit 
bankar dhe mbylljen e marrëdhënieve me buxhetin për vitin 
1979. 

01.21.1980 - 
10.02.1980 

53 

175 Vendime të Këshillit të Ministrave për mdryshime në 
vendimin mbi ndalimin e blerjeve jashtë sektorit socialist e 
mbi mbajtjen e kontabilitetit si dhe për mekanizimin e 
evidencës  dhe çeljen e llogarive likuiduese. 

02.01.1980 - 
10.13.1980 

45 

176 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie kredie  
kooperativës bujqësore "Myslym  
Peza" në rrethin e Tiranës dhe faljen e kredisë së dhënë 
Maman Saliut e Gilo Lames në rrethin e Vlorës. 

02.12.1980 - 
09.29.1980 

23 

177 Vendime të Këshillit të Ministrave për kategorizim 
ndërmarrjesh, miratim pagash dhe trajtim  financiar të 
punonjësve të sektorëve të ndryshëm, si dhe relacionet 
përkatëse. 

12.10.1979 - 
01.03.1981 

67 

178 Vendimi i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin për atestimin e punëtorëve, shkresë e Ministrisë së 
Industrisë  dhe Minierave. 

03.12.1980 - 
04.10.1980 

4 

179 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë  për 
përmirësimin e punës së sigurimeve shoqërore shtetërore, 
rritjen e përqindjes së derdhjeve në to  dhe kategorizimin e 
punës për efekt pensioni. 

08.04.1979 - 
11.11.1980 

43 

180 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
dispozitat për ndihmë ekonomike personave të paaftë për 
punë që nuk kanë të ardhura dhe janë pa ndihmë, relacion 
dhe shënime të aparatit të Kryeministrisë. 

09.01.1980 - 
10.17.1980 

14 

181 Vendimi i Këshillit të Ministrave për shtesë fondi për 
zhvlerësimin e disa konfeksioneve, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme. 

11.22.1980 - 
12.05.1980 

7 

182 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Financave  dhe Komisionit të Planit të Shtetit për 
prodhimin e metaleve të çmuara për vitin 1980 dhe për 
çmimet e arit, argjendit, platinit e  gurëve të çmuar. 

01.31.1980 - 
09.10.1980 

20 
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183 Vendimi i Këshillit të Ministrave për pagën e punëtorëve  që 
merren me kapjen e kafshëve dhe të shpendëve të egra të 
gjalla, çmimin e tyre dhe të lepurit e të pëllumbit të butë. 

11.16.1979 - 
01.07.1980 

7 

184 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Byrosë së 
Çmimeve dhe të ministrive përkatëse për forcimin e 
organizmave  që merren me çmimet dhe për caktim e 
ndryshim çmimesh. 

12.25.1979 - 
12.23.1980 

118 

185 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshim në 
pagat e punonjësve  të arsimit dhe krijimin e ekonomisë 
didaktike të Institutit të Lartë Bujqësor në Korçë. Relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

12.27.1979 - 
01.19.1980 

8 

186 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshimin  në 
vendimet  për sistemin arsimor për bursat e nxënësve e 
studentëve dhe për të drejtat e studentëve  dhe kursantëve që 
studiojnë jashtë shtetit me bursë. 

05.03.1980 - 
12.05.1980 

24 

187 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
plotësimin e nevojeve të bazës prodhuese të shkollave të 
mesme bujqësore dhe ndërtimin e shkollës në fshatin Pojovë 
të rrethit të Elbasanit. 

07.01.1980 - 
12.08.1980 

19 

188 Udhëzime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
udhëzimet për "Përbërjen e komisioneve, rregullat dhe 
procedurën e atestimit të punëtorëve dhe të nxënësve" dhe " 
Mbi përgatitjen, shpërndarjen dhe përdorimin e specialistëve". 

03.22.1980 - 
10.02.1980 

12 

189 Udhëzime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
udhëzimet për stazhin në prodhim të nxënësve dhe të 
studentëve dhe për trajtimin e vullnetarëve të rinisë që marrin 
pjesë në aksionet kombëtare. 

06.03.1980 - 
10.17.1980 

17 

190 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për përbërjen e 
Komitetit të Çmimeve të Republikës. Shënim i aparatit të 
Kryeministrisë. 

03.04.1980 - 
03.13.1980 

7 

191 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
nënshkrimin e marrëveshjes kulturore me Suedinë e Algjerinë. 
Shkresa të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

03.10.1980 - 
05.06.1980 

12 
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192 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për shpërblimin e disa 
vlerave monumentale. 

01.26.1980 - 
06.12.1980 

14 

193 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Akademisë së 
Shkencave  për miratimin e "Fjalorit  Enciklopedik Shqiptar" 
dhe të "Enciklopedisë Shqiptare". 

10.04.1980 - 
10.27.1980 

19 

194 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
udhëzimin  mbi administrimin  e disertacioneve dhe të 
materialeve të sesioneve shkencore të pabotuara. Informacion 
i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

04.29.1980 - 
05.19.1980 

5 

195 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për vënien në 
mbrojtje të lagjeve e asambleve me vlerë  arkitektonike të disa 
qyteteve, shtesë fondi për muzeun "Skënderbeu" dhe çështje të 
tjera për monumentet e kulturës dhe Muzeun Historik 
Kombëtar, si dhe relacionet përkatëse. 

01.14.1980 - 
11.06.1980 

45 

196 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës për 
krijimin  e Drejtorisë së  Stacioneve të Radios dhe të 
Televizionit dhe për fillimin e emisioneve në gjuhën suedeze. 

11.12.1979 - 
01.07.1980 

15 

197 Vendimi i Këshillit të Ministrave për kryerjen e punimeve për 
zgjerimin e Kinostudios "Shqipëria e Re" dhe prishjen e disa 
godinave rreth Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Relacion 
i Ministrisë së Arsimit  dhe Kulturës. 

09.05.1980 - 
10.13.1980 

8 

198 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për shtesë fondi  
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe të Artistëve për lejet krijuese, si 
dhe relacioni përkatës. 

01.31.1980 - 
09.05.1980 

8 

199 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për përgatitjen e ekipit të futbollit për 
kampionatin botëror. 

02.04.1980 - 
04.03.1980 

7 

200 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për përgatitjen e 
punonjësve të shëndetësisë. Relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

08.18.1980 - 
10.13.1980 

7 

201 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ngritjen e 
ofiçinës së ndreqjes së aparaturave elektromjekësore. Relacion 
i Ministrisë së Shëndetësisë. 

02.25.1980 - 
04.07.1980 

13 
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202 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e marrëveshjes 
me Republikën  Turke për parandalimin  dhe luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse, si dhe marrëveshja përkatëse. 

03.15.1980 - 
04.11.1980 

15 

203 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për caktimin e 
punonjësve për mbushjen e letërnjoftimeve dhe pagesën e 
tyre. Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

01.06.1980 - 
01.19.1980 

7 

204 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave për disa plotësime në 
udhëzimin për shpronësimin e pasurisë së paluajtshme. 
Relacioni  dhe shënimet përkatëse. 

12.07.1979 - 
04.22.1980 

18 

205 Vendimi i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në planin  
e thellimit të Revolucionit Tekniko - Shkencor për vitet 1978-
1980. 

08.07.1980 - 
08.12.1980 

19 

206 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshim në strukturat 
organizative dhe kontigjentin e punonjësve të organeve të 
administratës shtetërore në qendër e në rrethe. Relacionet 
përkatëse. 

01.07.1980 - 
12.05.1980 

173 

207 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë si dhe 
relacionet përkatëse për ndryshime në strukturën organizative 
dhe në numrin e punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore dhe në organet e ndërmarrjet e sistemit të saj. 

12.27.1979 - 
10.02.1980 

38 

208 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në numrin e punonjësve, në organikat e administratës 
shtetërore në qendër e në rrethe si dhe në planin e punëtorëve 
e të nxënësve në ekonomi. 

11.09.1979 - 
01.03.1981 

183 

209 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për lëvizje dhe 
emërim kuadrosh në organet e administratës shtetërore në 
qendër e në rreth. 

12.26.1979 - 
11.18.1980 

137 

210 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për emërim e 
lëvizje kuadrosh të ushtrisë, shkollave të lira ushtarake dhe 
organeve të punëve të brendshme, si dhe vendimi për 
ndryshim në kolegjumin e kësaj  ministrie. 

01.18.1980 - 
12.30.1980 

137 

211 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratim 
delegacionesh për pjesmarrjen në aktivitete ndërkombëtare. 

03.25.1980 - 
11.03.1980 

118 
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212 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratim 
delegacionesh që dërgohen jashtë shtetit për çështje të tregtisë. 

02.12.1980 - 
12.18.1980 

103 

213 Vendime te Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
delegacionit të palës sonë në mbledhjet e komisioneve 
shqiptaro - jugosllave për ekonominë ujore, incidente kufitare 
dhe peshkimin. 

12.13.1979 - 
05.22.1980 

17 

214 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
delegacioneve të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe të 
Universitetit që shkoi  në Krahinën Socialiste Autonome të 
Kosovës dhe në Shkup. 

12.14.1979 - 
09.30.1980 

19 

215 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
delegacioneve për bisedime dypalëshe për problemet e lidhjes 
ndërkombëtare me hekurudhë të ndërlidhjes, Agjensisë 
Telegrafike e Radiotelevizionit me organet përkatëse, 
jugosllave, italiane e turke. 

02.07.1980 - 
10.11.1980 

44 

216 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
delegacionit për nënshkrimin e marrëveshjes për luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse me Turqinë. Shkresë e Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

01.25.1980 - 
02.06.1980 

5 

217 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
delegacionit për bashkëbisedimin tekniko - shkencor me 
Republikën Socialiste të Vietnamit. Relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit. 

05.27.1980 - 
06.02.1980 

6 

218 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe propozimet 
përkatëse për dhënie dhe heqje pensioni dhe për deklarim 
element që nuk i ka qëndruar besnik revolucionit. 

12.10.1979 - 
12.22.1980 

149 

219 Vendimi i Këshilit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për ndryshime në vendimin "Mbi 
inspektoriatin shtetëror të sigurimit teknik për instalimet dhe 
pajisjet elektrike". 

12.03.1979 - 
03.27.1980 

15 

4 Sektori i Përgjithshëm.   

220 Planet e çështjeve për Këshillin e Ministrave dhe Kryesinë e tij 
si dhe ato për forumet  udhëheqëse të Partisë e të Shtetit për 
vitin 1980, si dhe procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 5.3.1980 për këto çështje. 

02.28.1980 - 
11.19.1980 

112 
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221 Planet e çështeve për Këshillin e Ministrave dhe Kryesinë e tij 
si dhe për forumet udhëheqëse të Partisë e të pushtetit për 
vitin 1981. 

07.10.1980 - 
12.30.1980 

47 

222 Procesverbale për disa probleme të shqyrtuara jashtë rendit të 
ditës në mbledhjet e Këshillit të Ministrave dhe të kryesisë së 
tij, si në mbledhje të organizuara nga Aparati  i  Këshillit të 
Ministrave. 

01.25.1980 - 
07.24.1980 

40 

223 Stenograma e bisedimit  për pritjen  që  i bëri zëvendëskryetari 
i parë i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, më 31.10.1980, 
kryetarit të Këshillit Ekzekutiv të Republikës Socialiste të 
Maqedonisë,Bllagojev Popov. 

10.31.1980 19 

224 Stenograma e bisedës së zhvilluar në pritjen  që i bëri 
zëvendëskryetari i parë i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
Drejtorit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UNESKO)  
Amadu Malstar Mizon, më 11.9.1980. 

09.11.1980 11 

225 Stenograma e bisedës së zhvilluar në pritjen që i bëri 
zëvendëskryetari i parë i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
delegacionit tregtar të Republikës së Finlandës , të kryesuar 
nga ministri i Tregtisë së Jashtme Esko Rekola, më 11.8.1980. 

08.11.1980 14 

226 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1980 dhe vendimi për miratimin e Rregullores Tip të 
ministrive dhe  të institucioneve të tjera qendrore, si dhe  
korrespondencë për sigurimin me zyra të disa ministrive e 
institucioneve. 

01.25.1979 - 
09.10.1980 

84 

227 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, në datën 1.9.1980 me ambasadorët e 
përfaqësive tona jashtë shtetit , informacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për disa çështje të ngritura nga qeveria 
jugosllave, greke, turke e italiane si dhe studime për rrugët që 
mund të ndiqen për kthimin e arit monetar shqiptar që 
ndodhet në Angli. 

02.26.1980 - 
09.01.1980 

63 
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228 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë  për miratimin e rregullores së Drejtorisë  së 
Pritjes dhe dhënie investimesh e fondesh kësaj drejtorie si dhe 
për çështje të tjera të trajtimit ekonomiko - financiar të 
udhëheqjes dhe të miqve. 

01.26.1980 - 
12.31.1980 

69 

229 Vendim dhe letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
drejtuar ministrive, institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve për zgjedhjen 
dhe vendosjen e rojeve civile në objektet e ndryshme dhe 
ruajtjen e depove të armatimit të forcave vullnetare. 

04.15.1980 - 
12.17.1980 

11 

230 Telegram i zëvendëskryetarit të parë të Këshillit të Ministrave 
drejtuar komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve lidhur me masat për parandalimin e mbytjes 
aksidentale të njerëzve në lumenj, liqene, rezervuarë e kanale. 

07.02.1980 1 

231 Procesverbali, raporti e diskutimet e mbajtura në aktivin e 
zhvilluar në Aparatin e Këshillit të Ministrave në datën 
20.8.1980 për përsosjen e metodës e të stilit në punë. 

07.19.1980 - 
08.20.1980 

43 

232 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në vendimet 
për metodologjinë e planifikimit lidhur me kualifikimin e 
punonjësve pa shkëputje nga puna dhe për punonjësit që 
disiplinohen me organikë e kompetencat për strukturat 
organizative. 

06.05.1980 - 
12.04.1980 

33 

233 Porosi të dhëna nga kryetari i Këshillit të Ministrave në 
mbledhjen e datës 15.5.1980 dy ministrave të rinj Prokop 
Murra dhe Esma Ulqinaku. 

05.15.1980 21 

234 Informacione për zbatimin e porosive të dhëna nga kryetari i 
Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e disa çështjeve të dala 
nga kontakti i tij me bazën më 14.3.1980 dhe 1.4.1980. 

02.22.1980 - 
12.25.1980 

344 

235 Informacione për zbatimin e porosive të dhëna nga kryetari i 
Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e disa çështjeve të dala 
nga kontakti i tij me bazën në datat 7.6.1980, 1.7.1980 dhe 
20.12.1980. 

01.19.1980 - 
07.01.1981 

358 

236 Skema e rregullores tip të ndërmarrjes socialiste. 02.22.1980 - 
03.07.1980 

9 
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237 Udhëzimi i Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive e rretheve për ndërmarrjen e studimit për përsosjen 
e strukturave organizative si dhe materialet e paraqitura nga 
grupet e punës për këtë çështje sipas propozimeve të 
ministrive e rretheve. 

05.20.1980 - 
09.09.1980 

204 

237/1 Udhëzimi i Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive e rretheve për ndërmarrjen e studimit për përsosjen 
e strukturave organizative si dhe materialet e paraqitura nga 
grupet e punës për këtë çështje sipas propozimeve të 
ministrive e rretheve. 

08.16.1980 - 
08.21.1980 

413 

238 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.9.1980 dhe studimet e paraqitura nga 
Komisioni Qeveritar për masat lidhur me përsosjen e 
strukturave organizative si dhe shqyrtimi i relacionit "Për 
krijimin e Komitetit të Punës e Pagave dhe sigurimeve 
shoqërore pranë Këshillit të Ministrave". 

06.10.1980 - 
09.26.1980 

57 

239 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.5.1980 mbi shtruarjen e disa çështjeve 
themelore "Për zbatimin e orientimeve të shokut Enver Hoxha 
mbi përsosjen e mëtejshme të shpërblimit sipas punës". 

05.15.1980 - 40 

240 Program pune i Këshillit të Ministrave për zbërthimin dhe 
zbatimin e detyrave që dalin nga fjala e shokut Enver Hoxha 
në Byronë Politike të PPSH më 22.4.1980 "Të luftojmë me 
rrënjë disa fenomene negative që vihen re në fushën 
ekonomike e financiare". 

06.05.1980 - 
06.09.1980 

11 

241 Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Qeveritar datë 25, 26 
dhe 28 gusht 1980 për shqyrtimin e studimit kompleks "Për 
përsosjen e mëtejshme të drejtimit ekonomiko-financiar dhe të 
marrëdhënieve në prodhim" dhe studimet përkatëse të 
paraqitura nga grupet e punës. 

08.18.1980 - 
08.28.1980 

228 

242 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.9.1980 për shqyrtimin e studimit kompleks "Për përsosjen e 
mëtejshme të drejtimit ekonomiko-financiar dhe të 
marrëdhënieve në prodhim" dhe studimet përkatëse paraqitur 
nga Komisioni Qeveritar. 

09.06.1980 - 
09.25.1980 

200 
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243 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.12.1980 dhe urdhëresat e vendimet përkatëse për përsosjen 
e marrëdhënieve të shpërndarjes dhe forcimin e kontrollit të 
zbatimit të planit ekonomiko-financiar. 

09.10.1980 - 
12.27.1980 

144 

243/1 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.12.1980 dhe urdhëresat e vendimet përkatëse për përsosjen 
e marrëdhënieve të shpërndarjes dhe forcimin e kontrollit të 
zbatimit të planit ekonomiko-financiar. 

11.07.1980 - 
03.12.1981 

137 

244 Procesverbale të mbledhjeve operative të organizuara me 
pjesëmarrjen e sekretarëve të komiteteve të Partisë dhe 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve e të ministrive për gjendjen e masat për plotësimin e 
detyrave të planit të vitit 1980. 

02.22.1980 - 
08.07.1980 

193 

245 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1980 dhe raporte të Komisionit të Planit të Shtetit, 
Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së Financave për 
plotësimin e planit nëntëmujor të treguesve financiar për 
muajin shtator dhe për cilësinë e prodhimit si dhe diskutimi i 
kryetarit të Këshillit të Ministrave për këto probleme. 

09.22.1980 - 
10.29.1980 

111 

246 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në planin e investimeve për vitin 1980 dhe për ndryshime në 
vlerat e plota të disa veprave. 

03.11.1980 - 
12.31.1980 

31 

247 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në planin e prodhimit për vitin 1980. 

07.05.1980 - 
09.08.1980 

9 

248 Vendime dhe urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për ndryshime në planin dhe të shpërndarjes për vitin 1980. 

02.02.1980 - 
12.24.1980 

50 

249 Vendime dhe urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për ndryshime në planet e eksport-importit për vitin 1980. 

03.06.1980 - 
02.19.1981 

46 

250 Procesverbal i mbledhjes dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për pakësimin e planit të numrit të punonjësve për 
vitin 1980 dhe njoftimi i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
çështje dhe procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
për plotësimin e treguesve të punës. 

03.05.1980 - 
05.23.1980 

17 

251 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në planin e pranimeve në shkolla për vitin 1980. 

02.27.1980 - 
03.30.1980 

3 
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252 Procesverbali dhe konkluzionet e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.6.1980, si dhe raporti i përgatitur nga 
Aparati i Këshillit të Ministrave, Ministria e Punëve të 
Brendshme, Gjykata e Lartë dhe Prokuroria e Përgjithshme 
për gjendjen dhe luftën kundër kriminalitetit e njoftime të tjera 
për këtë problem. 

03.07.1980 - 
12.22.1980 

207 

253 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për projektvendimin mbi stimulimin e personave 
që zbulojnë përvetësuesit e pronës socialiste. 

02.02.1980 - 
07.01.1980 

4 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndalimin e tejkalimit të 
planit të prodhimit nëpërmjet përdorimit të lëndëve të para e 
materiale të importit. 

12.03.1980 - 
12.05.1980 

2 

255 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për zbatimin e dispozitave 
lidhur me shpërndarjen e sistemimin e punëtorëve si dhe 
informacione e korrespondencë për këtë çështje. 

01.24.1980 - 
06.13.1980 

18 

256 Telegrame e letra të kolektivave e punonjësve dërguar 
udhëheqjes së Partisë e të shtetit me rast festash e 
përvjetoresh. 

01.10.1980 - 
01.18.1981 

113 

257 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
prodhimin e radiostacioneve për ushtrinë. 

03.18.1980 - 
10.14.1980 

9 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Mbrojtjes për një shtesë në normat e 
veshmbathjes të ushtarakëve të ushtrisë popullore. 

12.03.1980 - 
12.22.1980 

3 

259 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për dhënie valute për blerje 
makinerie për linjën e prodhimit të fishekëve. 

12.05.1980 - 
12.27.1980 

6 

260 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për prodhimin, përdorimin 
dhe shitjen e hartave topografike të RPSSH. 

12.24.1979 - 
01.07.1980 

7 
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261 Letra të Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të 
Ministrave për pjesëmarrjen e punonjësve në stërvitje 
ushtarake dhe për disa të meta të konstatuara në provat për 
ngritjen në alarm të reparteve ushtarake si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
përgatitjen ushtarake të kuadrove dhe ushtarëve rezervistë të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

01.29.1980 - 
12.03.1980 

20 

262 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së tij për 
shtesa në numrin e punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, ndryshime në tabelën e pagave dhe në 
kategorizimin e ushtarakëve dhe të punonjësve të industrisë 
ushtarake. 

01.14.1980 - 
10.17.1980 

31 

263 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për caktimin e të 
deleguarve për dorëzimin e flamurëve luftarakë disa njësive 
ushtarake. 

07.08.1980 - 
07.17.1980 

2 

264 Lista e korrespondencë me ministritë për sigurimin e 
materialeve dhe paisjeve për ndërtimin e linjës së riparimit të 
motorëve të avionëve si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
për plotësimin e nevojave materiale për këtë objekt e tjera. 

12.17.1979 - 
12.30.1980 

129 

265 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e sheshit të 
ndërtimit të objektit ushtarak "2575" dhe për dhënie materiale 
e mjete për ndërtimin e këtij objekti, planimetria e sheshit si 
dhe ndryshim plani investimesh. 

03.14.1980 - 
12.29.1980 

90 

266 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për ngritjen e 
repartit për prodhimin e granatahedhësve dhe mortajave. 

06.30.1980 - 
07.25.1980 

5 

267 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave e 
tjera për eksperimentimin e prodhimit të baterisë tip 6-1000 
për flotën ushtarake detare. 

03.04.1980 - 
12.02.1980 

26 

268 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit të 
mbledhjes së tridhjetë të zakonshme të Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për incidentet kufitare, 
protokolli dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

06.23.1980 - 
07.05.1980 

15 
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269 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar ministrive 
dhe institucioneve qendrore të organizatave të masave për të 
mos lejuar fotografimin e filmimin e objekteve ushtarake nga 
vizitorët dhe turistët e huaj që vijnë në vendin tonë. 

12.24.1980 - 
12.31.1980 

3 

270 Procesverbal i mbajtur në mbledhjen e datës 16.10.1980 si dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
konkluzioneve të protokollit të mbledhjes së 14-të të 
zakonshme të Komisionit Sqiptaro-Jugosllav për Ekonominë 
Ujore si dhe për miratimin e përbërjes së palës sonë në këtë 
komision e për hidrocentralin e Skavicës. 

03.01.1980 - 
12.05.1980 

61 

271 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 1.7.1980 dhe projektrregullorja për 
shfrytëzimin e materialeve dokumentare të Fondit Arkivor 
Shtetëror si dhe korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Arkivave të Shtetit për shfrytëzimin e materialeve 
dokumentare si dhe udhëzime për administrimin e 
disertacioneve dhe sigurimin e një kopje të filmave për 
aktivitetin e shokut Mehmet Shehu. 

01.15.1980 - 
11.24.1980 

49 

272 Njoftime për kontrollet e ushtruara për ruajtjen e sekretit dhe 
letër e Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH për disa 
parregullsi në vijimin e postës sekrete. 

03.01.1980 - 
12.26.1980 

23 

273 Programi dhe studimi për zbërthimin e zbatimin e detyrave që 
dalin për arkivat nga materialet e Pleniumit të 8-të të 
Komitetit Qendror të PPSH për zhvillimin e shkencës dhe të 
teknikës si dhe për disa masa në drejtim të ngritjes së punës 
arkivore. 

04.15.1980 - 
03.26.1981 

56 

274 Evidenca e shkresave për vitin 1980. 03.22.1980 - 
05.22.1980 

12 

275 Plani i punës për vitin 1980 i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit si dhe raporti për punën e bërë nga Thoma 
Murzaku e Teuta Hoxha në Francë e Suedi. 

12.01.1979 - 
12.02.1980 

49 

276 Relacion, informacione, njoftime të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Arkivave dhe të ministrive e rretheve si dhe 
korrespondencë për çështje të përpunimit tekniko-shkencor të 
materialeve dokumentare. 

12.13.1979 - 
09.30.1980 

97 
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277 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtesë 
punonjësish provizorë në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit, në Ministrisë së Ndërtimit dhe  në 
Komitetin Ekzekutiv të Kp të Rrethit  të Shkodrës për 
sistemimin e arkivave si dhe projektstruktura e DPASH-it e 
vërejtjet e shënime për këtë problem. 

02.21.1980 - 
03.09.1981 

54 

278 Projektmarrëveshja për bashkëpunimin kërkimor-shkencor 
midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit të 
RPSSH dhe Drejtorisë së Arkivit të Kosovës. 

12.08.1979 - 
03.21.1980 

24 

279 Procesverbali i mbledhjes së posaçme të Këshillit të 
Ministrave, datë 13.3.1980 për miratimin e udhëzimit për 
organizimin e punës për hartimin e projektplanit të 
pesëvjeçarit të shtatë, së bashku me udhëzimin. 

03.11.1980 - 
03.17.1980 

43 

280 Procesverbali dhe raporti i mbajtur në seminarin e organizuar 
nga Kryesia e Këshillit të Ministrave në datën 29.3.1980 me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, zëvendësministrat dhe kryetarët e grupeve për 
hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të shtatë. 

03.29.1980 - 80 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e kuotave që 
do të shërbejnë për hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të 
shtatë (1981-1985) si dhe pasqyra e pesëvjeçarit të shtatë (1981-
1985) të veprave ekonomike që do të ndërtohen, zgjidhen dhe 
rikonstruktohen gjatë këtij pesëvjeçari. 

03.19.1980 - 
05.26.1980 

99 

282 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.1.1980 së bashku me raportin e marrë në 
shqyrtim për paraprojektplanin e zhvillimit të ekonomisë dhe 
të kulturës popullore për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) dhe 
raportin e dërguar Byrosë Politike. 

01.23.1980 - 
02.04.1980 

197 

283 Procesverbali i mbledhjes së organizuar nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave në datën 26-27.8.1980 për plotësimin e 
planit të vitit 1980, projektplanin e vitit 1981 dhe projektplanin 
e pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985). 

08.26.1980 - 
10.27.1980 

173 

284 Udhëzime të Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
projektplanin e tremujorit të parë 1981. 

11.25.1980 - 
12.16.1980 

4 
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285 Grupet e punës, tematika, shënime dhe relacionet e tyre për 
zhvillimin e industrisë së lehtë dhe ushqimore, shtimin e 
prodhimit të bimëve industriale, vërejtjet nga Komiteti 
Qendror i Partisë që i bënë pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985). 

09.19.1980 - 
12.29.1980 

136 

286 Relacione të grupeve të punës pranë Këshillit të Ministrave 
"Për treguesit e përgjithshëm, zhvillimin e industrisë së naftës 
e të gazit dhe qymyreve gjatë pesëvjeçarit të shtatë (1981-
1985)". 

11.24.1980 - 
12.27.1980 

121 

287 Relacione të grupeve të punës pranë Këshillit të Ministrave 
për zhvillimin e industrisë energjetike, kromit, industrisë 
kimike, mekanike dhe metalurgjike gjetë pesëvjeçarit të shtatë 
(1981-1985). 

11.16.1980 - 
12.11.1980 

163 

288 Studime dhe relacione të grupeve të punës pranë Këshillit të 
Ministrave "Për intensifikimin e prodhimit bujqësor në tokat 
nën ujë, për mundësinë e shndërrimit të disa kooperativave të 
tipit të lartë në ndërmarrje bujqësore gjatë pesëvjeçarit të 
shtatë (1981-1985). 

10.01.1980 - 
12.22.1980 

224 

289 Relacioni i grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave "Për 
zhvillimin e bazës materialo-teknike të bujqësisë gjatë 
pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

11.12.1980 - 69 

290 Relacione të grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave "Për 
zhvillimin e blegtorisë, si dhe studimet për tufëzimin e 
bagëtisë të oborreve, përqendrim-specializimin dhe për 
plotësimin e nevojave të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit me 
perime e qumësht gjatë pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

10.06.1980 - 
12.16.1980 

130 

291 Relacion dhe studim i grupit të punës pranë Këshillit të 
Ministrave "Për zhvillimin e pemëtarisë dhe ndërtimin e 
shfrytëzimin e 2000 ha serra me ngrohje diellore gjatë 
pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

11.01.1980 - 
11.04.1980 

65 

292 Relacione të grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave "Për 
investimet dhe ndërtimet, zhvillimin e industrisë së material-
ndërtimit e zhvillimin e ekonomisë komunale gjatë 
pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

12.04.1980 - 
12.25.1980 

96 
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293 Relacione të grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave "Për 
zhvillimin e transportit, shënime dhe pasqyra për ndryshime 
që mund t'i bëhen gjatë pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

03.11.1980 - 
01.03.1981 

128 

294 Relacione të grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave "Për 
rezultatet e arritura në rritjen e rendimentit të punës, uljen e 
kostos, nivelin e jetesës, përgatitjen e kuadrit dhe për 
zhvillimin e sektorëve socialkulturorë, si dhe burimet e reja të 
forcave të punës gjatë pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

12.07.1980 - 
12.28.1980 

151 

295 Relacione të grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave "Për 
të ardhurat kombëtare dhe bilancin financiar, leverdinë e 
mallrave të eksportit, variantet si dhe gjendjen e qarkullimit 
monetar gjatë pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

09.30.1980 - 
12.28.1980 

182 

296 Relacione të grupit të punës pranë Këshillit të Ministrave 
"Planifikimin e çmimeve me shumicë si dhe studimi për disa 
probleme që dalin në fushën e caktimit të çmimeve me pakicë 
gjatë pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985)". 

09.27.1980 - 
12.23.1980 

125 

5 Industri - Miniera.   

297 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe vendime për përmirësimin e strukturës 
organizative dhe të drejtat e detyrat e institutit dhe të 
ndërmarrjeve të naftës e të gazit dhe për miratim strukturash 
organizative e kalim ndërmarrjesh të sistemit të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave. 

12.26.1979 - 
07.28.1980 

120 

298 Vendime e korrespondencë për ndarjen e punëve në kategori 
për efekt pensioni, dhënie pushimi plotësues dhe atestimin 
profesional të punëtorëve si dhe për pagat e sondës "Naftëtari 
200" e pagën e përgjegjësit të turnit të njësisë, të sektorit dhe të 
dispeçerit, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë, datë 1.7.1980 
dhe materialet përkatëse. 

10.18.1979 - 
02.02.1981 

62 

299 Raportet gjeologjike për vitin 1980, njoftime dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për rezultatet gjeologjike dhe për kërkime në zona të 
ndryshme. 

01.23.1980 - 
06.09.1980 

178 
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299/1 Raportet gjeologjike për vitin 1980 dhe njoftime e 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për rezultatet gjeologjike dhe për kërkime në zona të 
ndryshme. 

07.05.1980 - 
11.25.1980 

121 

300 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtesë në 
numrin e nxënësve në ekonomi, pranë Uzinës Mekanike në 
Patos dhe shkresës për plotësimin e ekspeditave gjeologjike 
me fuqi punëtore si dhe për korrigjimin e një vendimi. 

03.06.1980 - 
12.17.1980 

4 

301 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
shtesa e sistemim fondesh në planin e investimeve për vitin 
1980. 

09.14.1979 - 
12.31.1980 

30 

302 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për dhënie lënde të parë makinerie e pajisjesh si dhe për lejim 
vënie automjetesh në qarkullim. 

03.12.1980 - 
09.08.1980 

25 

303 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
plotësimin e detyrave për përfundimin e veprave të lëna 
përgjysmë nga revizionistët kinezë. 

06.26.1980 - 
07.10.1980 

16 

304 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për miratimin më 
vete të rendimentit të punës për punimet minerare. 

04.23.1980 - 
07.03.1980 

5 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për vendosjen e normave të punës 
në ndërmarrjet energjetike dhe në uzinat e përpunimit të 
naftës, si dhe studim për normativat e përdorimit të 
materialeve dhe përdorimin e mbeturinave të metaleve. 

12.31.1979 - 
05.13.1980 

20 

306 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave,  vendime 
të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
inspektoriatin e pajisjeve nën presion,pagën e shoferëve të 
reparteve  të inspektim - shpëtimit në minierat e naftës dhe 
për pajisjen e  këtyre reparteve. 

12.10.1979 - 
01.04.1980 

39 

307 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave  si 
dhe korrespondencë me këtë ministri për çështje që dalin nga 
pjesëmarrja  e specialistëve tanë në mbledhje ndërkombëtare 
për naftën e gjeologjinë. 

12.11.1979 - 
10.31.1980 

51 
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308 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për vënie në 
dispozicion të Drejtorisë së Shfrytëzimit të Sistemit Energjetik 
të disa specialistëve. 

11.27.1980 - 
01.31.1981 

3 

309 Vendimi i Këshillit të Ministrave për trajtimin e specialistëve 
të huaj dhe korrespondendë me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave për ardhje specialistësh të huaj si dhe për  njoftim 
për inxhinierin suedez Lindgren. 

01.10.1980 - 
06.26.1980 

14 

310 Informacione e njoftime për disa probleme për industrinë e 
naftës të dala nga mbledhjet e organizatave të Partisë dhe 
gjatë punës për zbatimin e vendimeve. 

01.17.1980 - 
01.03.1981 

103 

311 Informacion përmbledhës i Ministrisë së Punëve  të 
Brendshme për deponimet në hetuesi të pjesëtarëve të grupit 
të sabotatorëve në naftë. 

03.25.1980 24 

312 Letra të Paskal Sinanit (kopje) drejtuar shokut Enver Hoxha 
për disa çështje të kërkimeve për naftë e gaz. 

10.13.1977 - 
12.25.1980 

78 

313 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me ministrin e Industrisë dhe të Minierave 
për shpime e likuidime pusesh për këkim nafte e gazi  edhe  
për çështje të ecurisë së punës në shpimin e puseve, në zonat 
Gramsh - Durrës -Q.Stalin  (Tiranë - Durrës; Cakran - Fier dhe 
Lushnjë). 

12.26.1979 - 
12.12.1980 

164 

314 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrisë e Industrisë  dhe të Minierave 
për shpime e likuidime pusesh  për kërkim nafte e gazi si edhe 
për çështje të ecurisë së punës në shpimin e puseve në zonat 
Fier - Vlorë dhe Gjirokastër - Sarandë. Dokumentet teknike 
përkatëse. 

01.18.1980 - 
12.29.1980 

93 

315 Vendimi  i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni 
përkatës i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për blerjen 
e librave teknike për industrinë e naftës. 

06.23.1980 - 
08.18.1980 

5 

316 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ambasadën e RPSH në Romë lidhur me studimin e  
sugjerimet e inxhinierit italian Vinçenso Kalvarezi për çështje 
të kërkimit të naftës në Shqipëri si dhe studimi përkatës. 

06.11.1974 - 
04.19.1980 

166 
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317 Studim i përgatitur nga Ministria e Industrisë dhe e 
Minierave, Ministria e Financave dhe Komisioni i Planit të 
Shtetit "Mbi përdorimin në një shkallë më të gjerë të metodave 
të dyta në vendburimet ekzistuese të naftës". 

02.18.1980 - 
11.17.1980 

52 

318 Programe, vendime, urdhëra, informacione, komunikata, 
studime e shpallje të shtabit për shuarjen e zjarrit dhe 
mbylljen e fontanës në pusin Cakran - 37 si dhe listat e 
punonjësve të mobilizuar në këtë detyrë, stimujt e trajtimi i 
tyre. 

09.11.1980 - 
10.01.1980 

213 

318/1 Programe, vendime, urdhëra, informacione, komunikata, 
studime e shpallje të shtabit për shuarjen e zjarrit dhe 
mbylljen e fontanës në pusin Cakran - 37 si dhe listat e 
punonjësve të mobilizuar në këtë detyrë, stimujt e trajtimi i 
tyre. 

09.11.1980 - 
10.02.1980 

156 

318/2 Programe, vendime, urdhëra, informacione, komunikata, 
studime e shpallje të shtabit për shuarjen e zjarrit dhe 
mbylljen e fontanës në pusin Cakran -37 si dhe listat e 
punonjësve të mobilizuar në këtë detyrë, stimujt e trajtimi i 
tyre. 

09.15.1980 - 
10.04.1980 

119 

319 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për nxjerrjen jashtë përdorimit të stacioneve të riprodhimit tip 
DZ 664 të ndërmarrjes sizmogravimetrike. 

02.21.1980 - 
11.25.1980 

5 

320 Procesverbali  dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe planimetria përkatëse për miratimin e detyrës 
së projektimit dhe të projektidesë për uzinën e pastrimit e 
tharjes së gazit në Ballsh, njoftime e informacione për ecurinë 
e punës në këtë objekt. 

03.18.1980 - 
10.27.1980 

41 

321 Procesverbale dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë për miratimin e detyrës së 
projeksionit e të projektidesë së gazsjellësit Ballsh - Elbasan  
për impiantin e dekantimit të naftës në Gorisht si dhe për 
probleme të tjera të gazit. Dokumenta teknike përkatëse. 

12.26.1979 - 
12.15.1980 

143 
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322 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rritjen e 
vleftës së plotë të benzinsjellësit Nartë -Porti i Ri i Vlorë dhe 
njoftime për ecurinë e punimeve në këtë objekt. 

08.11.1979 - 
09.06.1980 

25 

323 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
të Ndërmarrjes së Shpim - Kërkimeve të Naftës e të Gazit në 
Patos për plotësimin e detyrave të vëna nga kryetari i Këshillit 
të Ministrave gjatë vizitës në naftë në muajin qershor-  korrik 
1980. 

07.14.1980 - 
08.10.1980 

11 

324 Vendimi i Këshillit të Ministrave për trajtimin e ekuipazhit të 
anijeve që punojnë në kërkimet gjeologjike të naftës dhe të 
shkrifërimeve  detare si dhe  informacione e njoftime për 
ecurinë e punës për studimin e shelfit detar. 

02.12.1980 - 
12.05.1980 

10 

325 Informacione dhe kërkesa të Ministrisë së Industrisë  dhe të 
Minierave dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
ecurinë e punës në Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë" 
dhe problemet që dalin për vazhdimin e ndërtimit dhe 
shrtytëzimin e objekteve të kësaj vepre si dhe për përdorimin 
e objekteve të kësaj  vepre si dhe për përdorimin e mbetjeve të 
hekurit. Studimi për mundësitë e ulljes së kostos. 

11.10.1979 - 
12.10.1980 

142 

326 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë  e Tregtisë së Jashtme etj. për importimin e 
komponentëve të televizorëve dhe për dhënie argjendi për 
nevojat e Uzinës së Radiotelevizorëve. 

05.10.1980 - 
12.31.1980 

14 

327 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
realizimin e detyrave në minierat e qymyrgurit si dhe 
informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
probleme të kësaj dege të industrisë dhe çështje të qymyreve 
të koksifikueshëm. 

02.16.1980 - 
12.01.1980 

47 

328 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për kthimin e kaldajave 
për përdorim qymyrguri. 

08.02.1980 - 
10.13.1980 

64 
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329 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacion i 
Komisionit Planit të Shtetit për miratimin e planit të 
prodhimit të metaleve të çmuara për vitin 1980 dhe shkresë 
për kalimin e impiantit të rërave në Çëravë të rrethit të 
Pogradecit në varësi të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave. 

02.15.1980 - 
09.10.1980 

4 

330 Informacione e njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për gjendjen e rezervave dhe të punimeve për 
kërkim - zbulimin e metaleve të çmuara Nime (Kukës) dhe 
Muhur (Dibër) si dhe informacion i Ministrisë së Shëndetësisë 
për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. 

02.18.1980 - 
12.27.1980 

27 

331 Tema e kumtesa për sesionin shkencor përgatitur nga 
Ndërmarrja Gjeofizike për përdorimin e metodave gjeofizike e   
gjeokimike në kërkimin e mineraleve të dobishme me shënime 
të zëvëndëskryetarit të parë të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçanit. 

12.04.1980 141 

332 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rritjen e 
vleftës së plotë për Uzinën e Bakrit në Laç dhe informacione 
për disa çështje të Uzinës së Shkrirjes së Bakrit në Kukës. 

12.07.1979 - 
11.04.1980 

14 

333 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
detyrës së projektimit të shtesës së Fabrikës së Pasurimit të 
Bakrit në Reps të rrethit të Mirditës, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave dhe projektdetyra e zgjeruar për 
këtë objekt. 

10.06.1980 - 
11.10.1980 

41 

334 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për miratimin e detyrës së projektimit të fabrikës  
së pasurimit të bakrit në Krumë të rrethit të Kukësit,  relacioni 
i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe projektdetyra e 
zgjeruar për këtë objekt. 

04.14.1980 - 
05.28.1980 

52 

335 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për zgjerimin e Uzinës së Telit në Shkodër dhe për prodhimin 
e shpërndarjen e telave të bakrit. 

07.28.1980 - 
12.03.1980 

13 

336 Informacione të Ministrisë së Industrisë  dhe të Minierave  e 
tjera për zbatimin e detyrave lidhur me ndërtimin e repartit 
për prodhimin e bimetalit në Rubik. 

02.05.1980 - 
11.15.1980 

33 
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337 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për ngritjen e një kantieri të 
parafabrikateve prej betoni e hekur betoni për minierat e 
zonës së veriut si dhe planimetria për këtë kantier. 

05.10.1980 - 
10.04.1980 

14 

338 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për rritjen e vleftës 
së plotë të minierës së hekur - nikelit në Gurin e Kuq  së 
bashku me fabrikën e pasurimit, uljen e planit të prodhimit të 
hekur - nikelit dhe sigurimin e transportit për mineralet. 

05.20.1980 - 
10.13.1980 

11 

339 Vendime e procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për miratimin e detyrës së projektimit teknologjik 
dhe të sheshit të ndërtimit, relacioni dhe planimetria përkatëse 
për fabrikën e shkrirjes së nikel - silikatit në Bitinckë të rrethit 
të Korçës si dhe relacione e informacione për nikel - silikatin 
dhe përgjigja e letrës së inxhinierit Marko Menahem. 

09.03.1979 - 
12.15.1980 

84 

340 Procesverbali  dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 1.4.1980 për miratimin e detyrës së 
projektimit të impiantit të seleksionimit dhe të pasurimit të 
kromit në rrethin e Matit si dhe relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave. 

01.15.1979 - 
04.11.1980 

33 

341 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe korrespondencë 
me këtë ministri për trajtimin dhe administrimin e mineralit të 
kromit, ndërtimin e repartit të briketimit të pluhurave, 
kthimin për përpunim në vend të një sasie kromi të eksportit 
dhe bilancin e këtij minerali për vitin 1979. 

01.10.1980 - 
11.10.1980 

122 

342 Studimi i inxhinierit Mark Boriçi për transportin hidraulik të 
prodhimeve të industrisë nxjerrëse. 

03.1980 - 
05.1980 

72 

343 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
dhe Ministrinë e Ndërtimit si dhe njoftime për gjendjen 
energjetike në sistemin energjetik, kursimin e energjesisë 
elekrike, ndërtimin e objekteve të sigurimit në hidrocentralin 
"Drita e Partisë" dhe mënyrën e llogaritjes së kursimit të 
energjisë elektrike. 

03.17.1980 - 
12.26.1980 

35 
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344 Njoftim i Inspektimit të Shtetit dhe letër e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave drejtuar Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme për disa probleme të eksportit të 
energjisë elektrike në Jugosllavi. 

05.14.1980 - 
11.14.1980 

16 

345 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndryshime në vendimin 
"Mbi inspektoriatin shtetëror të sigurimit teknik për instalimet 
dhe pajisjet elektrike" si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë çështje. 

02.09.1980 - 
03.27.1980 

4 

346 Procesverbale e vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
si dhe relacionet përkatëse të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për miratimin e linjave të reja të tensionit të lartë 
dhe të nënstacioneve elektrike si dhe për përdorim hekuri për 
linjën e tensionit të lartë Fierzë-Kufi. 

01.28.1980 - 
12.03.1980 

68 

347 Studim i inxhinier Sotir Andreas për mundësinë e shfrytëzimit 
të energjisë diellore për ngrohje uji. 

04.14.1980 - 
10.15.1980 

9 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e treguesve 
ekonomiko-financiar për vitin 1980 të Uzinës së Superfosfatit 
në Laç dhe të Fabrikës së Letrës në Lezhë dhe korrespondencë 
me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Vlorës për mundësinë e prodhimit të acidit klorhidrik e 
pasurimin e fosforiteve të Ploçës Vlorë. 

11.08.1979 - 
09.15.1980 

36 

349 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për ndërtimin e fabrikës së bluarjes së squfurit në 
Ballsh dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave. 

02.15.1980 - 
04.11.1980 

11 

350 Procesverbali i mbledhjes dhe vendimi përkatës i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për krijimin e uzinës së instrumenteve 
abrazivë në Tiranë. 

01.31.1980 - 
04.03.1980 

11 

351 Njoftime e korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e të 
Minierave për prodhimin e karro- qerreve për bujqësinë. 

02.23.1980 - 
10.18.1980 

19 

352 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për nxjerrjen e alabastrit. 

11.24.1980 - 
12.04.1980 

7 
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353 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për prodhimin dhe 
shpërndarjen e kripës së jodizuar dhe për kthimin për 
përdorim në vend të një sasie kripe nga eksporti. 

04.22.1980 - 
12.08.1980 

13 

6 Komisioni shtetëror i rezervave të naftës, gazit dhe mineraleve 
të dobishme. 

  

354 Plani dhe përbërja e komisionit për vitin 1980. 06.07.1980 6 

355 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet e kërkim-zbulimit dhe të 
revizionimit në vendburimin e kromit në Kapenek dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1977" së bashku me 
përmbledhjen e raportit, recensës, protokollin e profilit 
gjeologjik si dhe shkresa e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për përcjelljen e raporteve për disa vendburime. 

02.25.1980 - 
04.10.1980 

22 

356 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet në vendburimin e 
gëlqerorëve në Goricë (Ura Vajgurore) si lëndë e parë 
karbonatet, për prodhimin e çimentos së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, protokollin dhe profilet 
gjeologjike përkatëse. 

03.17.1980 - 
08.26.1980 

11 

357 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi vlerësimin kompleks të vendburimit 
të Gurthit dhe llogaritja e rezervave me gjendje 1.1.1979" së 
bashku me përmbledhësen e raportit, recensës, protokollin e 
profilet gjeologjike përkatëse. 

03.17.1980 - 
06.26.1980 

21 

358 Procesverbali e vendimi i datës 17.3.1980 për miratimin e 
raportit "Mbi punimet e kërkim-zbulimit të kryera në 
vendburimin e Thekrës për periudhën 1974-1976 me llogaritje 
rezervash me gjendje 1.1.1977" së bashku me përmbledhëset e 
raportit, recenzës, protokollin e profilet gjeologjike përkatëse. 

03.17.1980 - 
06.26.1980 

15 
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359 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit gjeologjik të vendburimit të rërave 
bituminoze Patos (sektori i tretë) me llogaritjen e rezervave 
me gjendje 15.2.1979 dhe kërkimi në sektorin e katërt të 
vendburimit së bashku me përmbledhëset e raportit, të 
recencës, protokolli e profilet gjeologjike përkatëse. 

03.17.1980 - 
06.26.1980 

18 

360 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet gjeologo-zbuluese të 
vendburimit të fosforiteve urambajtëse "24 maj" Fushë-Bardhë 
së bashku me përmbledhëset e raportit, të recensës, protokolli 
dhe profilet gjeologjike përkatëse. 

03.17.1980 - 
06.26.1980 

17 

361 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi zbulimin e detajuar të vendburimit 
të fosforiteve në Ploçë të Vlorës" së bashku me përmbledhëset 
e raportit, të recensës, protokolli e profilet gjeologjike 
përkatëse. 

03.17.1980 - 
06.26.1980 

13 

362 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet e kërkim-zbulimit për 
vendburimin e kaolinave (refraktare) në Dedaj (Pukë) dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 1.4.1979" së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, protokolli e profilet 
gjeologjike përkatëse si dhe shkresa përcjellëse e vendimeve. 

03.17.1980 - 
06.26.1980 

17 

363 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 17.3.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi raportin gjeologjik të rërave 
bituminoze Treblovë dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 
30.6.1979 së bashku me përmbledhëset e raportit, të recensës, 
protokolli e profilet gjeologjike përkatëse. 

03.12.1980 - 
06.26.1980 

19 

364 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi studimin e argjilave bentonike në 
fushën e Përrenjasit për t'u përdorur në përgatitjen e 
solucionit të shpimit të naftës e të gazit dhe llogaritjen e 
rezervave me gjendje 30.5.1979" së bashku me përmbledhëset 
e relacionit, të recensës, protokollit e profilet gjeologjike 
përkatëse si dhe shkresa e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për disa raporte gjeologjike". 

07.22.1980 - 
10.10.1980 

15 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

365 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e shtojcës së raportit "Mbi punimet e zbulimit dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 30.12.1979 në pjesën lindore 
të fushës II dhe III të vendburimit Mborje-Drenovë së bashku 
me përmbledhëset e raportit, të recensës, protokolli dhe 
profilet përkatëse gjeologjike. 

08.07.1980 - 
10.09.1980 

19 

366 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet e kryera në vendburimin 
Kromifer të Batrës për periudhën maj 1961-31 dhjetor 1976 
dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1977" ( së bashku 
me përmbledhëset e raportit, recensa, protokolle dhe profilet 
gjeologjike përkatëse). 

08.07.1980 - 
11.27.1980 

84 

367 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi rezultatet e punimeve gjeologjike të 
kërkimit e të zbulimit dhe llogaritja e rezervave me gjendje 
31.12.1979 në vendburimin e kuarcit Kërnajë" së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, protokolli e profilet 
gjeologjike përkatëse. 

08.07.1980 - 
10.09.1980 

23 

368 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi rezultatet e punimeve të kërkim-
zbulimit të vendburimit " Rruga e Rinisë" e  të zonave përreth 
dhe llogaritja e rezervave me gjendje 1.1.1979" së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, protokolli e profilet 
përkatëse gjeologjike. 

08.07.1980 - 
10.08.1980 

23 

369 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e shtojcës së raportit për punimet plotësuese në 
vendburimin e centrikanalit të sinklinalit të Tiranës, për 
plotësimin e zbulimit dhe saktësimin e rezervave në fushën 
qymyrmbajtëse që do të shfrytëzojë pusi Nr.1 Myshqeta dhe 
pusi Nr.2 Krrabë me llogaritjen e rezervave me gjendje 
20.3.1979" ,së bashku me përmbledhëset e raportit,  të 
recensës, të protokollit e profilet gjeologjike përkatëse. 

08.07.1980 - 
10.09.1980 

20 
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370 Procesvarbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet gjeologjike të kërkim-
zbulimit të vendburimit të argjilave për prodhimin e tullave 
në Kodovjat (Gramsh), Visokë (Lushnjë) dhe Gryka e Zezë e 
Balldre (Lezhë) dhe llogaritjen e rezervave me gjendjet 
respektive 31.12.1979, 31.4.1978, 31.7.1979 dhe 31.10.1978 së 
bashku me përmbledhëset e raporteve, të recensave, 
protokollet e profilet gjeologjike. 

08.07.1980 - 
10.10.1980 

28 

371 Procesverbali  e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit  "Mbi zbulimin e detajuar të vendburimit 
të azbesit në Qarrisht dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 
31.12.1977" së bashku me përmbledhëset e raportit , të 
recensës, protokolli e profilet gjeologjike. 

08.07.1980 - 
10.10.1980 

19 

372 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 7.8.1980 për 
miratimin e raportit "Mbi punimet e kërkim - zbulimit të 
qymyreve në vendburimin e Priskës (kompleksi i sipërm 
qymyrmbajtës) gjatë viteve 1970-1974 me llogaritjen e 
rezervave me gjendje 1.1.1978", së bashku me përmbledhset e 
rapotit, të recensës,protokolli dhe profilet gjeologjike si dhe 
shkresa përcjellëse për dërgimin e disa vendimeve. 

08.07.1980 - 
10.22.1980 

23 

373 Procesverbali i mbledhjes së datës 7.8.1980 për shqyrtimin e 
raportit "Mbi rezultatet e punimeve të kërkim - zbulimit dhe 
të  studimeve të kryera në vendburimin rrënjësor të arit në 
Gjazuj, gjatë viteve 1976-1978 dhe llogaritjen e rezervave me 
gjendje 1.1.1979" së bashku me përmbledhëset e raportit, të 
recensave, protokollin e profilet gjeologjke. 

08.07.1980 28 

374 Procesverbali  e vendimi i mbledhjes së datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të punimeve tematike përgjithësuese 
komplekse për sqarimin e perspektivës hekurmbajtëse të 
pjesës qendrore të zonës së Korabit dhe konkretizimin e një 
vendburimi hekuri pa nikel, së bashku me përmbledhëset e 
raportit, të recensës, protokolli dhe profilet përkatëse si dhe 
shkresa për përcjelljen e disa vendimeve. 

11.07.1980 - 
04.17.1981 

34 
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375 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave të vendburimit 
të fosforiteve në Gusmar me gjendje 1.1.1980  së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, protokollin dhe profilet 
përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

25 

376 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit  të punimeve tematike, përgjithësuese 
komplekse për sqarimin e perspektivës dhe vlerësimin e 
objekteve të mineraleve radioaktive në zonës tektonike të 
Korabit së  bashku me përmbledhëset e raportit, të recensës, 
protokolli e profilet përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

38 

377 Procesverbali  dhe vendimi i mbledhjes së  datës 26.12.1980  
për miratimin e raportit  "Mbi  llogaritjen e rezervave në 
vendburimin e kromit Kalimash -1 (Trupi 10) me gjendje 
1.1.1978" së bashku me përmbledhëset e raportit, të recensës, 
protokollin e profilet përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

24 

378 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së  datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të punimeve me llogaritjen e rezervave të 
kromit me gjendje 1.1.1980 në vendburimin "Instituti 
Politeknik" Shkallë së bashku me përmbledhëset e raportit, të 
recensës, protokolli dhe profilet përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

31 

379 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të rezultateve të kërkim - zbulimit dhe 
llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1980 në vendburimin e 
bakrit në Munellë, së bashku me përmbledhëset e raportit, të 
recensës, protokolli dhe profilet përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

28 

380 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së  datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave të vendburimit 
të bakrit në Nikoliq me gjendje 1.1.1980 së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, protokolli dhe profilet 
përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

28 
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381 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të punimeve gjeologo - zbuluese me 
llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1979 në vendburimin e 
bakrit  nëThirë së bashku me përmbledhëset e raportit, të 
recensës, protokolli e profilet përkatëse. 

12.26.1980 - 
02.24.1981 

25 

382 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së datës 26.12.1980 për 
miratimin e raportit të rezultateve të kërkim - zbulimit dhe të 
studimeve të kryera në vendburimin rrënjësor të arit në Gjazuj 
me llogaritje rezervash me gjendje 1.1.1980, së bashku me 
përmbledhëset e raportit, të recensës, dhe protokollin. 

10.30.1979 - 
02.24.1981 

24 

383 Tematika e mbledhjes të Komisionit dhe plani i punës i grupit 
të inspektorëve për vitin 1980 si dhe informacione e njoftime 
për veprimtarinë e këtij grupi. 

01.28.1980 - 
01.03.1981 

25 

7 Komisioni qeveritar për industrinë mekanike.   

384 Procesverbal dhe vendim për mbledhjen e Komisionit 
qeveritar të industrisë mekanike, datë 17.1.1980 për 
shqyrtimin e raporteve të Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
Bujqësisë "Për shtimin e pjesëve të ndërrimit me anë të 
regjenerimit" si dhe njoftime dhe informacione. 

11.01.1979 - 
12.29.1980 

86 

385 Procesverbal i mbledhjes së Komisionit qeveritar për 
industrinë mekanike, datë 8.4.1980 për shqyrtimin e studimit 
dhe raportit " Për plotësimin e nevojave për pjesët e ndërrimit 
të reja në vend për degë të ndryshme të ekonomisë". 

03.19.1980 - 
08.25.1981 

123 

386 Vendimi i Komisionit qeveritar për industrinë mekanike dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë e rrethet për transferimin e makinave metalprerëse 
për fuqizimin e industrisë mekanike nga bazat mekanike. 

01.03.1980 - 
11.27.1980 

266 

387 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë  dhe të Minierave për përqendrimin e byrove 
teknologjike të uzinave të kombinatit të autotraktorëve "Enver 
Hoxha". 

02.12.1980 - 
05.15.1980 

5 

388 Vendimi i Këshillit të Ministrave, procesverbali i mbledhjes 
dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
pagat e tornitorëve. 

06.20.1980 - 
12.31.1980 

15 
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389 Procesverbali, raporti e referatet e mbajtura në seminarin e 
datës 10.11.1980 për rigjenerimin e pjesëve të ndërrimit. 

07.22.1980 - 
11.10.1980 

191 

390 Korrespondencë me ministritë dhe njoftime e informacione 
për prodhimin e pjesëve të ndërrimit dhe të veglave të punës 
për bujqësinë. 

01.21.1980 - 
12.17.1980 

27 

391 Korrespondncë me disa ministri për prodhimin e pjesëve të 
ndërrimit për nevojat e mbrojtjes gjatë viteve 1981-1983 dhe 
informacione e njoftime për këto çështje. 

05.02.1978 - 
02.23.1981 

62 

392 Korrespondencë me ministritë për importimin dhe 
shpërndarjen e disa makinave metalprerëse. 

04.04.1979 - 
07.14.1980 

42 

393 Studimi i Universitetit të Tiranës për projektimin dhe 
prodhimin në vend të motorëve "Diezel" të serisë së unifikuar 
universalë për fuqitë nga 7 deri 590 kf si dhe informacione, 
njoftime e vlerësime për këtë çështje. 

06.29.1978 - 
10.08.1980 

199 

394 Studimi i Ministrisë së Ndërtimit për ngritjen e uzinës së 
industrisë së materialeve të ndërtimit. 

07.05.1980 - 
12.12.1980 

65 

395 Korrespondencë me ministritë për prodhimin e pjesëve të 
ndërrimit për plotësimin  95 për qind të nevojave të vendit si 
dhe për importim pjesë ndërrimi dhe njoftime e evidenca për 
këto çështje. 

04.18.1979 - 
10.21.1980 

91 

396 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 6.3.1980 si dhe studimi përkatës i paraqitur 
nga Aparati i Këshillit të Ministrave, Ministria e Industrisë 
dhe e Minierave dhe Komisioni i Planit të Shtetit për 
fuqizimin e industrisë mekanike. 

02.21.1980 - 
05.17.1980 

119 

397 Relacione të grupit të punës përgatitur për Kryesinë e Këshillit 
të Ministrave dhe Byronë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH për zhvillimin e industrisë mekanike në pesëvjeçarin e 
shtatë (1980-1985). 

02.08.1980 - 
12.19.1980 

150 

8 Industria e lehtë dhe ushqimore.   

398 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Mnistrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
ndryshime në strukturën organizative të disa ndërmarrjeve. 

03.07.1980 - 
03.10.1980 

4 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

399 Informacione e njoftime të Ministrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
dhe të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për zbatimin e 
detyrave të ndërmarrjeve të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore në fushën e mbrojtjes. 

01.31.1980 - 
08.05.1980 

23 

400 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për grumbullimin e shpërndarjen e prodhimeve 
bujqësore. 

02.05.1980 - 
01.03.1981 

47 

401 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 13.5.1980 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Ministrisë së Bujqësisë 
për masat që duhen marrë për shtimin e prodhimit dhe 
përmirësimin e cilësisë së duhanit e të cigareve. 

03.11.1980 - 
05.29.1980 

44 

402 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, informacione e njoftime për sigurimin e grurit të 
fortë dhe përmirësimin e cilësisë së makaronave. 

01.26.1980 - 
11.04.1980 

21 

403 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për pezullimin e kredisë për kombinatin e sheqerit 
"8 Nëntori" në Maliq. 

11.24.1980 - 
01.04.1981 

3 

404 Vendimi i Këshillit të Ministrave për ngritjen e një mulliri 
bloje të tunelizuar në Cakran. 

11.16.1979 - 
02.26.1980 

2 

405 Korrespondencë dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore dhe të Inspektimit të Shtetit për 
probleme të grumbullimit dhe të përpunimit të ullirit e 
frutave dhe për prodhimin e pijeve si dhe për kalim 
autofrigoriferësh. 

04.26.1980 - 
11.18.1980 

38 

406 Vendimi i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin për nxjerrjen e prodhimeve të reja dhe informacione 
për probleme të furnizimit materialo-teknik. 

04.23.1980 - 
10.17.1980 

41 

407 Korrespondencë me ministritë për sigurimin e komponentëve 
për televizorët. 

05.19.1980 - 
10.31.1980 

7 
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408 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
zgjerimin e prodhimit të tekstileve me fibra sintetike, trajtimin 
e specialistëve, koreanë në Tisazhin e Shkodrës dhe probleme 
të tjera të industrisë tekstile, si zgjerimi i prodhimeve e 
shpërndarjes dhe plotësimi i nevojave të popullit me rroba të 
gatshme. 

03.14.1980 - 
12.22.1980 

40 

409 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 1.7.1980 si dhe relacioni i paraqitur nga 
ministritë përkatëse për prodhimin e artikujve të artizanatit. 

06.28.1980 - 
07.25.1980 

61 

410 Letër drejtuar ministrive dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për masat për vënien në 
shfrytëzim të makinerive. 

06.07.1980 - 
06.16.1980 

3 

411 Informacione e njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore dhe të Fabrikës së Këpucëve në Tiranë për 
probleme të furnizimit me lëndë të parë dhe përmirësimin e 
cilësisë së këpucëve. 

06.20.1979 - 
10.20.1980 

32 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave për organizimin e 
inspektoriatit të peshkimit e ngritjen e ekonomisë së rasatit të 
peshkut në Boboshticë si dhe njoftime e informacione për 
ekonominë e peshkimit. 

02.07.1980 - 
01.12.1981 

54 

413 Informacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
dhe shënime të aparatit për bilancin e rërës për prodhimin e 
ambalazheve prej qelqi për vitin 1981. 

05.13.1980 - 
12.25.1980 

11 

9 Këshilli  tekniko - shkencor.   

414 Njoftimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të PPSH për realizimin e temave të planit 
të thellimit të Revolucionit Tekniko-Shkencor për vitet 1978-
1980 e korrespondencë për ndryshime në këtë plan si dhe 
vendimi përkatës. 

10.10.1979 - 
09.03.1980 

164 

415 Programe të punës shkencore për vitet 1978-1980 të sistemit të 
industrisë. 

1980 - 
04.20.1981 

154 

416 Studimi dhe vlerësimi i argjilës betonike të Përrenjasit për t'u 
përdorur në shpimin e puseve të thellë të naftës dhe gazit. 

04.16.1979 - 
10.13.1980 

65 
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417 Studime të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
prodhimin e riparimin e makinave metalpunuese. 

07.17.1979 - 
02.07.1980 

120 

418 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e platformës "Për detyrat kryesore dhe 
mënyrën e organizimit të Komitetit të Shkencës e të Teknikës", 
vendimi dhe projekti përkatës. 

08.28.1980 - 
01.24.1981 

131 

419 Studimi i përgatitur nga Hajri Çaushaj në "Albimpeks" "Mbi 
mundësinë e kultivizmit dhe të industrializimit të xanës 
(gjineshtrës) dhe leverdinë ekonomike". 

08.02.1979 - 
04.18.1981 

291 

10 Bujqësia.   

420 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
strukturën organizative, numrin e punonjësve e tarifën e 
pagave, relacionet përkatëse të Ministrisë së Bujqësisë si dhe 
njoftim i Inspektimit të Shtetit për kontrollin në rrethin e 
Gjirokastrës për problemet e bujqësisë. 

04.25.1980 - 
08.20.1980 

23 

421 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për kategorizim 
e ndarje ndërmarrjesh bujqësore. 

01.12.1980 - 
07.03.1980 

32 

422 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe korrespondencë për kalim toke 
dhe ruajtjen e shtimin e tokës bujqësore si dhe studimi i Xhelo 
Murraj. 

03.10.1980 - 
12.31.1980 

307 

423 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.5.1980, vendime, njoftime e korrespondencë për 
projektimin e ndërtimin e veprave të kullimit e të ujitjes së 
tokave bujqësore dhe drenazhimin e tyre. 

01.30.1980 - 
10.22.1980 

102 

424 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe vendimet për kufizimin e mëtejshëm të oborrit 
kooperativist, tufëzimin e bagëtive të familjeve kooperativiste, 
heqjen e tokës e të bagëtive të normës së statutit dhe ndalimin 
e mbajtjes së kafshëve dhe të shpendëve në qytete e qendra 
industriale si dhe studimet për këto çështje. 

03.03.1980 - 
12.10.1980 

138 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

425 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për disa probleme të ndarjes e të ardhurave në kooperativat 
bujqësore dhe vendime për masën e paradhënies për anëtarët 
e kooperativës bujqësore të Lurës në rrethin e Dibrës si dhe 
udhëzimi për pagesën e punonjësve të ndërmarrjeve kur 
shkojnë përkohësisht me punë në kooperativat bujqësore. 

01.10.1980 - 
09.29.1980 

16 

426 Kërkesa të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Korçë dhe Librazhd për disa masa organizative për 
kooperativën bujqësore Moglicë dhe bashkimin e 4 
kooperativave bujqësore. 

02.28.1980 - 
08.30.1980 

19 

427 Konkluzione të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH 
për përmirësimin e punës me farat dhe racat dhe vendime e 
njoftime për punën shkencore në bujqësi si dhe procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 13.5.1980 
për këtë problem. 

03.13.1980 - 
12.25.1980 

35 

428 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave "Për vizitë në vendin tonë të huaj në 
fushën e bujqësisë". 

01.28.1980 - 
04.11.1980 

7 

429 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH për 
thirrjen e Kongresit të 6-të të kooperativave bujqësore si dhe 
vendim e korrespondencë e Këshillit të Ministrave për 
përgatitjen dhe shpenzimet e këtij kongresi. 

03.23.1979 - 
05.14.1980 

26 

430 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
mbjelljen, vjeljen e grumbullimin e prodhimeve bujqësore dhe 
vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor për mbrojtjen e 
bujqësisë. 

11.21.1979 - 
12.06.1980 

86 

431 Studime, njoftime e korrespondencë për prodhimin e 
furnizimin e tregut me perime si dhe procesverbal i mbledhjes 
së Kryesisë së Këshillit të Ministrave për prodhimin e 
domateve në serrat me avull. 

01.21.1980 - 
12.10.1980 

108 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga 
fenomenet e natyrës në ndërmarrjet bujqësore për vitin 1979. 

07.03.1980 - 
08.06.1980 

11 
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433 Vendime e korrespondencë e Këshillit të Ministrave për 
ngritjen e disa komplekseve blegtorale për mish e vezë e 
planimetritë e tyre, si dhe për shtimin e mishit të derrit e të 
gjelit të detit. 

01.05.1980 - 
10.01.1980 

92 

434 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me disa 
komitete ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe të 
ekonomive "Për zhvillimin e gjelit të detit në mënyrë të 
përqendruar". 

07.14.1980 - 
07.18.1980 

242 

435 Studim i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Pogradecit 
"Për krijimin e sektorit blegtoral për rritjen e të leshtave në 
masivin e kullotave të ujit të ftohtë sektori Lenie të NB-së 
Pogradec". 

02.13.1980 - 
11.17.1980 

30 

436 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për blerjen e të 
imëtave nga oborret kooperativiste dhe njoftime e 
korrespondencë për dështimin e lopëve në NB Llakatund, 
djegie e një stalle dhe shkelje të rënda të disiplinës së planit 
dhe financës. 

04.10.1979 - 
09.12.1980 

16 

437 Procesverbali i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave me disa specialist e kuadro për 
problemet e rritjes së prodhimit të mishit. 

06.09.1980 - 57 

438 Vendime e urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
administrimin e kullotave, sigurimin e bazës ushqimore për 
blegtorinë dhe ndërtimin e depove të silazhit, si dhe 
urdhëresa për ndalimin e shtegtimit të bagëtive të oborreve 
kooperativiste. 

11.16.1979 - 
11.24.1980 

77 

439 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1980, relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimet 
përkatëse për gjendjen dhe masat për zhvillimin kompleks të 
ekonomisë pyjore dhe rrugët e kursimit të zëvendësimit të 
lëndës drusore si dhe për heqje pyjesh nga fondi pyjor dhe 
ekonominë e gjuetisë. 

01.25.1980 - 
11.06.1980 

135 

440 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.5.1980 "Për disa ndryshime dhe një shtesë në dekretin 
Nr.5607, datë 30.6.1977 "Për ekonominë e gjuetisë" si dhe 
relacioni përkatës. 

05.12.1980 - 7 
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11 Ndërtim vepra.   

441 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Ndërtimit për financimin e punimeve për 
spastrimin e qendrës së Ndërmarrjes së Ndërtimit të 
Hekurudhave nga Elbasani në Laç dhe emërtim kantieri si dhe 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
e relacionet e Ministrisë së Ndërtimit për disa ndryshime në 
strukturat organizative. 

02.18.1980 - 
11.26.1980 

60 

442 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa e Ministrisë 
së Ndërtimit për krijimin e ndërmarrjes së ndërtimit të 
banesave. 

08.06.1980 - 
08.16.1980 

6 

443 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për financimin e punimeve të 
disa veprave të prapambetura të vitit 1979 si dhe të disa 
punimeve në Pallatin e Sportit Vlorë. 

04.23.1979 - 
12.31.1980 

85 

444 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për rritjen e 
vleftës së plotë të objektit K-78. 

12.29.1980 - 1 

445 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për detyrën e projektimit e ndërtimin e 
objektit shtesë në godinën e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

09.10.1980 - 
10.13.1980 

22 

446 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për tunelizimin në rajonin e Elbasanit dhe 
tunelizimin e objekteve për vitin 1980 si dhe njoftime drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave për tunelizimin e objekteve 
të kombinatit të autotraktorëve "Enver Hoxha" e të një 
rafinerie nafte. 

03.22.1980 - 
10.02.1980 

20 

447 Njoftime të zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Qirjako Mihali për kryetarin e Këshillit të Ministrave lidhur 
me zbatimin e detyrave për ndërtimin e vënien në shfrytëzim 
të objekteve të mëdha të lëna pa përfunduar nga revizionistët 
kinezë. 

12.18.1979 - 
02.09.1980 

9 
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448 Vendim i Këshillit të Ministrave për afatet e hartimit të 
detyrave të projektimit për objektet e pesëvjeçarit të shtatë, 
korrespondencë e njoftime të Ministrisë së Ndërtimit dhe të 
Inspektimit të Shtetit për këtë çështje. 

03.09.1979 - 
12.25.1980 

220 

449 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.4.1980 dhe raporti i Ministrisë së Ndërtimit për punën e 
bërë në lidhje me mekanizimin e normimin e proceseve të 
punës në ndërtim si dhe vendime e korrespondencë për mjete 
e pajisje mekanike për ndërtimin. 

11.26.1979 - 
12.25.1980 

44 

450 Program pune "Për studimin e kostos në ndërtim". 12.03.1980 - 10 

451 Njoftime e shënime për probleme të ndërtimit të objekteve të 
kombinatit metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

11.17.1979 - 
12.29.1980 

62 

452 Relacione, njoftime dhe shënime të Ministrisë së Ndërtimit 
"Për zhvillimin e punimeve për ndërtimin e ajërngrohësit të 
furrnaltës së dytë në kombinatin metalurgjik "Çeliku i Partisë" 
në Elbasan". 

05.24.1980 - 
06.07.1980 

54 

453 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.10.1980 dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit 
për shpërndarjen dhe mënyrën e administrimit të objekteve të 
hidrocentralit "Drita e Partisë" në Fierzë dhe letër e aparatit 
për sistemimin e punëtorëve në këtë objekt. 

01.07.1980 - 
12.26.1980 

30 

454 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
të Ministrisë së Ndërtimit për çështje të hidrocentralit të 
Komanit. 

05.26.1980 - 
12.17.1980 

14 

455 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.5.1980 dhe parashtresa e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrisë së Ndërtimit për 
projektidenë e përgjithshme të hidrocentralit të Shkodrës. 

03.26.1980 - 
09.20.1980 

40 

456 Informacione të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar kryetarit të 
Këshillit të Ministrave për studimet e ndërtimit të godinës së 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të Pallatit të Sporteve e të 
Kongreseve në Tiranë. 

12.12.1980 - 
12.25.1980 

15 

457 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për rindërtimin e sallës së 
Kuvendit Popullor. 

06.03.1980 - 
06.28.1980 

14 
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458 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë për zhvillimin e industrisë së materialeve të 
ndërtimit dhe për furnizim materiale ndërtimi mbi plan e 
mënyrën e transportimit të tyre si dhe procesverbali i 
mbledhjes, datë 19.9.1980 "Për transportin e çimentos dhe 
tullave". 

02.06.1980 - 
12.31.1980 

66 

459 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë e informacione për ndërtime në fabrikat e 
çimentos dhe për prodhimin, gjendjen dhe shpërndarjen e 
çimentos si dhe për avari e aksidente në fabrikat e çimentos. 

01.24.1980 - 
10.07.1980 

68 

460 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
parashtresat e Ministrisë së Ndërtimit për miratimin e sheshit 
të ndërtimit të Fabrikës së Tullave në Lushnjë dhe shtesë fondi 
për Fabrikën e Tullave në Përmet. 

09.17.1980 - 
12.27.1980 

7 

461 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për ndryshime në 
udhëzimin për trajtimin e vullnetarëve të rinisë që marrin 
pjesë në aksionet kombëtare si dhe informacioni i 
zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave për trajtimin e 
vullnetarëve në hekurudhën Laç-Lezhë. 

09.15.1980 - 
10.17.1980 

12 

462 Vendim dhe korrespondencë për përgatitjen dhe sigurimin e 
punëtorëve për objektet e ndërtimit. 

05.07.1980 - 
09.08.1980 

30 

463 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.5.1980, vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë për sheshin e larjes së inerteve në Milot, 
gurores së re të Tiranës dhe nyjen e prodhimit të rërës të 
Ndërmarrjes së Ndërtimit Nr.10. 

02.18.1980 - 
11.12.1980 

12 

464 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë për studimin e rezervuarëve në zonat karstike si 
dhe njoftime të kryetarit të grupit të ngarkuar për këtë studim 
dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave. 

04.04.1980 - 
01.13.1981 

28 

465 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
parashtresat e Ministrisë së Ndërtimit për miratimin e 
studimit urbanistik të rrugës "8 Nëntori" dhe ndërtimin e 
sheshit "Hysni Kapo" në qytetin hero të Vlorës. 

12.27.1979 - 
09.09.1980 

31 
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466 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe planimetritë përkatëse si 
dhe parashtresat e Ministrisë së Ndërtimit për miratimin e 
studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës dhe 
ndryshimet në planin rregullues dhe vijën kufitare të këtij 
qyteti. 

11.23.1979 - 
06.13.1980 

16 

467 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim sipërfaqe 
banimi në qytetin e Korçës dhe lejimin e ndërtimit të banesave 
me kredi jashtë vijës kufitare të qytetit të Kavajës. 

03.25.1980 - 
12.27.1980 

10 

12 Komunikacion - PT.   

468 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.5.1980 "Për studimin e disa problemeve që dalin në fushën 
e shfrytëzimit të të gjithë llojeve të transportit", relacioni i 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendime. 

03.19.1980 - 
10.01.1980 

107 

469 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.6.1980 për shqyrtimin e studimit "Për mirëmbajtjen dhe 
asfaltimin e rrugëve" si dhe korrespondenca me Ministrinë e 
Komunikacioneve për këtë problem e për urat, vendimet 
përkatëse. 

06.25.1979 - 
11.14.1980 

69 

470 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe parashtresa të 
Ministrisë së Komunikacioneve për projektimet e ndërtimin e 
rrugëve në dobi të ushtrisë e të naftës si dhe planimetritë 
përkatëse. 

09.24.1979 - 
09.01.1980 

87 

471 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.7.1980 për shqyrtimin e relacionit "Për krijim 
ndërmarrjesh në sektorin e transportit dhe të rrjetit rrugor", 
relacioni, vendimi dhe shtesë vendimi. 

07.01.1980 - 
11.06.1980 

29 

472 Informacione e njoftime për gjendjen e transportit 
automobilistik të mallrave. 

12.18.1979 - 
11.18.1980 

79 

473 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për miratim linjash të transportit 
automobilistik urban, caktim tarifash dhe importim autobusi. 

05.10.1980 - 
12.18.1980 

27 
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474 Njoftim i Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për kontrollin e shfrytëzimit të 
automjeteve dhe autorizime për lëvizje mallrash me kamion 
në rrugë paralele me hekurudhën. 

01.24.1980 - 
01.06.1981 

14 

475 Procesverbali i mbledhjes dhe letër e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe informacione të komisioneve qeveritare për 
aksidentet e rënda automobilistike të ndodhura në rrugën 
Tiranë-Zalldajt dhe në mbikalesën e linjës hekurudhore në 
Elbasan e tjera. 

03.13.1980 - 
07.23.1980 

72 

476 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
veprimet e autoriteteve jugosllave ndaj shoferit të parkut të 
mallrave të Peshkopisë që u përplas me një motokorrëse në 
rrugën për në Dibër të Madhe. 

06.18.1980 - 
07.09.1980 

8 

477 Vendime, urdhëra e autorizime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për përdorimin e autoveturave. 

01.03.1980 - 
12.22.1980 

141 

478 Studim i Ministrisë së Komunikacioneve për mundësinë dhe 
leverdinë e zëvendësimit të automjeteve me benzinë, me 
automjete me naftë dhe njoftim i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për shkarkimin e ruajtjen e karburanteve në 
kolosekun hekurudhor të Tiranës si dhe njoftime për pajisjen e 
automjeteve me bllokazhin e benzinës. 

05.05.1976 - 
12.01.1980 

101 

479 Studim e referate të mbajtura në takimin kombëtar për 
pastrimin e rigjenerimin e vajrave më 1976 si dhe 
informacione e njoftime për zbatimin e detyrave të caktuara. 

04.01.1976 - 
07.05.1980 

127 

480 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
ndalimin e shitjes dhe të përdorimit të autoveturave dhe 
triçiklave shtetasve si dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit për 
mënyrën e riparimit e të furnizimit me karburant të 
motoçikletave të shtetasve. 

03.19.1980 - 
09.01.1980 

16 
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481 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
urdhëresën " Mbi mënyrën e transportimit dhe të ngarkim - 
shkarkimit të mallrave" dhe letra dërguar ministrive dhe 
rretheve për vonesat në ngarkim - shkarkimin e mjeteve  të 
transportit dhe për përballimin e mjeteve të transportit nga 
stacionet hekurudhore deri te pritësi si dhe njoftim për 
kryetarin e Këshillit të Ministrave lidhur me degëzimet 
hekurudhore në Portin e Durrësit. 

12.29.1979 - 
11.20.1980 

16 

482 Njoftim i Ministrisë së Komunikacioneve për gjendjen e 
autoveturave të Parkut të Delegacioneve. 

08.30.1980 - 
10.24.1980 

8 

483 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980 për miratimin e projektidesë së Portit 
të Ri në Vlorë dhe të preventivit paraprak të fazës së parë së 
bashku me parashtresën dhe skicat e paraqitura nga  Ministria 
e Komunikacioneve dhe Ministria e Ndërtimit. 

02.10.1980 - 
03.29.1980 

98 

484 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për ndryshime në 
dekretet për kapitenerinë e porteve dhe për kufirin, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.3.1980 dhe urdhëresa për regjimin e lundrimit në ujrat 
territoriale  dhe ujrat e brendshme të RPSH si dhe 
informacione e njoftime për hyrjen e anijeve të huaja në portet 
tona e për akorim vule të thatë. 

01.29.1980 - 
07.05.1980 

45 

485 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për krijimin e 
shtabit për problemet e portit dhe studimi për kalimin e 
anijeve metalike në transportin e jashtëm. 

04.14.1980 - 
08.15.1980 

26 

486 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
ndryshim në planin e valutës, planifikimin e përdorimin e 
fondit në valutë nga Flota Tregtare dhe blerjen e një spirance. 

10.31.1979 - 
08.30.1980 

12 

487 Kërkesa të Ministrisë së Komunikacioneve për pranimin e 
avionëve të huaj në aerodromin e Rinasit si dhe informacion 
për këtë aerodrom. 

02.22.1979 - 
12.04.1980 

18 

488 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për nxjerrje 
jashtë përdorimit të mjeteve të transportit si dhe informacion 
për defektet në automjetet "Aro - 244". 

05.13.1980 - 
01.04.1981 

23 
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489 Njoftime të Ministrisë së Komunikacioneve për gjendjen e 
mirëmbajtjen e linjave hekurudhore dhe aksidentet në 
hekurudhë si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për ruajtjen 
e mbikalesave hekurudhore. 

07.10.1978 - 
12.30.1980 

38 

490 Vërejtje të Ministrisë së Ndërtimit për projektidenë e 
hekurudhës Laç - Shkodër - Kufi si dhe informacione e 
njoftime për përfundimin e fazës së parë (Laç - Lezhë) të kësaj 
hekurudhe. 

01.12.1980 - 
12.01.1980 

14 

491 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
konkluzioneve të protokollit për zgjidhjen e problemeve të 
projektimit e të ndërtimit të vijës hekurudhore në pikën 
kufitare me Jugosllavinë si dhe informacione e njoftime për 
këtë problem. 

01.03.1979 - 
11.17.1980 

41 

492 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Vlorës për vënien në 
funksionim të linjës së dekovilit Vlorë - Selenicë. 

06.07.1980 - 
08.29.1980 

5 

493 Informacione e njoftime të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postave dhe të Telekomunikacioneve për zhvillimin 
perspektiv të ndërlidhjes,. 

05.15.1980 - 
01.03.1981 

37 

494 Projektmarrëveshja për shërbimet postare dhe të 
telekomunikacioneve me Greqinë dhe njoftime e 
korrespondencë me Drejtorinë e Përgjitshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve  për çështje të shërbimit postar me 
Italinë, Jugosllavinë, Bullgarinë e Kinën si dhe për 
pjesëmarrjen në mbledhjen e VII Plenare Ndërkombëtare të 
Telefonisë dhe Telegrafisë në Gjenevë. 

01.08.1980 - 
01.05.1981 

36 

495 Njoftime të Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve "Për probleme të pullës postare si dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave për ndryshime në dispozitat 
për prodhimin, administrimin e shpërndarjen e pullës 
postare"-. 

02.09.1980 - 
12.29.1980 

33 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

496 Njoftime të Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH dhe të 
Prokurorisë së Përgjithshme për disa shkelje të dispozitave 
mbi shërbimet postare e të telekomunikacioneve dhe urdhëri 
për cedim numrash telefonik e për shpërndarje centralesh 
telefonikë. 

01.03.1980 - 
10.23.1980 

25 

13 Ekonomia komunale.   

497 Vendimi i Byrosë Polotike të Komitetit Qendror të PPSH dhe 
ligje të Kuvendit Popullor për krijimin e Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale dhe emërimin e ministrit si dhe 
propozimet përkatëse të Këshillit të Ministrave. 

05.16.1980 - 
07.04.1980 

10 

498 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për ndërtimin e zyrave të 
kësaj ministrie së bashku me planimetrinë në kalke e në letër 
të eliografuar. 

08.11.1980 - 
08.16.1980 

6 

499 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.3.1980 për shqyrtimin e relacionit "Për studimin mbi 
plotësimin e nevojave të popullit me shërbime komunale", 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve, vendimi përkatës. 

03.05.1980 - 
04.28.1980 

166 

500 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.10.1980 për shqyrtimin e disa problemeve që dalin të 
ndërmarrjeve të reja komunale dhe kalimin e aktivitetit 
komunal të qendrave minerale të Kamit dhe të Ragamit në 
rrethin e Tropojës, relacion, shënime dhe vendimi. 

02.15.1980 - 
10.30.1980 

43 

501 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë së Ndërtimit "Për 
përmirësimin e punës për ndërtimin e banesave dhe 
organizimin e punës studimore e projektuese në ekonominë 
komunale". 

11.11.1980 - 
12.16.1980 

20 

502 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave si dhe  relacioni i Ministrtisë së Financave dhe 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale "Për kalimin e shërbimeve 
të arkëtimit dhe për mënyrën e pagimit të qerasë së banesave 
të përdorimit të energjisë elektrike e të ujit në ndërmarrjet 
komunale". 

09.09.1980 - 
11.12.1980 

27 
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503 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.10.1980 dhe studimi i Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale "Për zëvendësimin e druve të zjarrit në 
qytet e ndërmarrje bujqësore si dhe në fshatrat e zonës fushore 
për shtesë në planin e druve të zjarrit e të vajgurit". 

02.16.1980 - 
12.18.1980 

50 

504 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për kanalizimet në qytetin 
e Vlorës e plazhin e Durrësit dhe ponografia për kanalizimet 
në Vlorë. 

01.03.1980 - 
12.04.1980 

36 

505 Informacione, shënime dhe plan masash për të metat e 
konstatuara nga kryetari i Këshillit të Ministrave në sistemin e 
ekonomisë komunale si dhe porosi për eksperimentimin e 
vendosjes së antenave të përbashkëta. 

01.07.1980 - 
10.21.1980 

34 

506 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për administrim ujësjellësi dhe furnizim me 
ujë të pijshëm e industrial si dhe informacion për avari në 
ujësjellësin e Tiranës. 

01.26.1980 - 
11.12.1980 

18 

507 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Për disa masa për 
përmirësimin e shërbimit, forcimin e rregullave dhe 
zhvillimin e plazheve në vendin tonë". 

12.15.1980 7 

508 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për miratimin e sheshit të 
ndërtimit të linjës për përpunimin e plehrave në Tiranë. 

10.27.1980 - 
11.18.1980 

3 

509 Vendim dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, Komitetin 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Shkodrës etj., për rritjen e 
shkallës së furnizimit me energji elektrike të zonave dhe 
objekteve të ndryshme. 

06.20.1980 - 
01.20.1981 

20 

510 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, 
Ministrinë e Ndërtimit e disa komitete ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për ndërtim banesash dhe 
zhvendosje fshatrash ose lagjesh të dëmtuara nga përmbytjet, 
tërmetet e rrëshqitjet si dhe për adaptime në ndërtesat e 
banimit vetjak. 

12.03.1979 - 
03.16.1981 

106 
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511 Korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror të PPSH 
dhe disa rretheve me propozime për zgjerimin e përkufizimit 
"Dëshmorë të Luftës Nacionalçlirimtare". 

11.14.1979 - 
09.15.1980 

41 

512 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Ekonomisë 
Komunale, Komitetin Kombëtar të Veteranëve dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve "Për gjetjen e 
eshtrave të shtetasve jugosllavë që kanë vdekur në Shqipëri 
gjatë viteve 1941-1945". 

08.07.1980 - 
09.30.1980 

4 

14 Tregti e brendshme.   

513 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë, datë 25.1.1980 si dhe 
vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe 
relacione e informacione të Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për ndryshime në strukturat organizative, numrin 
e punonjësve, pagat, atestimin dhe për krijim e kalim 
ndërmarrjesh. 

12.04.1979 - 
12.29.1980 

62 

514 Program pune për zbatimin e vendimeve të Këshillit të 
Ministrave e informacione dhe korrespondencë me ministritë 
për furnizimin e tregut me mallra dhe vendimi për furnizimin 
e ushtarakëve dhe punonjësve që punojnë në zonat e thella. 

12.14.1979 - 
12.31.1980 

144 

515 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.1.1980 për një ndryshim në kompetencat 
çmimet e shitjes e mallrave industriale të dëmtuar në depot e 
rrjetit të tregtisë dhe njoftime për vjedhje me thyerje në njësitë 
tregtare. 

12.01.1979 - 
11.19.1980 

36 

516 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme për zbatimin e 
dispozitave për tregtinë e ndaluar, ushtrimin e profesioneve 
dhe tregun fshatar. 

08.05.1980 - 
09.20.1980 

15 

517 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave pëe shtesa në 
planin e investimeve të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme 
dhe nxjerrje depoje jashtë përdorimit. 

05.12.1980 - 
08.22.1980 

13 

518 Procesverbal i mbledhjes së organizuar në aparat, datë 
24.7.1980 si dhe vendime dhe korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për shtimin, shpërndarjen dhe kursimin 
e karburanteve dhe të pjesëve të ndërrimit. 

01.29.1980 - 
12.29.1980 

72 
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519 Vendim i Këshillit të Ministrave e njoftime të Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për prodhimin, tërheqjen dhe 
furnizimin e tregut me perime. 

12.11.1979 - 
11.24.1980 

101 

520 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për ndërtim e zgjerim frigoriferësh 
gjatë viteve 1981-1982. 

06.20.1980 - 
09.21.1980 

11 

521 Vendime e njoftime e korrespondenca për krijim depo, caktim 
kuote e probleme të tjera të turizmit dhe të furnizimit të 
anijeve të huaja. 

01.15.1980 - 
12.17.1980 

52 

15 Tregti e jashtme.   

522 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë dhe vendime të Këshillit 
të Ministrave për përmirësimin e strukturës organizative të 
organeve të tregtisë së jashtme, kalim aktiviteti e shtesë 
punonjësish së bashku me relacionet përkatëse. 

02.22.1980 - 
11.06.1980 

75 

523 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë për ndryshime në planet e eksport-importit për 
vitin 1980. 

01.19.1980 - 
12.09.1980 

36 

524 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme dhe 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për sigurimin e mallrave e 
pajisjeve nga importi për nevojat e mbrojtjes. 

07.10.1980 - 
12.10.1980 

22 

525 Konkluzione të Inspektimit të Shtetit për kontrollet në 
ndërmarrjen e Albkontrollit si dhe njoftime për administrimin 
e mostrave dhe pranimin e dhuratave. 

01.15.1980 - 
12.29.1980 

45 

526 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione, njoftime grafik e korrespondencë për plotësimin e 
detyrave të eksport-importit për vitin 1980. 

01.24.1980 - 
12.30.1980 

169 

527 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për punën me 
tregtarët e huaj të ardhur në vendin tonë, shpërndarjen 
gjeografike të eksport-importeve tona dhe sigurimin e 
tregjeve. 

02.09.1980 - 
12.06.1980 

28 

528 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për gjendjen e 
sigurimit të ofertave për objekte të plota e të pjesshme nga 
firmat e huaja. 

12.06.1979 - 
12.17.1980 

132 
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529 Letër e Këshillit të Ministrave "Për miratimin e komisionit 
qendror dhe i grupeve të punës për lidhjen e kontratave për 
objektetet e pesëvjeçarit të shtatë" si dhe informacione për 
punën e grupeve në lidhjen e kontratave dhe zhvillim 
bisedimesh me firma të huaja. 

12.06.1979 - 
10.06.1980 

205 

530 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë, datë 6.3.1980 si dhe 
vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
kuotave dhe projektplanit të eksport-importit për vitin 1981 
me relacionet e korrespondencën përkatëse. 

02.12.1980 - 
12.22.1980 

164 

531 Projektmarrëveshjet për shkëmbime tregtare e pagesat gjatë 
pesëvjeçarit të shtatë dhe vitit 1981 me Finlandën, RD 
Gjermane, Kubën, Rumaninë, RPD Koreane dhe Bullgarinë, 
projektet përkatëse dhe njoftime e korrespondencë për këtë 
çështje. 

05.23.1980 - 
12.27.1980 

174 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave për vlerësimin e mallrave të 
importit për pesëvjeçarin e shtatë 1981-1985. 

07.03.1980 - 
10.13.1980 

9 

533 Procesverbale e vendime të Këshillit të Ministrave për 
projektmarrëveshjen tip për shkëmbimet tregtare, pagesat, 
caktimin e çmimeve dhe rregullat e lëvrimit me vendet  
revizioniste për pesëvjeçarin e shtatë së bashku  me projektet e 
relacionet përkatëse si dhe shkresa lidhur me problemet e 
kobaltit me Çekosllovakinë. 

12.31.1979 - 
10.06.1980 

143 

534 Protokoll e njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
marrëdhëniet tregtare për vitet 1980 e 1981 me vendet e 
kleringut dhe të rublës. 

01.07.1980 - 
12.17.1980 

49 

535 Protokolle, procesverbale dhe njoftime të Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për marrëdhëniet tregtare për vitin 1980-
1981 me Austrinë, Francën, Italinë, Belgjikën, Spanjën dhe 
Hollandën e Greqinë. 

01.25.1980 - 
12.24.1980 

77 

536 Projektmarrëveshja për shkëmbimin e mallrave e të pagesave 
për pesëvjeçarin e shtatë e për vitin 1981 me Jugosllavinë si 
dhe njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këto 
çështje. 

03.18.1980 - 
11.19.1980 

78 
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537 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë për miratimin e 
projektmarrëveshjeve tregtare me Maltën, Birmaninë, 
Tunizinë dhe Iranin. 

07.05.1980 - 
11.10.1980 

23 

538 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e 
marrëveshjeve tregtare me Libinë dhe projektet e protokollet 
përkatëse për shkëmbimet tregtare me Libinë e Guinenë. 

05.19.1980 - 
07.08.1980 

43 

539 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
rritjen e kufirit teknik të saldos me Rumaninë për pesëvjeçarin 
e shtatë. 

09.25.1980 - 
09.30.1980 

3 

540 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për gjendjen e 
tratativave për ndërtimin  e linjave të tensionit të lartë për 
eksportimin e energjisë elektrike në drejtim të Kosovës dhe 
Greqisë si dhe për zhvillimin e tregtisë me Kosovën. 

02.22.1980 - 
12.09.1980 

52 

541 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
pjesëmarrjes në panairet ndërkombëtare për vitin 1981 dhe 
njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për punën e bërë 
në panairet gjatë vitit 1980. 

02.26.1980 - 
11.06.1980 

41 

542 Projektmarrëveshja për transportin automobilistik me 
Greqinë. 

10.20.1980 - 
11.14.1980 

7 

16 Financë.   

543 Studim i Ministrisë së Financave për përdorimin e kuadrit 
financiar si dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
ndryshime në strukturat organizative të organeve financiare 
dhe caktimin e pagës për vendin zëvendësdrejtor në ministri. 

02.15.1980 - 
12.05.1980 

41 

544 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë, relacione e njoftime, miratimin e 
ndryshimeve në buxhet, planin e arkës e të kreditit, bilancin 
bankar, falje kredie, kufizim shpenzimesh dhe autorizim 
shpenzimi e blerje jashtë sektorit socialist. 

01.03.1980 - 
02.10.1981 

244 

545 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe njoftime për 
dhënie rrugë shpenzimeve mbi fondin e pagave dhe për 
ndërmarrjet me fuqi punëtore mbi plan. 

06.29.1979 - 
09.29.1980 

41 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

546 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe 
relacione e njoftime të Ministrisë së Financave për përqindjet e 
derdhjeve në dobi të sigurimeve shoqërore, dhënie ndihme të 
paaftëve për punë dhe paaftësinë e përkohshme për punë si 
dhe informacione të Prokurorisë së Përgjithshme për këto 
çështje. 

11.27.1979 - 
12.02.1980 

55 

547 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 1.4.1980 si dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit "Për bilancin faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1979 dhe ndryshimet në 
bilancin e vitit 1980" dhe vendime e korrespondencë për 
shpenzime e arkëtime në valutë e në ar e argjend. 

01.03.1980 - 
12.04.1980 

135 

548 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 6.3.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për rishikimin e koeficientit të kthimit nga lekë për 
mallrat e importuara. 

01.19.1980 - 
03.06.1980 

16 

549 Njoftime të Ministrisë së Financave për ndryshimin e kursit 
zyrtar të rublës dhe zhvleftësimin e dinarit jugosllav. 

04.19.1980 - 
07.22.1980 

21 

550 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 1.4.1980 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme "Për rritjen e alokacioneve të punonjësve në 
disa përfaqësi jashtë shtetit". 

02.08.1980 - 
04.11.1980 

11 

551 Raporti i mbajtur nga zëvendëskryetari i Këshillit të 
Ministrave, Qirjako Mihali, në Aktivin Kombëtar" për 
forcimin e kontrollit ekonomiko-financiar", plani i masave për 
ndjekjen e zbatimin e detyrave që dolën nga sesioni shkencor 
për drejtimin e organizimin e ekonomisë dhe njoftime të 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.02.1980 - 
09.27.1980 

53 

552 Korrespondencë për shtypje dhe hedhje në qarkullim 
kartëmonedhe, shtypje monedhe jubilare dhe përgatitjen e 
medaljeve"Hero i Punës Socialiste". 

01.10.1980 - 
11.17.1980 

44 

553 Njoftime të Ministrisë së Financave dhe korrespondencë për 
veprimtarinë e kontroll-revizionit financiar dhe problemet që 
dalin në qarkullim. 

02.29.1980 - 
02.09.1981 

71 
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554 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë, studim e 
njoftime për mekanizimin e evidencën ekonomike, mbajtjen e 
kontabilitetit dhe arkëtimin, ruajtjen e derdhjen e mjeteve 
monetare si dhe për tentativë vjedhje e falsifikimi. 

01.07.1980 - 
01.05.1981 

84 

555 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
raporte, relacione e informacione të Ministrisë së Financave 
për rezultate ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve dhe 
kooperativave bujqësore për vitin 1979 dhe për aftësinë 
paguese të ndërmarrjeve e kooperativave bujqësore. 

01.03.1980 - 
12.03.1980 

118 

556 Program pune për zbërthimin dhe zbatimin e detyrave që 
dalin nga fjala e shokut Enver Hoxha, mbajtur më 22.4.1980 në 
Byronë Politike të Komitetit Qendror të Partisë si dhe njoftime 
dhe shënime "Për plotësimin e treguesve kryesorë financiarë 
dhe ekonomikë". 

02.05.1980 - 
12.25.1980 

56 

557 Njoftime të Bankës së Shtetit dhe protokolli i një mbledhje për 
disa probleme për stalitë dhe kondrastalitë. 

02.26.1980 - 
03.24.1980 

16 

558 Njoftim i Ministrisë së Financave për arkëtimet dhe pagesat 
nga eksport-importi dhe gjendjen e llogarive në klering për 
muajin janar dhe shkurt 1980. 

02.05.1980 - 
03.11.1980 

10 

559 Njoftim i Ministrisë së Financave për gjendjen e masat për 
rritjen e të ardhurave në valutë nga Shoqëria Komisionere. 

07.02.1980 - 
08.09.1980 

7 

560 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 20.10.1980 dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për shpërblimin e llogaritarëve që merren me 
depozitat e kursimit. 

08.15.1980 - 
10.30.1980 

11 

561 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 30.10.1980 "Për sjelljen dhe dërgimin e 
sendeve si dhe për tagrin doganor" dhe korrespondencë e 
informacione për këto çështje. 

12.31.1979 - 
11.06.1980 

95 

562 Procesverbali dhe urdhëresa e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.6.1980 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave "Për disa ndryshime në urdhëresën mbi 
shpërblimin e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve". 

05.20.1980 - 
07.08.1980 

7 
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563 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Postëtelekomunikacioneve 
për ndryshim në pagat e ushtarakëve, punonjësve të 
bibliotekave dhe shpërndarjes së shtypit, relacione dhe 
shënime. 

08.27.1979 - 
11.07.1981 

24 

564 Njoftim i Ministrisë së Financave mbi gjendjen e rezervave të 
produktit të gatshëm. 

09.29.1980 - 
10.30.1980 

18 

565 Program pune, letra dhe studime " Për dëmet e shkaktuara 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë nga revizionistët 
kinezë " si dhe lista e grupit të punës që u morr me studimet. 

05.09.1978 - 
12.22.1979 

80 

566 Relacione, informacione, parashtresë të ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore " Për dëmet që i janë shkaktuar 
ekonomisë sonë nga pala kineze si rezultat i mosplotësimit të 
detyrimeve në afatin e caktuar ". 

07.17.1978 - 
12.11.1978 

132 

567 Pasqyra përmbledhëse e dëmeve që i janë shkaktuar 
ekonomisë sonë nga veprimtaria sabotuese e revizionistëve 
kinezë si dhe materiale për çdo objekt të marrëveshjes dhe 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave e 
Shëndetësisë. 

12.09.1978 - 
12.12.1978 

198 

568 Listat e marrëveshjeve e protokolleve të ndryshme të 
nënshkruara midis vendit tonë dhe Kinës që nga viti 1954 e 
deri në vitin 1977 si dhe një informacion për respektimin e 
traktateve në të drejtën ndërkombëtare. 

09.14.1978 - 
09.16.1978 

209 

569 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.10.1980 për shqyrtimin e relacionit " Për mbylljen e 
llogarive të kredive dhe të kleringut me RP të Kinës " si dhe 
vendimi e studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë dhe 
Ministrisë së Financave. 

01.24.1980 - 
12.05.1980 

49 

17 Byroja e çmimeve.   

570 Protokollet e mbledhjeve të Byrosë së Çmimeve pranë 
Këshillit të Ministrave, së bashku me propozimet dhe 
komunikimet për caktim çmimesh për artikuj dhe prodhime 
industriale. 

01.19.1980 - 
12.26.1980 

197 
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571 Procesverbal i mbledhjes së organizuar në Aparatin e Këshillit 
të Ministrave për çmimet e pesëvjeçarit të shtatë, letër për këtë 
çështje dhe vendimi për përsosjen e punës në fushën e 
çmimeve dhe forcimin e organeve që merren me çmimet. 

11.07.1979 - 
08.20.1980 

26 

572 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për disa ndryshime në vendimin " Mbi çmimet e 
arit, të argjendit, të platinit dhe të gurëve të çmuar ". 

01.31.1980 - 
03.18.1980 

8 

573 Relacione të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe të Byrosë 
së Çmimeve për çmimet dhe tarifat turistike për hotel " Tirana 
". 

09.01.1980 - 
11.14.1980 

13 

574 Vendime të Këshillit të Minstrave për caktim çmimesh për 
artikuj industrialë. 

02.25.1980 - 
12.05.1980 

23 

575 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
caktimin e çmimeve për revistën " Skena dhe ekrani " dhe të 
albumit të Luftës Nacionalçlirimtare. 

05.22.1980 - 
08.30.1980 

8 

576 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për shpërblimin e punëtorëve që merren me kapjen 
e kafshëve të egra dhe çmimi i blerjes së tyre. 

10.23.1979 - 
01.07.1980 

7 

577 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e propozime 
të Byrosë së Çmimeve dhe të ministrive për caktimin e blerjes 
dhe të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

03.13.1979 - 
12.23.1980 

51 

18 Arsim - kulturë.   

578 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë e njoftime për ndryshime në strukturën 
organizative dhe të pagave të punonjësve të arsimit, 
zëvendësimin e arsimtarëve, presidiumin e Akademisë, 
sigurimin e disa kuadrove dhe përgatitjen e traktoristëve. 

03.16.1979 - 
12.25.1980 

93 

579 Vendime të Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin " Mbi sistemin e ri arsimor " dhe për ndryshime në 
shkollat e larta si dhe informacione, njoftime e 
korrespondencë për frekuentimin e shkollave dhe zbatimin e 
dispozitave të pranimit në shkolla. 

01.03.1980 - 
09.12.1980 

82 
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580 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për ndryshim në udhëzimin 
" Mbi organizimin e stazhit në prodhim të nxënësve dhe të 
studentëve " lidhur me kryerjen e stërvitjes ushtarake me 
relacionet përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

01.17.1980 - 
06.13.1980 

6 

581 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për krijimin e 
ekonomisë didaktike në Korçë, kalim toke për nevoja të 
shkollave dhe ndërtimin e shkollës në Pajovë të Elbasanit së 
bashku me relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
për këto çështje. 

12.27.1979 - 
12.08.1980 

19 

582 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Tiranës dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për pikat e pushimit të rinisë dhe 
këndet e lojrave për fëmijë (letra e Ivan Kolës ). 

04.24.1980 - 
10.24.1980 

55 

583 Raporte të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për gjendjen 
dhe zhvillimin e arsimit parashkollor. 

03.25.1980 - 
12.08.1980 

22 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në vendimin " 
Mbi të drejtat e studentëve dhe të kursantëve që studiojnë 
jashtë shtetit me bursë " si dhe relacion e njoftime të Ministrisë 
së Financave dhe Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, sjelljen 
e sendeve nga studentë e kursantë që studiojnë jashtë shtetit 
dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit për të drejtat e studimit në 
rrethin e Tiranës. 

10.02.1979 - 
09.02.1980 

51 

585 Informacione të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Krujës 
dhe Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për gjendjen e masat 
për përmirësimin e saj në shkollën e mesme " Ismail Qemali " 
në Laç si dhe letrat e ardhura për këtë çështje. 

05.20.1980 - 
08.21.1980 

28 

586 Program, plan pune, rregullore dhe përbërja e komisionit për 
organizimin e punës për pastrimin dhe pasurimin e 
mëtejshëm të gjuhës letrare shqipe dhe korrespondencë me 
Akademinë e Shkencave dhe ministritë e institucionet 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për këtë çështje. 

06.09.1979 - 
09.29.1980 

93 

587 Letër e Komitetit Qendror të Partisë " Për 100-vjetorin e lindjes 
së V.I.Leninit " si dhe korrespondencë e Akademisë së 
Shkencave " Për 100-vjetorin e lindjes së Fan. S. Nolit ". 

02.07.1980 - 
12.22.1980 

12 
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588 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për përgatitjen e studentëve 
dhe kualifikimin e specialistëve jashtë shtetit, disa mendime 
dhe tabelat përkatëse. 

03.01.1980 - 
01.07.1981 

130 

589 Studime të ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore " 
Për organizimin më të mirë të kualifikimit dhe specializimit 
pasuniversitar të kuadrove ". 

07.31.1980 - 
12.01.1980 

190 

590 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, letër dhe shënime " Për 
administrimin e përqendruar të disertacioneve dhe 
materialeve të sesioneve shkencore të pabotuara ". 

11.26.1979 - 
05.19.1980 

9 

591 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit e të Kulturës për 
pjesëmarrje në panaire ndërkombëtare të librit dhe për çështje 
të botimeve për jashtë shtetit. 

03.27.1980 - 
12.24.1980 

30 

592 Informacione e korrespondencë me Komitetin Qendror të 
PPSH për disa probleme të letërsisë së botuar dhe të pabotuar. 

09.05.1979 - 
01.29.1981 

93 

593 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, raporte, vendime, informacione e korrespondencë 
për gjendjen e Industrisë Poligrafike dhe masat për 
përmirësimin e saj dhe për çelje llogarie likuiduese, ndarje 
pune në kategori e dhënie automjeti e materiali për këtë 
industri dhe për disa ndryshime e masa në organizimin e 
ndërmarrjes së librit. 

01.25.1980 - 
12.26.1980 

91 

594 Studim i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për ngritjen e 
nivelit të punës së bibliotekave dhe njoftim për vizitën në 
bibliotekat turke. 

06.14.1980 - 
12.24.1980 

18 

595 Program pune i Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
zbatimin e detyrave kryesore që caktoi Pleniumi i 8-të i 
Komitetit Qendror të PPSH për zhvillimin e shkencës dhe të 
teknikës. 

08.09.1980 - 9 

596 Vendimi i Këshillit të Ministrave për kryerjen e punimeve në 
objektin zgjerimi i kinostudios " Shqipëria e Re " dhe 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
çështje të kinostudios dhe për pjesëmarrje në panaire 
ndërkombëtare të filmit. 

12.14.1979 - 
01.25.1981 

58 
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597 Relacione, informacione e njoftime të Ambasadës së RPSSH në 
Paris, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe shkrimtari Ismail 
Kadare për tentativat me studion franceze " Filmi 66 " për 
skenarin e filmit " Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur " si dhe për 
çështje të tjera të botimit të veprave të Ismail Kadaresë. 

02.13.1980 - 
11.10.1981 

88 

598 Informacione të disa ministrive dhe të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullre të rretheve Gjirokastër dhe Sarandë për 
zbatimin e detyrave të lëna nga shoku Enver Hoxha gjatë 
vizitës së tij në vitin 1978 në këto rrethe. 

09.04.1980 - 
01.03.1981 

57 

599 Informacione të Universitetit të Tiranës dhe Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për lëndën e informatikës si dhe 
relacione e mendime për ngritjen e qendrës së informacionit 
tekniko - shkencor në Akademinë e Shkencave. 

02.01.1979 - 
02.02.1981 

195 

600 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Për hartimin e "Fjalorit 
Enciklopedik Shqiptar", të "Enciklopedisë Shqiptare"  si dhe 
platforma për përgatitjen dhe botimin e tyre. 

05.28.1979 - 
10.27.1980 

116 

601 Plani i aktiviteteve kulturore e sportive me vendet e tjera dhe 
korrespondencë, programe e informacione për realizimin e tij. 

12.06.1979 - 
01.03.1981 

264 

602 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar disa 
ministrive dhe institucioneve qendrore e rretheve për ruajtjen 
e origjinalitetit të kostumeve kombëtare dhe korrespondencë 
për pjesëmarrje në aktivitete folkloristike ndërkombëtare. 

12.15.1979 - 
09.23.1980 

19 

603 Relacione të Akademisë së Shkencave dhe të Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për të marrë pjesë në një manifestim 
muzikor në Republikën Federale Gjermane dhe për linjën e 
prodhimit të disqeve. 

01.05.1980 - 
08.27.1980 

50 

604 Letër e Aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive 
dhe institucioneve qendrore për forcimin e bashkëpunimit me 
Akademinë e Shkencave në lidhje me porositë e importit të 
aparaturave elektronike. 

03.08.1980 - 
04.29.1980 

9 

605 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për shtesë fondi 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, si dhe kërkesë  për 
pagën e artistëve të merituar dhe artistëve të popullit bërë nga 
Ministria e Arsimit dhe e Kulturës. 

02.05.1980 - 
11.17.1980 

13 
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606 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave dhe Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për të ftuar shkencëtar të huaj për 
vizitë e aktivitete në vendin tonë dhe për pjesëmarrje në 
aktivitete shkencore ndërkombëtare. 

01.08.1980 - 
11.26.1980 

78 

607 Programe e shënime për përgatitjen e disa konferencave 
shkencore kombëtare dhe njoftim për hartimin e historikëve. 

09.21.1978 - 
05.19.1980 

24 

608 Relacione të Akademisë së Shkencave për zhvillimin e 
shkencave natyrore. 

01.03.1980 - 
04.21.1980 

67 

609 Propozime të Akademisë së Shkencave për pranimin e 
anëtarëve të jashtëm (disa shkencëtarë kosovarë). 

01.16.1980 - 
05.14.1980 

12 

610 Projektteksti i letërkëmbimit me PNUD -in dhe kërkesat e 
ministrive për përdorimin e kontributit të këtij programi për 
vitin 1981. 

07.19.1980 - 
01.20.1981 

185 

611 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave dhe Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për pranimin e ardhjes në vendin tonë e 
specialistëve të  UNESCO -s dhe INATOMI dhe për pajisjen e 
specializim nga UNESCO. 

01.15.1980 - 
12.19.1980 

42 

612 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për plotësimin e rrjetit hidrometeorologjik me 
vendmatje nga Organizata Botërore e Meteorologjisë, dhe  me 
Komitetin e Partisë së Rrethit Tiranë, lidhur me një letër 
anonime për disa çështje të Institutit Hidrometeorologjik. 

11.04.1979 - 
07.26.1980 

13 

613 Relacion i  Akademisë së Shkencave për variantet e sheshit të 
ndërtimit të Muzeut Kombëtar Etnografik si dhe planimetria e 
zonës dhe platforma e muzeut si dhe për disa çështje të 
arkeologjisë. 

03.20.1980 - 
09.12.1980 

32 

614 Platforma e paraqitur nga Akademia e Shkencave dhe letra e 
Kryesisë së  Këshillit të Ministrave për organizimin e 
konferencës kombëtare "Për formimin e popullit shqiptar të  
gjuhës dhe të kulturës së ti"j. 

05.13.1980 - 
10.27.1980 

43 

615 Korrespondencë me Akdeminë e Shkencave për organizimin e 
zhvillimin e simpoziumit kombëtar për tërmetin e 15 prillit 
1979 dhe për pjesëmarrje në simpoziume ndërkombëtare për 
këtë tërmet. 

01.12.1980 - 
05.05.1981 

120 
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616 Vendim e korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Arsimit      dhe të Kulturës për terrenet 
sportive, ngritjen e cilësisë sportive dhe pjesëmarrjen në 
aktivitete sportive ndërkombëtare si dhe informacione e 
njoftime për këto çështje. 

12.15.1979 - 
01.12.1981 

148 

617 Projektet e përmbajtjes së Muzeut Historik Kombëtar, 
shënime, vërejtje , diskutime të grupit të punës si dhe 
projektvendimi për strukturën dhe pagat të këtij 
institucioni.Të ftuar në diskutimin e varianteve për 
monumentin e lirisë. 

02.24.1979 - 
08.25.1980 

150 

617/1 Projektet e përmbajtjes së Muzeut Historik Kombëtar, 
shënime, vërejtje, diskutime të grupit të punës si dhe 
projektvendimi për strukturën dhe pagat të këtij 
institucioni.Të ftuar në diskutimin e varianteve për 
monumentin e lirisë. 

02.24.1979 - 
08.25.1980 

180 

618 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione e 
korrespondencë për sigurimin e specialistëve, të materialeve 
dhe ecurinë e punimeve të ndërtimit të Muzeut Historik 
Kombëtar. 

08.31.1979 - 
02.02.1981 

139 

619 Lista të objekteve dhe dokumenteve që mendohet të vendosen 
në Muzeun Historik Kombëtar. 

01.26.1980 - 
02.02.1981 

74 

620 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, njoftime e 
informacione për ndërtimin e Muzeut të Skënderbeut në Krujë 
dhe të vendvarrimit në Lezhë. 

01.16.1980 - 
12.31.1980 

39 

621 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë dhe informacione për ngritjen e muzeut " 
Hysni Kapo " në Tërbaç dhe të monumentit të Drashovicës në 
rrethin e Vlorës. 

01.16.1980 - 
09.30.1980 

44 

622 Vendime dhe shkresë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
shpërblimin e autorëve të disa veprave dokumentale dhe për 
shpenzimet e varrimit të artistit të popullit Mihal  Popi dhe të 
profesor Sotir Papakristo. 

12.22.1979 - 
06.12.1980 

11 

623 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime 
dhe informacione për njohjen, studimin dhe propagandimin e 
vlerave të kulturës popullore. 

10.09.1979 - 
02.04.1981 

103 
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624 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni e 
planimetritë përkatëse " Për vënien në mbrojtje shtetërore të 
lagjeve dhe të asambleve me vlerë arkitektonike historike në 
qytetet Korçë, Elbasan, Shkodër, Vlorë e Tiranë " dhe për 
mirëmbajtjen e banesave të Vangjush Mihos e Polikseni 
Theohanit në qytetin e Korçës si dhe informacioni i Aparatit të 
Komitetit Qendror të PPSH për disa baza të Luftës 
Nacionalçlirimtare. 

01.14.1980 - 
07.03.1980 

52 

625 Protokollmarrëveshje për shkëmbime në fushën e arsimit, 
kulturës, artit e sportit midis Ministrisë së Arsimit të RPS të 
Shqipërisë dhe të Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi si dhe 
korrespondencë e njoftime për këto çështje. 

12.27.1979 - 
02.12.1981 

269 

626 Protokollmarrëveshje për shkëmbime në fushën e shkencës 
midis Akademisë së Shkencave të RPS të Shqipërisë dhe 
Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi si dhe korrespondencë e 
njoftime për këtë çështje. 

12.06.1979 - 
12.30.1980 

68 

627 Protokollmarrëveshje për shkëmbime në fushën e kulturës, 
artit dhe shkencës midis Radiotelevizionit shqiptar dhe 
Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi si dhe korrespondencë e 
njoftime për këto çështje. 

12.10.1979 - 
12.03.1980 

97 

628 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit 
për ndryshime në strukturën organizative në numrin e 
punonjësve dhe për dhënie vështirësie. 

11.12.1979 - 
02.07.1980 

12 

629 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit për ndërtim, 
ruajtje e furnizim objektesh të Radiotelevizionit. 

01.19.1980 - 
11.01.1980 

60 

630 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit 
në lidhje me propozimin për heqjen e çmimit të Republikës, 
Ilir Kasnecit. 

01.08.1980 - 
05.26.1980 

15 

631 Projektmarrëveshja për bashkëpunim midis Radiotelevizionit 
Shqiptar dhe Radiotelevizionit Turk si dhe projektprotokolli 
për vitin 1981. 

05.28.1980 - 
08.02.1980 

10 

632 Korrespondencë me Agjensinë Telegrafike Shqiptare për 
ndryshim në planin e investimeve. 

06.09.1980 - 
12.04.1980 

12 
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19 Shëndetësi.   

633 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.5.1980 si dhe vendime të Këshilllit të Ministrave për 
miratimin e strukturës organizative të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe relacionet përkatëse. 

02.07.1980 - 
08.22.1980 

11 

634 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për përgatitjen e 
punonjësve për sektorin e shëndetësisë dhe korrespondencë e 
njoftime për strehimin e mjekëve të fshatit, punën e kudrove 
të ndryshme të shëndetësisë si dhe për specializimin jashtë 
shtetit. 

09.10.1979 - 
12.04.1980 

24 

635 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 6.3.1980, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione e 
informacione të Ministrisë së Financave dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme për importim aparaturash, shfrytëzimin e 
aparaturave elektromjekësore e impenimin e tyre dhe 
autoambulancave. 

01.23.1980 - 
12.22.1980 

84 

636 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë " Për rritjen e vleftës së plotë të spitalit të ri në 
Bulqizë ". 

03.25.1980 - 
04.17.1980 

4 

637 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për miratimin e 
marrëveshjes me Republikën turke për parandalimin e 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse " dhe informacione të 
Ministrisë së Shëndetësisë për raste të sëmurësh me malarje e 
tifo. 

01.29.1980 - 
04.11.1980 

21 

638 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar rretheve për 
zhdukjen e dermatomykozave dhe informacione për gjendjen 
higjiene sanitare të banesave me parafabrikate në qendra pune 
e prodhimi dhe qendrat e aksionistëve. 

01.07.1980 - 
11.05.1980 

40 

639 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me studimin e 
kryer për racionin ushqimor të nxënësve konviktorë. 

02.01.1980 - 
02.12.1980 

6 

640 Informacione të ministrive për zbatimin e detyrave për 
mbrojtjen e ambientit. 

03.13.1980 - 
06.20.1980 

70 

641 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë për eksperimentimin 
dhe përdorimin e metodave mjekësore popullore. 

04.22.1980 - 
04.25.1980 

15 
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642 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë për gjendjen e 
shërbimit në spitalet klinike dhe gjendjen e barnave. 

03.10.1980 - 
01.26.1981 

34 

643 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie fondi 
për uzinën e antibiotikëve si dhe informacione e njoftime të 
Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme etj 
., për sigurimin e ofertave për përfundimin e kësaj uzine. 

04.30.1980 - 
09.12.1980 

64 

644 Studim e relacione, informacione e njoftime për gjendjen dhe 
forcimin e shërbimit të masave për mbrojtjen e shëndetit të 
nënës dhe të fëmijës. 

04.23.1980 - 
01.05.1981 

110 

645 Relacione, informacione e njoftime për gjendjen në shtëpinë e 
pleqve në Kavajë dhe në shtëpitë e pleqve në përgjithësi. 

02.05.1980 - 
04.23.1981 

74 

20 Byroja juridike.   

646 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e projektvendimeve që lidhen me Kodin e ri të 
Punës, relacionet e vendimet e miratuara si dhe 
korrespondenca për botimin dhe shpërndarjen e Kodit të 
Punës dhe letër për bashkëpunëtorët shkencor e tekniko-
shkencor. 

04.25.1980 - 
10.28.1980 

147 

647 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.10.1980 për shqyrtimin e projektit të Kodit Civil të RPSSH 
së bashku me projektin. 

07.31.1980 - 
10.29.1980 

132 

648 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor " Për njohjen, 
interpretimin dhe zbatimin e ligjeve " si dhe letër referate, 
porosi dhe korrespondencë për zbatimin e porosive të dhëna 
nga shoku Enver Hoxha për këto çështje. 

03.22.1980 - 
11.21.1980 

133 

649 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacioni 
përkatës për disa ndryshime në dekretin mbi Arbitrazhin 
Shtetëror. 

10.23.1980 - 
01.06.1981 

13 

650 Vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor " Mbi punën e 
Prokurorisë për parandalimin e veprave penale dhe shkeljeve 
të tjera të ligjeve në forcat e armatosura " dhe mendime të 
Byrosë Juridike për Prokurorinë e Përgjithshme të RPSSH si 
dhe shtesë në organikat e Gjykatës së Lartë. 

06.23.1980 - 
12.29.1980 

28 
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651 Konkluzione të mbledhjes së Presidiumit të Kuvendit 
Popullor " Mbi ligjshmërinë e vendimeve të këshillave 
popullore dhe të komiteteve ekzekutive të tyre ". 

05.26.1980 - 
05.30.1980 

6 

652 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor lidhur 
me " Gazetën Zyrtare ". 

09.16.1980 - 
12.21.1980 

14 

653 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe relacioni përkatës për ndryshime në 
dispozitat për lejet e banimit si dhe korrespondencë për këtë 
problem. 

11.10.1978 - 
11.23.1979 

37 

654 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme " Për caktimin e 
punonjësve që do të mbushin letërnjoftimet dhe për pagesën e 
tyre ". 

01.06.1980 - 
04.21.1980 

7 

655 Vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi disa 
probleme të politikës së dënimit, letër të Këshillit të 
Ministrave dërguar ministrive e rretheve si dhe vendim e 
korrespondencë për vuajtjen e dënimit nëpërmjet punës dhe 
sistemimin në punë të përsëritësve në vepra penale e faljen e 
dënimit dhe për zbatimin e dispozitave për parazitët. 

07.21.1979 - 
01.30.1981 

79 

656 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacionet 
përkatëse për shtetëzimin e dy godinave në rrethin e Lushnjës 
si dhe udhëzimi i Këshillit të Ministrave për shpronësimin e 
pemëve për efekt të planeve rregulluese etj. 

03.31.1980 - 
06.09.1980 

12 

657 Informacion i Komitetit Qendror të Partisë dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe Prokurorinë e Përgjithshme " Për disa shkeljeve 
të kritereve ligjore për njohjen si aktivist shumë i dalluar në 
Lëvizjen Nacionalçlirimtare ". 

01.18.1980 - 
10.16.1980 

21 

21 Drejtoria e organeve lokale të administratës shtetërore.   

658 Detyrat kryesore të Drejtorisë, rregullore, planet e punës dhe 
programet e ekipeve që shkojnë për kontrolle në bazë. 

02.08.1980 - 
02.18.1981 

34 
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659 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.4.1980 si dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për ndryshime në strukturat organizative dhe në 
kontigjentin e personelit të komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve. 

09.18.1980 - 
12.30.1980 

36 

660 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për rikontrollin në rrethet 
Kukës e Lushnjë dhe konkluzionet e ekipeve të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për kontrollet e ushtruara në rrethet e 
Sarandës, të Tepelenës, të Matit si dhe njoftime, seminare për 
këto kontrolle. 

02.19.1980 - 
01.16.1981 

213 

661 Raportet dhe konkluzionet e aktiveve zonal për masat 
parandaluese për mbrojtjen  e pronës nga dëmtimet, 
shpërdorimet e vjedhjet mbajtur në qytetet Shkodër, Vlorë e 
Elbasan me disa kuadro të rretheve të vendit. 

11.19.1980 - 
12.22.1980 

38 

662 Letër e Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim "Për 
kompetencat e këshillave popullorë të bazës si dhe program 
pune i drejtorisë dhe njoftime për zbatimin e tyre". 

05.27.1980 - 
11.16.1981 

97 

663 Procesverbali dhe diskutime të mbajtura në mbledhjen me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve më 22.2.1980 për forcimin e rolit të këshillave 
popullorë. 

02.13.1980 - 
11.17.1980 

123 

664 Letër e Komitetit Qendror të PPSH "Mbi udhëheqjen e 
organeve dhe organizatave  të Partisë në këshillat popullorë" 
si dhe informacioni i Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

01.21.1980 - 
02.02.1980 

15 

665 Vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi rezultatet 
politiko - ekonomike dhe organizative të ndarjes së njësive 
administrative tokësore dhe dekrete për ndryshime në ndarjen 
administrative. 

01.08.1980 - 
09.29.1980 

63 

666 Konkluzione të Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
bashkëpunimin e këshillave popullorë me organizatat e 
masave dhe korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit 
Popullor dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve për çështje të ngritura nga këshillat popullorë e 
Bashkimi i Grave të Shqipërisë. 

02.18.1980 - 
06.17.1981 

45 
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667 Njoftime përmbledhëse e problemeve të ngritura gjatë 
tremujorit të parë të vitit 1980 nga komitetet ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve dhe përgjigjet e dhëna. 

04.24.1980 - 
12.29.1980 

80 

668 Njoftime përmbledhëse e probleme të ngritura gjatë tremujorit 
të dytë të vitit 1980 nga komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve në raportet si dhe përgjigjet e dhëna nga 
ministritë. 

07.25.1980 - 
09.17.1980 

97 

669 Njoftime përmbledhëse për problemet e ngritura gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 1980 nga komitetet ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve në raportet si dhe përgjigjet e 
dhëna nga ministritë. 

10.25.1980 - 
11.24.1980 

105 

670 Njoftim i Drejtorisë për problemet që ngrihen në raportet e 
komiteteve ekzekutive të këshilllave popullorë të rretheve për 
veprimtarinë e tyre gjatë tremujorit të katërt të vitit 1980. 

01.22.1981 - 
01.29.1981 

34 

671 Grafikët mujor të mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve për vitin 1980 dhe njoftimet e 
të deleguarve në këto mbledhje. 

01.19.1980 - 
12.15.1980 

160 

671/1 Grafikët mujor të mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve për vitin 1980 dhe njoftimet e 
të deleguarve në këto mbledhje. 

05.28.1980 - 
01.24.1981 

123 

672 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftime të të deleguarve "Për 
zhvillimin e analizave të rezultateve të vitit 1980 dhe për 
shtrimin e detyrave të vitit1981" si dhe njoftime për rezultatet 
e diskutimit popullor të projektdirektivave të plani të shtatë 
pesëvjeçar. 

12.26.1980 - 
09.05.1981 

162 

22 Inspektimi i Shtetit.   

673 Tematika orientuese e kontrolleve dhe raporti e procesverbali 
i analizës së punës të Inspektimit të Shtetit për vitin 1980. 

12.07.1979 - 
03.05.1981 

22 

674 Raporte të Inspektimit të Shtetit për studimin e gjendjes së 
shkresave dhe masat që duhen marrë për pakësimin e tyre. 

07.25.1980 - 
10.16.1980 

40 

675 Raporte e njoftime të Inspektimit të Shtetit për kontrollin e 
kryer për veprimtarinë e organeve shtetërore dhe ekonomike 
të rrethit të Gjirokastrës për realizimin e planit në bujqësi dhe 
detyrat që dalin për të ardhmen. 

01.04.1980 - 
04.26.1980 

90 
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676 Njoftime për kontrollin e detyrave për përmirësimin e punës 
në Uzinën e Polivinilit në Vlorë. 

03.03.1980 - 
03.17.1980 

8 

677 Programe, raporte e njoftime për kontrollet e ushtruara lidhur 
me zbatimin e vendimeve për energjetikën. 

01.12.1980 - 
12.29.1980 

207 

678 Programi e njoftimi i Inspektimit të Shtetit për kontrollin e 
kryer rreth disa aspekteve të përsosjes së metodës dhe të stilit 
në punë të organeve shtetërore dhe ekonomike për zbërthimin  
dhe zbatimin e vendimeve si dhe referati i mbajtur në aktivet  
e zhvilluara për këtë çështje. 

05.17.1980 - 
09.12.1980 

91 

679 Njoftim i inspektorateve dhe korrespondencë me Komitetin 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Dibrës për verifikimin e 
problemeve që ngrihen në letrat e Ramiz Dautit lidhur me 
shkeljet në administrimin e pronës në kooperativën bujqësore 
të Fushë - Çidhnës si dhe letrat e Ramiz Dautit. 

03.14.1980 - 
03.07.1981 

61 

680 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe ndërmarrjeve përkatëse për çështje të 
eksportimit të energjisë elektrike në Jugosllavi si dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për këtë 
çështje. 

05.14.1980 - 
11.03.1980 

40 

681 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për sigurimin nga importi të 
llampave për televizionin si dhe letër e Ndërmarrjes 
Gjeofizike Tiranë për mossjelljen nga importi të aparaturave 
gjeologjike. 

04.07.1980 - 
06.03.1980 

10 

682 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, Komitetit të Partisë së 
Rrethit dhe Portit Detar Durrës për gjendjen e parkut 
automobilistik  të eksportit, gjendjen e mallrave në port dhe 
shkaqet e hyrjes në kondrastali të anijes gjermane "Agranaut". 

02.27.1980 - 
10.03.1980 

18 

683 Njoftime për kontrollin e çështjeve të ngitura në një letër 
anonime për kooperativën bujqësore të tipit të lartë Lekaj të 
rrethit të Durrësit. 

12.08.1980 - 
02.02.1981 

20 

684 Njoftime të Inspektimit të Shtetit dhe të organeve të policisë, 
Gjykatës, Arbitrazhit Shëndetësisë dhe kontrollit të peshave e 
matjeve për gjobat e dhëna gjatë viteve 1978-1979 dhe 
arkëtimin e tyre. 

05.05.1980 - 
06.26.1980 

45 
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685 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për punimet e kanalizimit në 
qytetin e Plazhin e Durrësit si dhe letra e Qazim Gerdit për 
disa probleme të lagjeve, kanalizimeve, e rrugëve të qytetit të 
Durrësit, dërguar Komitetit Qendror të PPSH. 

08.23.1980 - 
11.11.1980 

11 

686 Njoftime të Inspektimit të Shtetit dhe të grupeve të ngarkuara 
për shkaqet e pasojat e aksidenteve automobilistike në Zall - 
Dajt të Tiranës dhe në kalesën hekurudhore në Elbasan. 

03.10.1980 - 
07.23.1980 

35 

687 Njoftime për kontrollin e kryer në disa ministri për problemet 
e ngritura në organet e shtypit. 

03.05.1980 - 
03.17.1980 

14 

688 Njoftim për kontrollin e ushtruar lidhur me vazhdimin e 
punimeve dhe vënien në shfrytëzim të veprave të lëna pa 
përfunduar nga revizionistët kinezë. 

07.22.1980 - 
08.21.1980 

29 

689 Njoftim për furnizimin me karburant të motoçikletave në 
përdorim të shtetasve dhe të triçiklave të invalidëve. 

07.15.1980 - 
08.29.1980 

5 

690 Njoftim për gjendjen e mostrave të laboratorit në Profarma 
Tiranë. 

07.19.1980 - 
08.29.1980 

7 

691 Studim e njoftimi i Inspektimit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë për tufëzimin e bagëtive të oborreve kooperativiste 
dhe për sigurimin e bazës ushqimore si dhe studimi i Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave dërguar Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH për disa probleme të oborrit kooperativist. 

02.04.1980 - 
11.12.1980 

55 

692 Relacion "Për punën e bërë nga Inspektimi i Shtetit për njohjen 
dhe kontrollin e zbatimit të akteve nënligjore nga organet 
shtetërore dhe ekonomike" dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe tezat e relacionit të dërguara nga Presidiumi. 

11.26.1980 - 
12.11.1980 

23 

693 Njoftime për kontrollin e bërë për veprimtarinë e organeve të 
kontrollit shtetëror, veçanërisht të kontroll - revizionit 
financiar. 

12.12.1979 - 
04.28.1980 

23 

694 Raport i mbajtur nga zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave 
Qirjako Mihali më 21.3.1980 në Aktivin Kombëtar me temë "Të 
ngremë në një shkallë më të lartë rolin e organeve shtetërore 
dhe ekonomike për forcimin e kontrollit ekonomiko - 
financiar". 

03.17.1980 - 
03.27.1980 

68 
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695 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për verifikimin e dy letrave që i 
dërgohen Komitetit Qendror të PPSH për disa çështje të 
Drejtorisë së hekurudhave. 

10.17.1980 - 
11.17.1980 

16 

696 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për studimin e vendeve të 
punës lidhur me kursimin e fuqisë punëtore, për shkelje të 
rregullave për atestimin e punonjësve dhe për kthimin e 
punonjësve dibranë të dërguar pa leje nga rrethi i tyre si dhe 
korrespondenca për këto çështje. 

01.17.1980 - 
12.23.1980 

95 

697 Programi dhe njoftimi për kontrollin në rrethin e Elbasanit për 
disa çështje të tregtisë, të lejeve të banimit të strehimit dhe të 
drejtave të studimit si dhe për ankesën për strehim të 
Thomaidha Lekorga nga rrethi i Kolonjës. 

10.10.1980 - 
12.01.1980 

14 

698 Programet e njoftimet për kontrollet e ushtruara për zbatimin 
e detyrave për shtimin e prodhimit e përmirësimin e cilësisë 
së duhanit dhe të cigareve dhe për cilësinë e prodhimeve e të 
shërbimeve. 

07.17.1980 - 
10.01.1980 

50 

699 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për punën e grupeve të 
studimit e të projektimit të disa veprave të reja si dhe raporti i 
Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë  dhe të 
Minierave dhe Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
çështje. 

06.19.1980 - 
12.25.1980 

46 

700 Programet e njoftimet e Inspektimit të Shtetit për rikontrollin e 
ushtruar në rrethet e Kukësit e të Lushnjës për zbatimin e 
detyrave të lëna në kontrollin e vitit 1979. 

04.15.1980 - 
06.20.1980 

69 

701 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për verifikimin e 
mosmarrëveshjeve ndërmjet investitorit  dhe zbatuesit të 
punimeve të ndërtimit për zgjerimin e uzinës së re mekanike 
"Enver" në Tiranë dhe letra e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për mbajtjen e  dokumentacionit tekniko - 
shkencor dhe financimin e pranimeve të ndërtim - montimit 
dërguar ministrive e rretheve. 

02.26.1980 - 
03.11.1980 

7 

702 Programi, raporti e njoftimi për kontrollin e zbatimit të 
detyrave për investimet e ndërtimet themelore dhe për 
ruajtjen e pronës socialiste nga disa sektorë të Ministrisë  së 
Mbrojtjes Popullore. 

12.01.1979 - 
04.19.1980 

26 
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703 Programi dhe njoftimi i Inspektimit të Shtetit për zbatimin e 
detyrave të letrës së Këshillit të Ministrave "Për disa masa për 
lehtësimin e punës së gruas". 

04.01.1980 - 
06.07.1980 

13 

704 Programi e njoftimet e Inspektimit të Shtetit për ndjekjen e 
punës për hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të shtatë. 

07.21.1980 - 
07.29.1980 

9 

705 Njoftime për verifikimin e letrave ankuesve Haxhi Laçi e 
Kujtim Sadedini si dhe të letrës anonime për ankime kundër 
një brigadieri në minierën e Mëzezit dhe kryetarëve të 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve Berat e Pogradec. 

02.19.1980 - 
06.10.1980 

16 

706 Njoftime të Degës së ankesave drejtuar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave për veprimtarinë e saj. 

08.15.1980 - 
11.26.1980 

11 

707 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për verifikimin e ankesës së të 
sëmurit Llazar Dhonato  si dhe letra e tij dërguar shokut 
Manush Myftiu. 

04.03.1980 - 
05.28.1980 

12 

708 Njoftime për disa probleme të trajtimit të mineralit të kromit 
në minierën e Bulqizës dhe të Batrës. 

03.29.1980 - 
04.11.1980 

12 

709 Programi dhe njoftimet e Inspektimit të Shtetit për kontrollin e 
ushtruar lidhur me krijimin e kushteve jetësore për aksionistët 
që dërgohen në fshat përkohësisht ose përgjithmonë. 

07.07.1980 - 
09.22.1980 

25 

710 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për punën e bërë nga ministritë 
për kryerjen e studimit kompleks për përsosjen e drejtimit 
ekonomiko - financiar e të marrëdhënieve në prodhim. 

06.23.1980 - 
06.26.1980 

8 

711 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për gjendjen e qepës e të 
patates në rrethin e Tiranës dhe të Durrësit. 

07.04.1980 - 
07.06.1980 

10 

712 Njoftime për kontrollin e kryer për zbatimin e dekretit, të 
rregullores dhe të detyrave që caktoi aktivi kombëtar për 
ligjëshmërinë e ndërtimeve në fshat. 

07.14.1979 - 
02.03.1981 

30 

713 Njoftime për kontrollin e ushtruar për administrimin e 
argjendit në disa ndërmarrje prodhuese si dhe programi i 
kontrollit. 

11.04.1980 - 
12.01.1980 

10 

714 Njoftime për kontrollet e ushtruara lidhur me ecurinë e 
fushatave të kohës në bujqësi dhe vjeljen, përpunimin e ullirit 
në disa rrethe. 

04.02.1980 - 
11.17.1980 

36 
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715 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për verifikimin e shitjes së disa 
mallrave të doganës nga njësia tregtare në Krrabë të rrethit të 
Tiranë. 

03.26.1980 3 

23 Kuadri.   

716 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore lidhur me masat përgatitore që duhen 
marrë para se të dërgohen specialistët me shërbime jashtë 
shtetit, studimi dhe korrespondencë si dhe shënime të 
udhëheqjes për këtë problem. 

01.03.1980 - 
12.18.1980 

49 

717 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në strukturat organizative dhe për numrin e punonjësve të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Komisionit të Planit 
të Shtetit, Prokurorisë së Përgjithshme, Gjykatës së Lartë dhe 
Drejtorisë së Pritjes. 

12.14.1979 - 
12.18.1980 

25 

718 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.9.1980 për shqyrtimin e relacionit "Për krijimin e 
Komitetit të Punës, pagave dhe sigurimeve shoqërore pranë 
Këshillit të Ministrave". 

09.03.1980 - 
09.26.1980 

19 

719 Raporti për disa probleme të punës me kuadrin për vitin 1979 
dërguar Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH dhe pasqyrat 
19/9 mbi shkallën arsimore të punonjësve të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

01.31.1980 - 
11.06.1980 

28 

720 Relacione, informacione dhe evidenca përmbledhëse për 
kryerjen e punës drejtpërdrejt në prodhimin nga ana e 
kuadrove për vitin 1980 si dhe program pune, aktkontrolli dhe 
konkluzione përmbledhëse për këtë problem. 

02.27.1980 - 
11.19.1980 

41 

721 Lista e pjesëmarrësve në kursin e kuadrove gjatë vitit 1980. 01.24.1980 - 
09.19.1980 

14 

722 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.4.1980 si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
shpërndarjen e kuadrove të larta për vitin 1980 dhe relacione, 
pasqyra dhe korrespondencë për këtë çështje si dhe udhëzimi 
për ndryshim dispozitash. 

01.10.1980 - 
10.02.1990 

39 
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723 Relacione, informacione e korrespondencë me Aparatin e 
Komitetit Qendror të PPSH dhe ministritë për përcaktimin e 
fushave e specialiteteve për studime universitare e 
pasuniversitare jashtë shtetit për vitet 1980 e 1981. 

08.09.1979 - 
12.25.1980 

168 

724 Korrespondencë me ministritë për miratimin e kuadrove që 
dërgohen jashtë shtetit për studime universitare e 
pasuniversitare si dhe dërgim kuadri me shërbim për të parë 
sistemimin e tyre. 

02.12.1980 - 
11.12.1980 

76 

725 Programe pune për kuadrin rezervë dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve. 

09.29.1980 - 
10.04.1980 

5 

726 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve "Për  
stabilizimin e kuadrove që kanë shkuar në fshat për të 
punuar", relacione dhe pasqyra të Korçës, Matit, Mirditës, 
Pogradecit, Pukës, Tropojës, Beratit, Vlorës dhe Fierit. 

04.15.1980 - 
04.24.1980 

202 

727 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve "Për 
specializimin e kuadrove dhe specialistëve që kanë shkuar në 
fshat për të punuar", relacione dhe pasqyra të Kolonjës, 
Gjirokastrës, Lezhës, Krujës, Përmetit, Dibrës, Durrësit, 
Tepelenës, Skraparit, Lushnjës, Librazhdit, Kukësit dhe 
Gramshit. 

04.19.1980 - 
04.30.1980 

209 

728 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullorë  të rretheve "Për 
stabilizimin e kuadrove dhe specialistëve që kanë shkuar në 
fshat për të punuar ", relacione dhe pasqyra të Shkodrës, 
Sarandës dhe Elbasanit. 

04.21.1980 - 
05.02.1980 

180 

729 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për punën e 
trajtimin e kuadrove që dërgohen nga shteti për të punuar në 
fshat si dhe relacione dhe pasqyra të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

05.09.1980 - 
12.27.1980 

187 

730 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor "Për titujt e nderit dhe 
dekoratat e RPSSH " si dhe relacionet e projektet përkatëse. 

10.09.1978 - 
12.29.1980 

50 
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731 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për ndryshime 
në Komitetin për çmimet e Republikës dhe vendimi për 
dhënien e çmimeve të Republikës disa kuadrove ushtarake 
(ky vendim është pezulluar). 

12.15.1979 - 
07.11.1980 

18 

732 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe propozime të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dhënie dekoratash. 

02.28.1980 - 
12.29.1980 

20 

733 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratim 
kolegjumesh të ministrive dhe korrespondencë për miratimin 
e këshillave shkencore. 

11.27.1979 - 
10.10.1980 

27 

734 Raporte, konkluzione e korrespondencë për atestimin e 
punonjësve si dhe procesverbai i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.10.1980 "Për disa probleme të atestimit 
kulturor e profesional të punëtorëve, kooperativistëve dhe 
specialistëve". 

01.21.1980 - 
12.27.1980 

60 

735 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH dhe 
dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor  për ndryshime në 
përbërjen e Këshillit të Ministrave. 

12.26.1979 - 
04.28.1980 

11 

736 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, 
dekrete e korrespondencë për emërim ambasadorësh. 

01.07.1980 - 
01.06.1981 

57 

737 Vendime e urdhëra për emërime e lëvizje kuadrosh në organet 
shtetërore dhe ekonomike. 

11.09.1979 - 
12.27.1980 

182 

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

01.29.1980 - 
12.20.1980 

39 

739 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë për 
dhënie dhe heqje masash ndëshkimore. 

01.03.1980 - 
02.13.1981 

11 

740 Vendime e korrespondencë për dërgim delegacionesh e 
kuadrosh në mbledhje e aktivitete ndërkombëtare. 

12.26.1979 - 
12.06.1980 

92 

741 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim delegacionesh, grupesh e kuadrosh jashtë shtetit për 
aktivitete kulturore e artistike. 

01.18.1980 - 
12.03.1980 

130 

742 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për dërgim kuadri 
me shërbim jashtë shtetit për probleme të kësaj ministrie. 

01.26.1980 - 
11.26.1980 

18 
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743 Korrespondencë  me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
dhe Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për marrje përvoje në fushën e 
prodhimeve industriale. 

10.20.1978 - 
12.30.1980 

78 

744 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për dërgim kuadri 
jashtë shtetit për marrje përvoje në fushën e bujqësisë. 

10.29.1979 - 
12.27.1980 

45 

745 Korrespondencë me Ministrinë  e Arsimit e të Kulturës, 
Akademinë e Shkencave etj. për dërgim kuadri për marrje 
përvoje jashtë shtetit në degë të ndryshme të shkencave si dhe 
raporte përmbledhëse të sektorit të kuadrit. 

12.27.1979 - 
11.06.1981 

160 

746 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim delegacionesh dhe kuadrosh në Kosovë, Mal të Zi e 
Maqedoni për aktivitete në bazë të marrëveshjeve për 
shkëmbime në fushën e arsimit, kulturës e shkencës si dhe për 
dërgim pedagogësh të gjuhës shqipe në Kalabri (Itali). 

01.05.1980 - 
12.11.1980 

192 

747 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për dërgim 
kuadrosh në Kosovë, Mal të Zi e Maqedoni për aktivitete 
shkencore në bazë të marrëveshjeve. 

11.09.1979 - 
12.09.1980 

86 

748 Korrespondencë me Drejtorinë e Radio - Televizionit për 
dërgim grupesh e kuadrosh  në Kosovë, Mal i Zi e Maqedoni 
për aktivitete në bazë të marrëveshjeve. 

02.22.1980 - 
12.04.1980 

78 

749 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim ekipesh për ndeshje sportive dhe çështje të 
shkëmbimeve në fushën e sporteve. 

05.28.1980 - 
09.24.1981 

44 

750 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dërgimin e 
delegacionit të Dhomës së Tregëtisë në Kosovë dhe 
korrespondencë për dërgim kuadri në Kosovë për çështje të 
tregëtisë e të turizimit. 

09.11.1980 - 
12.15.1980 

7 

751 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
dërgim kuadri me shërbim jashtë shtetit. 

02.01.1980 - 
12.31.1980 

23 

752 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme për 
dërgim kuadrosh me shërbim jashtë shtetit. 

01.03.1980 - 
12.23.1980 

111 
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753 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratim 
delegacionesh për pjesëmarrje në komisionet e përbashkëta 
shqiptaro - jugosllave për ekonominë ujore, incidentet kufitare 
e hekurudhën si dhe për kabllin koaksial  me Italinë. 

01.06.1980 - 
12.18.1980 

12 

754 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për dërgim 
kuadri me shërbim në simpoziumin për tërmetin e 15 prillit 
1979 në Jugosllavi dhe në mbledhjen e Asamblesë të 
Komisionit Sizmologjik për Evropën. 

04.04.1980 - 
08.20.1980 

10 

755 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim ekipesh sportive jashtë shtetit për ndeshje 
ndërkombëtare. 

12.26.1979 - 
12.13.1980 

137 

756 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
dërgim delegacionesh e kuadrosh jashtë shtetit për probleme 
të tregtisë. 

12.03.1979 - 
12.31.1980 

202 

756/1 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë  me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
dërgim delegacionesh e kuadrosh jashtë shtetit për probleme 
të tregtisë. 

12.03.1979 - 
12.31.1980 

198 

756/2 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
dërgim delegacionesh e kuadrosh jashtë shtetit për probleme 
të tregtisë. 

12.03.1979 - 
12.31.1980 

83 

757 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për dërgim 
kuadrosh në takimin ndërkombëtar për ambalazhet dhe në 
panairet tregtare ndërkombëtare. 

03.04.1980 - 
09.06.1980 

13 

758 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dërgim kuadrosh në panaire ndërkombëtare të librit dhe për 
probleme të tregtimit e librave jashtë shtetit. 

04.16.1980 - 
12.05.1980 

21 

759 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
dërgim kuadri  me shërbim në Austri për zhvillimin e gjyqit 
lidhur me aksidentin automobilistik të shoferit Dhionis 
Papazima. 

05.13.1980 - 
11.24.1980 

17 
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760 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë për dhënie  ndryshim pensionesh për merita 
të veçanta e vjetërsi shërbimi. 

07.31.1979 - 
01.17.1980 

39 

24 Informacioni.   

761 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore e rretheve për disa detyra orientuese 
për zyrat e informacionit. 

03.27.1980 3 

762 Njoftimet mujore të zyrës së informacionit për kritikat e 
botuara në shtyp. 

03.11.1980 - 
01.08.1981 

66 

763 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme për aksidentet 
automobilistike dhe kundravajtjet gjatë vitit 1980 dhe 
tremujorit të katërt të vitit 1979. 

02.04.1980 - 
01.29.1981 

21 

764 Informacione të Zyrës së informacionit për ngjarje të 
jashtëzakonshme dhe përmbledhëset mujore si dhe për avaritë 
në sektorin e naftës. 

01.03.1980 - 
07.01.1980 

148 

764/1 Informacione të Zyrës së informacionit për ngjarje të 
jashtëzakonshme dhe përmbledhëset mujore si dhe për avaritë 
në sektorin e naftës. 

07.04.1980 - 
01.04.1981 

131 

765 Njoftime tremujore të Ministrisë së Financave për 
mbishpenzimet e fondit të pagave. 

04.22.1980 - 
01.23.1981 

36 

25 Peshëmatje.   

766 Njoftime e korrespondencë për çështje të kuadrit dhe të 
studimeve për këtë drejtim. 

06.09.1980 - 
12.25.1980 

20 

767 Programi i punës së drejtorisë për vitin 1980 si dhe autorizime 
për pagesën e specialistëve të grupit të studimit të kësaj 
drejtorie. 

06.04.1979 - 
06.04.1980 

28 

768 Raporte, relacione, informacione e aktkontrolle për analizën 
vjetore dhe përfundimet e kontrolleve gjatë vitit 1980. 

10.05.1979 - 
12.18.1980 

232 

769 Informacione e korrespondencë për dërgimin e kampionëve 
në Austri për verifikim. 

07.24.1978 - 
02.19.1981 

79 

770 Informacione, evidenca, plane dhe korrespondencë për 
gjendjen e mjeteve të peshkimit dhe të matjeve, për 
importimin, prodhimin e mirëmbajtjen e tyre si dhe për 
peshoret automobilistike. 

02.29.1980 - 
01.27.1981 

75 
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771 Informacion për Kryesinë e Këshillit të Ministrave "Mbi  
vënien e gjobave gjatë viteve 1978-1979 nga kontrollorët e 
mjeteve matëse". 

05.03.1980 - 
05.29.1980 

8 

772 Korrespondencë Këshillit të Ministrave  me Oganizatën 
Botërore të Meteorologjsë  Legale për pagimin  e kuotës së 
anëtarësisë. 

02.1973 - 
02.1981 

144 

26 Dega e administratës.   

773 Planet financiare e të fondit të pagave e raportimet për 
realizimin e tyre për vitin 1980 e vitet e pesëvjeçarit të shtatë. 

01.15.1980 - 
12.31.1980 

71 

774 Korrespondencë për ndërtimin e pajisjen e godinës shtesë të 
selisë së Këshillit të Ministrave dhe për zbatim investimesh. 

02.07.1980 - 
12.29.1980 

31 

775 Korrespondencë për blerje, shpërndarje, riparim e kërkesa 
automjetesh e karburanti. 

10.17.1978 - 
10.23.1980 

37 

27 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, e të tjerëve, ku trajtojnë 
probleme të dobësive dhe të metave, ankohen për zbritje të 
ditëve të punës në fund të vitit për mosrealizim plani, njoftim 
për dobësi dhe të meta në NFP-në e Burrelit, njofton për 
dobësi dhe të meta në ndërmarrjen gjeologjike Tiranë, njofton 
për dobësi e të meta nga drejtuesit e kooperativës bujqësore, 
Ravonik Korçë e në Manxë Durrës, ankohen për mostërheqje 
të prodhimit nga kopështet personale, ankohen për prodhimin 
me cilësi të dobët të Sprangës për makinat shirëse nga 
Kombinati Metalurgjik. 

01.08.1980 - 
07.07.1980 

201 

1/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, etj. ku trajtojnë probleme të 
dobësive e të metave, njoftojnë për dobësi dhe të meta në 
kooperativën bujqësore Kavajë, në organizimin e punës për 
fushatën e korrje-shirjes, informim për punë të dobët në 
kulturën e ullirit në Berat për mungesë ujitje, ankesë për 
mosrealizim plani të ullinjve për mungesë ujitje, dobësi në 
kooperativën e "Perlatit" Rrëshen, në Kryevidh të Durrësit, në 
Laç, Krujë etj. 

07.18.1980 - 
11.19.1980 

81 
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2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë 
problemin e sistemimit në punë, ankohen për ndërrimin e 
vendit të punës, ankohen për pushim të padrejtë nga puna, 
kërkojnë të punojnë në profilin që kanë, kërkojnë të 
sistemohen në punën e mëparshme, ankohen se nuk e 
vendosin në punë sipas arsimit. 

01.14.1980 - 
03.25.1980 

207 

3/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë problemin e 
mosfurnizimit me bukë, djathë, vaj ulliri, kërkesa për hapje 
dyqani etj. 

01.24.1980 - 
12.24.1980 

89 

4/L Letra dhe telegrame nga persona të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme si: 
prodhime me cilësi të dobët, mostërheqjen e lulediellit, ankesa 
për mosriparim automjetesh, propozime për presë metalike, 
zvarritje për riparimin e një pune etj. 

01.24.1980 - 
06.30.1980 

125 

5/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, etj. ku trajtojnë problemin 
e cilësisë së përpunimit të rrushit, shtegëtim bletësh, largim të 
qeve të punës etj. 

01.04.1980 - 
12.22.1980 

186 

6/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtohet 
problemi i pronës socialiste, njofton për shkelje, dëmtime të 
pronës në repartin e ngjyrosjes në kombinatin e tekstileve 
"Stalin", njoftohet për dëmtime të pronës në ndërmarrjen 
bujqësore "Çlirimi" Fier, Lezhë, informon për therjen e 24 kokë 
bagëtive të imta, njoftojnë për vjedhje të material ndërtimi, 
informojnë për dëmtime të pronës e vjedhje në kooperativa 
bujqësore, informojnë se dëmtohen pyjet nga prerjet e padrejta 
në Shkodër dhe Elbasan. 

02.22.1980 - 
06.19.1980 

207 
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6/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të pronës: Njoftojnë për dëmtime dhe vjedhje të 
pronës në kooperativën bujqësore, për dëmtime të traktorëve, 
njoftojnë se Ndërmarrja e Grumbullimit në Elbasan nuk i ka 
liruar depot, kjo dëmton prodhimin e ri. Informon për 
dëmtime në Fabrikën e Lëkurës në Vlorë, për dëmtime në 
Parkun e Mallrave në Vlorë, informon se në Spitalin Nr.2 
Tiranë në magazinë  janë hedhur dy motora etj. Informon për 
veprime të parregullta në administratën e shkollave të 
Tiranës, informon për dëmtime në Ndërmarrjen e Stacionit të 
Trenit në Tiranë. 

06.19.1980 - 
10.28.1980 

244 

6/2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të pronës socialiste : Njoftojnë për dëmtime e 
përvetësime të pronës socialiste në kooperativa bujqësore, 
informojnë për konsum të madh e pa kriter të karburantit në 
Fabrikën e Llampave në Vlorë, njofton për dëmtime të 
traktorëve, informon për vjedhje në NFP Selenicë nga 
magazinieri, informon për vjedhje e abuzime në Ndërmarrjen 
Pyjore në Sarandë. 

01.04.1980 - 
02.19.1980 

205 

7/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme të arsimit. Kërkojnë që të ndërtohet një zadër i 
thjeshtë noti. Ankohet se nuk i botohet libri. Propozon që 
shkolla e mesme tregtare të marrë emrin "Hysni Kapo". 
Informon për sjellje jo të mira të shefit të seksionit të arsimit në 
Elbasan. Kërkojnë që shoku Adil t'i dërgojë kujtimet e tij 
lidhur me Luftën Nacionalçlirimtare nga lista e propozimeve 
për "Çmimin e Republikës". Njoftojnë për ardhjen me vonesë 
të shtypit. Ankohet se e kanë hequr nga lista për "Artist i 
merituar". Ankohet për mbylljen e klasës e tjerë. 

01.17.1980 - 
12.19.1980 

77 
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8/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të kuadrit : Kërkon 
sqarim për heqje nga organika të zv/drejtorëve, njofton për 
mosrespektimin e orarit të popullit. Relacion për një kuadër që 
kryen stazhin e Partisë në administratë. Kërkesë për 
shkarkimin si zv/drejtor i Kombinatit të Tekstileve në Berat. 
Njoftojnë se në fshatin Kryezi nuk ka çerdhe, kopështe, 
dyqane etj. Njofton se për ndeshjet që zhvillohen ka humbje të 
kohës dhe harxhim karburanti. 

04.28.1980 - 
12.29.1980 

55 

9/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të kushteve të punës. 
Kërkojnë t'u jepet triçikël për punë pune. Kërkojnë autoveturë, 
kërkojnë të përfitojnë në lejen e zakonshme edhe leje shtesë. 

04.16.1980 49 

10/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
me të cilën falenderon Partinë për ndërtimin e shtëpisë. 

12.29.1978 - 
02.26.1980 

9 

11/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të shtetit dhe të së 
drejtës. Ankohen për marrëdhënie jo të rregullta 
bashkëshortore. Ankohet për kthim të hollash nga e fejuara e 
djalit pas ndarjes. Ankohet për sjellje jo të hijshme të mjekut të 
pavionit. Ankohen prindërit për keqtrajtim nga djali. 

04.28.1980 - 
11.30.1980 

44 

12/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku trajtojnë problemin mbi riatdhesimin e 
tyre nga Shqipëria për në vendet e ndryshme si dhe nga 
vendet e ndryshme për në Shqipëri. 

01.04.1980 - 
09.24.1980 

34 

13/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave shokut Manush Myftiu dhe shokut Pali 
Miska, ku jep mendimin për dhënie titulli "Hero i Popullit". 
Ankohet se vëllait të tij i është hequr e drejta si dëshmor i 
Luftës Nacionalçlirimtare. 

02.07.1980 - 
05.23.1980 

18 

14/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj, ku trajtojnë problemin e 
transferimit nga një rreth në rrethin tjetër. Kërkesa për 
transferim nga fshati në qytet. 

01.03.1980 - 
04.12.1980 

204 
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15/L Raport mbi shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave 
dhe deklarimeve për vitin 1979. 

04.25.1980 - 
05.03.1980 

15 

16/L Njoftim për analizën e punës së Degës së Ankesave për 
periudhën 7 mujore të këtij viti. 

08.13.1980 7 

17/L Program pune  për muajt maj, qershor, korrik, tetor, dhjetor 
1980. 

10.01.1980 - 
12.02.1980 

11 

18/L Informacion mbi verifikimin e disa ankesave në rrethin e 
Elbasanit. 

07.07.1980 6 

19/L Njoftim mbi kërkesat, ankesat dhe deklarimet e shtetasve gjatë 
muajit qershor 1980. 

07.21.1980 6 

20/L Disa konkluzione që dalin nga verifikimi i disa letrave 
drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave nga rrethi i 
Shkodrës. 

07.07.1980 18 

21/L Letër kolektive e banorëve të bllokut nr.5 të lagjes nr.4 në 
Tiranë drejtuar shokut Qirjako Mihali të cilët ankohen për 
ngritjen e rrjetit të dyqaneve të tregtisë për bllokun e tyre. 

06.20.1980 6 

22/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të të drejtave të 
studimit. Ankohen pse nuk u ka dalë e drejta e studimit për në 
shkollën e lartë. Kërkesë për t'i regjistruar fëmijët në shkollën 
me të meta fizike. Ankohet se është rrëzuar në provim dhe 
nuk i japin të drejtën ta japë përsëri. Kërkon t'i jepet bursë. 

01.05.1980 - 
08.21.1980 

212 

23/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të 
industrisë. Njofton për disa mangësi furnizimi të lëndës së 
parë, e cila ka influencuar në mosrealizimin e planit. Ankohet 
se nuk vlerësoen si duhet disa burime minerale që tregohen 
nga ai si zbulues popullor mineralesh. Njofton për propzimin 
për mekanizimin e repartit të pllakave në kombinatin "Josif 
Pashko". Informon për zvarritje të riparimit të një furre. 

01.08.1980 - 
09.25.1980 

23 
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24/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj, ku trajtojnë problemin e 
komunikacionit si, kërkesa kolektive për linjë urbani, ankesa 
për heqjen e linjës së urbanit dhe të linjës hekurudhore. 
Njoftojnë se shumë makinave që shkarkohen në Portin e 
Durrësit nuk u japin ngarkesë dhe kthehen bosh. Kërkon të 
dali jashtë shtetit si shofer. Kërkojnë të pajisen me fletë pajtimi 
për lëvizje nga vendi i punës për në shtëpi. Kërkojnë të vihet 
automjet në zonën e Zall - Dajtit, sepse vjen shqypi me vonesë. 
Propozojnë për shërbimin sanitar, karantin për anijet e huaja 
që vijnë në Portin e Durrësit. 

01.29.1980 - 
12.06.1980 

107 

25/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme 
komunale. Ankohen për dritën elektrike. Ankohen për ujin e 
pijshëm. Ankohen dhe nuk e quajnë të drejtë spostimin e 
tubacionit të ujit të pijshëm që kërkon të bëjë këshilli popullor. 
Kërkojnë rregullimin e një ure. 

01.04.1980 - 
12.17.1980 

217 

26/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të shëndetësisë. 
Kërkojnë të mjekohen jashtë shtetit. Ankohet për një artikull të 
revistës "Hosteni" dhe për trajtimin e tij. Propozon që 
mbeturinat që dalin në trikotazhin e Korçës të përdoren në 
mjekësi. Kërkon të mjekohet me ilaçe të ardhur nga jashtë 
shtetit. Ankohet për mostrajtim të mirë nga personeli i azilit. 
Mendon se administrata e shëndetësisë në rreth është hallkë e 
tepërt. Ankohet pse nuk ia zëvendësojnë personelin në çerdhe. 

01.09.1980 - 
05.26.1980 

199 

27/L Njoftime mujore të vitit 1980. 1980 68 

28/L Disa konkluzione që dolën nga verifikimi i letrave drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe puna që bëhet për 
shqyrtimin dhe zgjedhjen e kërkesës, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve në rrethin e Durrësit, Pogradecit e 
Kolonjës. 

1980 71 

29/L Informacion mbi verifikimin e disa letrave në rrethin e 
Elbasanit. 

1980 7 
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30/L Njoftim mbi verifikimin e disa ankesave për mosdhënien e 
lejes së banimit në Tiranë të burrave me martesë. Njoftim mbi 
realizimin e detyrave për shqyrtimin dhe zgjidhjen e 
kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, për vitin 1980. 

07.05.1980 31 

31/L Njoftim mbi analizën e bërë në Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Krujë për ankesat dhe deklarimet 
e shtetasve. Njoftim mbi verifikimin e disa kërkesave, 
ankesave dhe deklarimeve të shtetasve në rrethin e Elbasanit. 
Njoftim për kontrollin e ushtruar në Azilin e Pleqve në Kavajë 
në bazë të disa letrave që i kanë ardhur Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave. Njoftim mbi verifikimin e ankesave në rrethin e 
Shkodrës. Njoftim mbi rikontrollin në rrethin e Shkodrës të 
detyrave të lëna nga grupi i Degës së Ankesave në muajin 
qershor. 

04.25.1980 - 
12.24.1980 

40 

32/L Programi i punës së Degës së Ankesave për vitin 1980. 
Program pune mujore për vitin 1980. Program pune për 
zbërthimin e fjalës së shokut Enver në Presidiumin e Kuvendit 
Popullor datë 24.04.1980 për Aparatin e Këshillit të 
Ministrave. 

1980 33 

33/L Raport mbi punën që bëhet nga organet shtetërore dhe 
ekonomike në zgjidhjen e drejtë dhe në kohë të kërkesave, 
ankesave dhe deklarimeve të shtetasve dhe të problemeve që 
dalin prej tyre. 

1980 22 

34/L Program pune për kontroll dhe ndihmë në rrethet Lezhë, 
Korçë, Pogradec, Kolonjë, Durrës për zbatimin e detyrave 
lidhur me shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave 
të shtetasve dhe verifikimi i letrave drejtuar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1980 22 

35/L Pasqyra statistikore sipas rretheve paraqitur Aparatit të 
Këshillit të Ministrave gjatë viteve 1974-1981 për probleme të 
ndryshme. 

1980 6 
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36/L Pasqyra statistikore, raporte dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi kërkesat 
dhe ankesat e popullit gjatë vitit 1980 për probleme të 
ndryshme. 

08.09.1980 - 
04.20.1981 

74 

 
 


