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37 Viti 1981.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 26-
29.01.1981, për shqyrtimin e raporteve të Komisionit të Planit 
të Shtetit dhe të Ministrisë së Financave, për plotësimin e 
planit të gjashtë pesëvjeçar dhe projektplanin e zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) si dhe për 
plotësimin e planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1980 dhe 
projektplanin e projektbuxhetin për vitin 1981. 

01.26.1981 - 
01.29.1981 

201 

1/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 26-
29.01.1981, për shqyrtimin e raporteve të Komisionit të Planit 
të Shtetit dhe të Ministrisë së Financave, për plotësimin e 
planit të gjashtë pesëvjeçar dhe projektplanin e zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) si dhe për 
plotësimin e planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1980 dhe 
projektplanin e projektbuxhetin për vitin 1981. 

01.26.1981 - 
01.29.1981 

401 

1/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 26-
29.01.1981, për shqyrtimin e raporteve të Komisionit të Planit 
të Shtetit dhe të Ministrisë së Financave, për plotësimin e 
planit të gjashtë pesëvjeçar dhe projektplanin e zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) si dhe për 
plotësimin e planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1980 dhe 
projektplanin e projektbuxhetin për vitin 1981. 

01.26.1981 - 
01.29.1981 

635 

2 Raport i Këshillit të Ministrave, paraqitur Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
plotësimin e planit të gjashtë pesëvjeçar dhe projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) si 
dhe relacione për vërejtjet e grupit të punës të paraqitura në 
projektplan, shqyrtuar nga Këshilli i Ministrave në mbledhjen 
e datës 26-29.01.1981. 

02.07.1981 176 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

3 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, për plotësimin e planit 
të pesëvjeçarit të gjashtë dhe projektplanin e zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqiopërisë, për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) si dhe 
pasqyrat me treguesit kryesorë, shqyrtuar nga Këshilli i 
Ministrave në mbledhjen e datës 26-29.01.1981. 

01.11.1981 - 
01.29.1981 

178 

4 Projektplanet e pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për ministritë 
dhe institucionet e tjera qendrore, të miratura nga Këshilli i 
Ministrave në mbledhjen e datës 26-29.01.1981. 

03.30.1981 204 

4/1 Projektplanet e pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për ministritë 
dhe institucionet e tjera qendrore, të miratura nga Këshilli i 
Ministrave në mbledhjen e datës 26-29.01.1981. 

03.30.1981 151 

4/2 Projektplanet e pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për ministritë 
dhe institucionet e tjera qendrore, të miratura nga Këshilli i 
Ministrave në mbledhjen e datës 26-29.01.1981. 

03.30.1981 169 

4/3 Projektplanet e pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për ministritë 
dhe institucionet e tjera qendrore, të miratura nga Këshilli i 
Ministrave në mbledhjen e datës 26-29.01.1981. 

03.30.1981 113 

5 Ligjet e Kuvendit Popullor, raportet e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe të Ministrisë së Financave si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, datë 29.01.1981, për miratimin e detajimin e 
planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1981. 

01.07.1981 - 
04.01.1981 

198 

5/1 Ligjet e Kuvendit Popullor, raportet e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe të Ministrisë së Financave si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, datë 29.01.1981, për miratimin e detajimin e 
planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1981. 

01.07.1981 - 
04.01.1981 

173 

5/2 Ligjet e Kuvendit Popullor, raportet e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe të Ministrisë së Financave si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, datë 29.01.1981, për miratimin e detajimin e 
planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1981. 

01.07.1981 - 
04.01.1981 

116 

5/3 Ligjet e Kuvendit Popullor, raportet e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe të Ministrisë së Financave si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, datë 29.01.1981, për miratimin e detajimin e 
planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1981. 

01.07.1981 - 
04.01.1981 

168 
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5/4 Ligjet e Kuvendit Popullor, raportet e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe të Ministrisë së Financave si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, datë 29.01.1981, për miratimin e detajimin e 
planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 1981. 

01.07.1981 - 
04.01.1981 

139 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1981 si dhe raportet e Ministrisë së Financave dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, për rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore. 

03.03.1981 - 
03.30.1981 

97 

7 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, ligj i Kuvendit Popullor dhe procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 30.03.1981, për 
shqyrtimin e miratimin e Kodit të Procedurës Civile të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së bashku me 
projektet e Kodit Civil. 

03.12.1981 - 
06.27.1981 

162 

7/1 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, ligj i Kuvendit Popullor dhe procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 30.03.1981, për 
shqyrtimin e miratimin e Kodit të Procedurës Civile të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, së bashku me 
projektet e Kodit Civil. 

03.12.1981 - 
06.27.1981 

244 

8 Procesverbal, vendim dhe udhëzim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.03.1981, për shqyrtimin dhe projektplanin 
e punës shkencore për pesëvjeçarin e shtatë, paraqitur nga 
Komiteti i Shkencës dhe i Teknikës. 

03.11.1981 - 
07.28.1981 

175 

9 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.03.1981, për disa ndryshime në vendimin 
mbi sistemin e ri arsimor dhe shtesa në planin e pranimeve në 
shkollat e larta për vitin 1981 si dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

02.24.1981 - 
04.14.1981 

18 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1981, për miratimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia, për periudhën 
mars-dhjetor 1981 si dhe projekti dhe plani i miratuar. 

02.28.1981 - 
04.03.1981 

23 
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11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1981, për plotësimin e planit dhe të treguesve kryesorë 
financiarë për muajin shkurt të vitit 1981 (jashtë rendit të 
ditës). 

03.30.1981 2 

12 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.05.1981, mbi masat për uljen e mëtejshme 
të kostos të punimeve të ndërtim-montimit si dhe studimi i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për këtë çështje. 

04.25.1981 - 
07.27.1981 

122 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 18.05.1981 si dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit, për 
hartimin, miratimin dhe zbatimin e planeve rregulluese të 
qyteteve dhe fshatrave. 

05.18.1981 6 

14 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 18.05.1981 dhe 
udhëzimi përkatës, për trajtimin e të huajve që strehohen në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë si dhe relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë çështje. 

02.12.1981 - 
07.14.1981 

48 

15 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.06.1981, për kompetencat e organeve 
ekonomike e shtetërore në fushën e çmimeve në Republikën 
Popullore Socialiste të Shqipërisë si dhe studimi përkatës i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

06.06.1981 - 
08.05.1981 

150 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.06.1981, mbi masat e marra për zbatimin e vendimeve, 
lidhur me kufizimin e mëtejshëm të oborrit kooperativist dhe 
për tufëzimin e bagëtive të familjeve kooperativiste dhe 
raporti i Aparatit të Këshillit të Ministrave për këtë çështje. 

06.17.1981 - 
06.29.1981 

70 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.11.1981 dhe raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, për 
plotësimin e pritshëm të planit të vitit 1981 dhe për 
projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të kulturës për vitin 
1982 dhe të Buxhetit të Shtetit. 

11.10.1981 - 
11.25.1981 

244 
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17/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.11.1981 dhe raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, për 
plotësimin e pritshëm të planit të vitit 1981 dhe për 
projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të kulturës për vitin 
1982 dhe të Buxhetit të Shtetit. 

11.10.1981 - 
11.25.1981 

146 

18 Ligjet e Kuvendit Popullor dhe raporte të Këshillit të 
Ministrave, paraqitur Kuvendit Popullor për miratimin e 
planit të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) dhe të planit të 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1982 si dhe raport, dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për këtë 
çështje. 

12.22.1981 - 
01.22.1982 

121 

19 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e zbëthimin e 
planit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të SHqipërisë për vitin 1982 si dhe 
materiali, dërguar Komitetit Qendror për këtë problem. (Ka 
lidhje me dosjen 17-18). 

01.25.1982 - 
04.19.1982 

155 

19/1 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e zbërthimin e 
planit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitin 1982 si dhe 
materiali, dërguar Komitetit Qendror për këtë problem. 

01.25.1982 - 
04.19.1982 

192 

19/2 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e zbërthimin e 
planit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitin 1982 si dhe 
materiali, dërguar Komitetit Qendror për këtë problem. 

01.25.1982 - 
04.19.1982 

164 

19/3 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e zbërthimin e 
planit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitin 1982 si dhe 
materiali, dërguar Komitetit Qendror për këtë problem. 

01.25.1982 - 
04.19.1982 

142 

19/4 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e zbërthimin e 
planit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitin 1982 si dhe 
materiali, dërguar Komitetit Qendror për këtë problem. 

01.25.1982 - 
04.19.1982 

95 

20 Projektplani i punës shkencore për vitin 1982. 10.05.1981 - 
01.27.1982 

111 
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21 Projektplanet e detajuara të ministrive dhe të institucioneve të 
tjera qendrore, për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pesëvjeçarin 
e shtatë (1981-1985). Ka lishje me dosjen nr.2. 

12.29.1981 159 

21/1 Projektplanet e detajuara të ministrive dhe të institucioneve të 
tjera qendrore, për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pesëvjeçarin 
e shtatë (1981-1985). Ka lishje me dosjen nr.2. 

12.29.1981 163 

21/2 Projektplanet e detajuara të ministrive dhe të institucioneve të 
tjera qendrore, për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pesëvjeçarin 
e shtatë (1981-1985). Ka lishje me dosjen nr.2. 

12.29.1981 207 

21/3 Projektplanet e detajuara të ministrive dhe të institucioneve të 
tjera qendrore, për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pesëvjeçarin 
e shtatë (1981-1985). Ka lishje me dosjen nr.2. 

12.29.1981 191 

21/4 Projektplanet e detajuara të ministrive dhe të institucioneve të 
tjera qendrore, për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pesëvjeçarin 
e shtatë (1981-1985). Ka lishje me dosjen nr.2. 

12.29.1981 195 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.11.1981 dhe raporti i Ministrisë së Financave, për zbatimin 
e detyrave që shtroi Plenumi i 7-të i Komitetit Qendror të 
Partisë, për forcimin e kontroll-revizionit. 

09.24.1981 - 
11.25.1981 

14 

23 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 25.11.1981 si dhe 
projektet e relacionet përkatëse për disa ndryshime në ligjin, 
mbi shërbimin ushtarak në forcat e armatosura të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

09.07.1981 - 
03.08.1982 

23 

24 Procesverbali dhe urdhëresa e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.11.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për disa ndryshime në 
urdhëresën mbi ambalazhet. 

09.08.1981 - 
12.07.1981 

14 
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25 Procesverbali dhe urdhëresa e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.11.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, për një ndryshim në urdhëresën, mbi 
mënyrën e transportimit dhe ngarkim-shkarkimit të mallrave. 

11.20.1981 - 
12.07.1981 

8 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.11.1981, relacioni i Komisionit Qendror Qeveritar dhe 
relacioni e projektvendimi, dërguar Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
kriteret e rivlerësimit të mjeteve kryesore. 

09.19.1981 - 
12.12.1981 

17 

27 Procesverbali dhe vendimet e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.11.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për krijimin e inspektoriateve të farërave dhe racës 
së kafshëve. 

07.30.1981 - 
12.07.1981 

34 

28 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.11.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për miratimin e normave të veshmbathjes 
së ushtarakëve të forcave të armatosura të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

09.07.1981 - 
12.26.1981 

68 

29 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.11.1981, për shqyrtimin e informacionit, mbi të dhëna të 
statistikës gjyqësore për gjashtëmujorin e parë të vitit 1981 
(jashtë rendit të ditës). 

08.25.1981 - 
11.25.1981 

24 

30 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.12.1981, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
materiali, dërguar ministrive për përmirësimin e shifrave të 
projektplanit të shtetit për vitin 1982. 

12.02.1981 - 
12.24.1981 

77 

31 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1981, për vetëvrasjen e Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu. 

12.18.1981 7 

32 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.12.1981, për dhënien e disa porosive pas aktit të vetëvrasjes 
së Mehmet Shehut. 

12.22.1981 12 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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33 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.02.1981 për shqyrtimin e projektvendimit, 
mbi disa ndryshime në vendimin nr.526, datë 20.03.1958, për 
ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni dhe relacioni 
përkatës i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

11.21.1980 - 
02.03.1981 

16 

34 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.02.1981 si dhe projektplatforma e 
projektdetyra e Muzeut të Kulturës Popullore në Tiranë. 

10.03.1980 - 
02.03.1981 

24 

35 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 03.02.1981, për miratimin e rregullores për 
shfrytëzimin e materialeve dokumentare të Fondit të 
Përgjithshëm Arkivor të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

01.07.1981 - 
03.05.1981 

56 

36 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.02.1981 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit 
të Ministrave për kërkesën e fshatrave të bashkuara Steblevë, 
Klenjë, Okshtun të rrethit të Dibrës, për të kaluar në rrethin e 
Librazhdit. 

12.08.1980 - 
02.03.1981 

8 

37 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 03.02.1981, për uljen e çmimit të shitjes me 
pakicë të revistës "Hosteni" si dhe relacioni i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për këtë çështje. 

12.26.1980 - 
02.11.1981 

12 

38 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 03.02.1981, për disa shtesa në numrin e 
punonjësve dhe në tabelën e pagave të Radiotelevizionit si 
dhe relacioni përkatës. 

01.04.1981 - 
02.09.1981 

18 

39 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.02.1981, për miratimin e çmimit të shitjes 
me pakicë të këpucëve për gra me suprinë igeliti dhe shollë 
mikroporoze dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme. 

01.17.1981 - 
02.03.1981 

9 
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40 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 03.02.1981, për ndërtimin e linjave të 
tensionit të lartë 220 kv për eksportimin e energjisë elektrike 
në Kosovë e Greqi dhe relacioni përkatës i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme si dhe disa porosi për ambalazhin artistik 
të shisheve. 

10.01.1980 - 
02.04.1981 

22 

41 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.02.1981, relacioni i grupit të punës dhe 
njofitimi i dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë nga Kryesia e Këshillit të Ministrave, për gjendjen 
dhe masat që duhen marrë për nxjerrjen e nikelit dhe të 
kobaltit nga karbonati bazik i nikelit. 

02.10.1981 - 
02.26.1981 

107 

42 Protokolli i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, datë 31.03.1981, studimi dhe letra 
përkatëse e Aparatit të Këshillit të Ministrave, për përsosjen e 
drejtimit e të strukturave të organeve shtetërore dhe 
ekonomike në qendër e në bazë si dhe vendimi për strukturat 
organizative të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe 
Ministrisë së Energjitikës. 

03.17.1981 - 
08.17.1981 

191 

43 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.04.1981 dhe studimi i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për disa probleme të kualifikimit dhe të atestimit 
të punëtorëve e të kooperativave dhe për atestimin e 
personelit tekniko-administrativ zbatues. 

03.10.1981 - 
04.02.1981 

24 

44 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1981 dhe raporti i Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, për përmirësimin e punës në sistemin e 
shkollave pa shkëputje nga puna. 

02.24.1981 - 
04.02.1981 

11 

45 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1981 dhe relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, për organizimin e rregullt të 
studimeve pasuniversitare. 

02.24.1981 - 
04.02.1981 

12 
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46 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1981 dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, për përsosjen e kritereve të 
pranimeve në shkollat e larta. 

03.19.1981 - 
04.02.1981 

7 

47 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.04.1981, për shpërndarjen e kontigjenteve të 
specialistëve me arsim të lartë dhe të mesëm për vitin 1981 si 
dhe relacioni përkatës i Komisionit të Planit të Shtetit. 

02.28.1981 - 
04.08.1981 

79 

48 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 02.04.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për miratimin e projektidesë dhe detyrës së 
projektimit të veprës "Ujitja nga rezervuari i Paskuqanit në 
rrethin e Tiranës". 

03.06.1981 - 
04.08.1981 

22 

49 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 02.04.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për miratimin e detyrës së 
projektimit e të projektidesë së Fabrikës së Pasurimit të Bakrit 
në Rrëshen të rrethit të Mirditës. 

01.05.1981 - 
04.11.1981 

22 

50 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 02.04.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit, për projektidenë e veçantë të sistemit të sjelljes së 
ujit me presion në hidrocentralin e Komanit. 

03.02.1981 - 
04.11.1981 

21 

51 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.05.1981, vendimi për forcimin e punës në shkollat pa 
shkëputje nga puna si dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës për këtë çështje. 

01.16.1981 - 
07.09.1981 

55 

52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.05.1981 dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, për projektplatformën e përsosjes së kritereve të 
pranimeve në shkollat e larta. 

03.19.1981 - 
05.19.1981 

9 

53 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.05.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për vënien në mbrojtje shtetërore të pasurive 
natyrore pyjore të larta. 

03.02.1981 - 
05.27.1981 

25 
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54 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.05.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për kriteret dhe kompetencat e nxjerrjes jashtë 
përdorimit të ndërtesave ekonomike dhe administrative. 

04.03.1981 - 
05.27.1981 

14 

55 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.05.1981 si dhe parashtresa e Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale, për riparimin e disa banesave në 
fshatrat Izvor dhe Rabie të rrethit të Tepelenës. 

03.31.1981 - 
05.29.1981 

9 

56 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, ligje të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
19.05.1981 si dhe relacionet përkatëse, për zgjatjen e lejes së 
nënës pas lindjes. 

02.18.1981 - 
07.03.1981 

33 

57 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.05.1981 si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredive disa 
kooperativave bujqësore. 

04.03.1981 - 
05.29.1981 

29 

58 Procesverbal dhe udhëzim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.05.1981 si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për zëvendësimin e punëtorit ose të nëpunësit 
kur mungon në punë. 

04.15.1981 - 
05.20.1981 

10 

59 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 18.05.1981 si dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për pajisjen e punonjësve me libreza pune. 

11.21.1980 - 
05.20.1981 

16 

60 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe relacion i Ministrisë së Financave, për planifikimin dhe 
financimin e ndërtimeve të pajisjeve dhe të bazës materiale të 
shkollave të lira ushtarake, konkluzionet e Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

01.10.1981 - 
05.19.1981 

17 

61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.05.1981, për kriteret e caktimit të çmimit të energjisë 
elektrike që do t'i jepen Jugosllavisë pas përfundimit të 
hidrocentralit të Skavicës. 

05.19.1981 20 
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62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.06.1981 dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, për 
zhvillimin e punimeve të ndërtimit në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë", hidrocentralin e Komanit dhe 
Portin e Ri në Vlorë. 

04.28.1981 - 
06.30.1981 

57 

63 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 30.06.1981 si dhe parashtresa e shkurtuar e 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, për projektidenë e veçantë të digës me material 
vendi  të hidrocentralit të Komanit dhe për lejimin e punimeve 
me projektzbatimin e preventivit të pjesshëm. 

05.28.1981 - 
07.13.1981 

22 

64 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 30.06.1981 si dhe relacion i Akademisë së 
Shkencave, për organizimin e sistemit të informacionit dhe të 
dokumentacionit shkencor e teknik. 

04.27.1981 - 
07.15.1981 

37 

65 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 30.07.1981 si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për krijimin e Komitetit të Punës dhe të 
Pagave. 

06.08.1981 - 
07.30.1981 

36 

66 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 30.06.1981 si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, për krijimin e Komitetit të Çmimeve dhe të 
Standardeve. 

06.08.1981 - 
07.13.1981 

24 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.06.1981 dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, 
për shtesë në numrin e punonjësve të sistemit të Ministrisë së 
Bujqësisë. 

06.09.1981 - 
06.30.1981 

20 

68 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.10.1981, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
relacion i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
përfundimet e arritura gjatë diskutimit popullor të 
projektdirektivave të Kongresit të 8-të të Partisë për planin e 
shtatë pesëvjeçar. 

09.29.1981 - 
10.02.1981 

202 
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69 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1981 si dhe relacion i Komitetit të Shkencës dhe të 
Teknikës, për përsosjen e organizimit të projektimit të 
makinave e të pajisjeve. 

07.30.1981 - 
12.07.1981 

41 

70 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për miratimin e detyrës së 
projektimit, të projektidesë dhe të preventivit paraprak të 
Minierës së Bakrit në Rubik të rrethit të Mirditës. 

10.26.1981 - 
12.07.1981 

28 

71 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për krijimin e Institutit të 
Studimeve dhe të Projektimeve të Teknologjisë Kimike. 

09.29.1981 - 
12.07.1981 

20 

72 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave si dhe relacione të Ministrisë së Energjitikës, për 
krijimin e ndërmarrjeve dhe institucioneve shkencore në 
varësi të Ministrisë së Energjitikës, për përdorimin në një 
shkallë më të gjerë të metodave të veprimit në shtresë për 
rritjen e naftënxjerrjes dhe vendburimet e naftës si dhe 
studimi përkatës. 

08.12.1981 - 
12.26.1981 

74 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.11.1981 dhe relacion i Ministrisë së Energjitikës, për 
formën e shpërblimit të punës në uzinat e përpunimit të 
naftës. 

09.19.1981 - 
11.26.1981 

11 

74 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për ndarjen e ndërmarrjeve tregtare në 
qytetet Korçë, Elbasan dhe Shkodër. 

10.21.1981 - 
12.07.1981 

19 

75 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, për krijimin e Drejtorisë së Perimeve dhe të 
Patateve në Ministrinë e Bujqësisë. 

08.17.1981 - 
12.07.1981 

9 
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76 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, për 
miratimin e strukturave organizative të institucioneve të 
mjekimit. 

10.17.1981 - 
11.26.1981 

30 

77 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Prokurorisë së 
Përgjithshme, për disa ndryshime në strukturën organizative 
dhe shtesa në numrin e punonjësve të sistemit të Prokurorisë. 

10.01.1981 - 
12.07.1981 

9 

78 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, për dhënie fondi për importin e mjeteve 
frigoriferike. 

09.25.1981 - 
12.07.1981 

10 

79 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, për rritjen e alokacioneve të disa 
përfaqësive tona në shtetet e huaja. 

10.06.1981 - 
12.07.1981 

12 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së Financave, për 
disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave për 
trajtimin ekonomik që u bëhet delegacioneve, miqve dhe 
specialistëve të huaj. 

08.31.1981 - 
11.26.1981 

9 

81 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për një shtesë në strukturën organizative dhe në 
numrin e punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës 
së Shtetit Shqiptar. 

10.20.1981 - 
12.07.1981 

13 

82 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 26.11.1981 dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për përgatitjen e punëtorëve të 
kualifikuar në Sektorin e Ushtrisë. 

10.26.1981 - 
12.07.1981 

11 

83 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1981 dhe relacion i Inspektimit të Shtetit, për 
detyrat dhe të drejtat e këtij  institucioni. 

08.21.1981 - 
11.26.1981 

6 
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84 Procesverbale të mbledhjes me disa ministra në datat 1 e 4 
shtator 1981, për plotësimin e planit tetëmujor janar- gusht 
1981 si dhe njoftimi përkatës i Komisionit të Planit të Shtetit. 

09.01.1981 - 
09.04.1981 

98 

85 Procesverbale të mbledhjes së organizuar më 15 prill 1981, 
mbi shqyrtimin e gjendjes në pusin Cakran-37. 

04.15.1981 17 

86 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
metodologjinë e planifikimit dhe për afatet e paraqitjes së 
projektplanit të vitit 1982 si dhe shënimet përkatëse. 

04.28.1981 - 
06.12.1981 

22 

3 Vendime Qarkulluese.   

87 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshime në planin e 
investimeve të ndërtim- montimit dhe makinerive e pajisjeve 
për vitin 1981 si dhe shtesë fondi për ndërtim-montime, së 
bashku me relacionet e ministrive përkatëse. 

01.14.1981 - 
12.18.1981 

193 

88 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
institucioneve përkatëse, për ndryshime në planin e prodhimit 
e të furnizimit për vitin 1981. 

12.18.1980 - 
09.07.1981 

112 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e kuotave të 
eksportit dhe të importit për vitin 1982 si dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë çështje. 

03.28.1981 - 
04.09.1981 

18 

90 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ndryshime në planin e importit të vitit 1981 për Ministrinë 
e Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrinë e Bujqësisë. 

07.09.1981 - 
11.27.1981 

24 

91 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për shtesë në planin e vitit 1981 në zërin 
''investime për makineri'' për objektin 2575. 

06.26.1981 - 
12.09.1981 

19 

92 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
institucioneve përkatëse, për shtesë fondesh dhe miratim 
shpenzimesh mbi planifikimin për vitin 1981. 

04.28.1981 - 
12.03.1981 

70 

93 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Arsimit dhe të Kulturës, për ndryshime në planin e 
pranimeve dhe të përgatitjes së studentëve dhe nxënësve për 
vitin 1981. 

05.28.1981 - 
08.01.1981 

30 
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94 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për shtesë plani investimesh Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për objektin  ''Graniti''. 

06.18.1981 - 
07.07.1981 

7 

95 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e 
investimeve dhe në kufirin e importit të vitit 1981 për Policinë 
Popullore si dhe në limitin organik të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme si dhe relacionet përkatëse. 

06.18.1981 - 
09.21.1981 

32 

96 Vendime të Këshillit të Minstrave për shtesa në projektplanin 
e në planin tematik të punës shkencore për pesëvjeçarin e 
shtatë (1981-1985), relacioni përkatës. 

05.18.1981 - 
08.14.1981 

14 

97 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për përgjegjësinë materiale 
të ushtarakëve. 

11.19.1980 - 
05.09.1981 

14 

98 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ruajtjen me roje ushtarake të Hidrocentralit të Komanit, 
Muzeut Historik Kombëtar dhe Uzinës  së Mjeksit si dhe për 
shpërndarjen e Inspektoriatit të Rojeve në Shkodër. 

04.22.1981 - 
12.15.1981 

24 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për miratimin e vendit të ndërtimit të 
shtesës së godinës të kësaj ministrie si dhe planimetria e 
sheshit. 

05.16.1981 - 
05.28.1981 

6 

100 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Financave, për rivlerësimin e përgjithshëm të 
mjeteve kryesore të sektorit shtetëror. 

05.18.1981 - 
06.15.1981 

17 

101 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për përgatitjen dhe 
kualifikimin e koadrove rezervistë dhe të studentëve të 
diplomuar dhe për stërvitjen e grave shtatzëna e të nënave me 
fëmijë, që i nënshtrohen evakuimit në forcat vullnetare të 
vetëmbrojtjes popullore. 

12.24.1980 - 
05.07.1981 

18 

102 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për emërtim repartesh 
ushtarake dhe për heqjen e emrit ''Mehmet Shehu'' Akademisë 
Ushtarake në Tiranë. 

08.03.1981 - 
12.25.1981 

9 
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103 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr. 240, datë 23.06 dhe 437, 
datë 17.10.1981 si dhe informacionet përkatëse të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, për miratimin e Protokollit të mbledhjes së 
XXXI të zakonshme të komisionit shqiptaro-jugosllav, për 
incidentet kufitare dhe të protokollit të komisionit për 
rindërtimin e shenjave të vijës kufitare. 

06.16.1981 - 
07.17.1981 

43 

104 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ndryshime në planin e investimeve të Drejtorisë së Pritjes 
për vitin 1981. 

06.01.1981 - 
10.13.1981 

21 

105 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për krijimin e poligonit të qitjeve të 
artilerisë në rajonin e Semanit Fier. 

10.31.1981 - 
11.24.1981 

8 

106 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave për 
krijimin e Institutit për Studimin e Marrëdhënieve të Sotme 
Ndërkombëtare si dhe relacioni përkatës. 

12.13.1980 - 
01.20.1981 

13 

107 Vendim i Këshillit të Ministrave për pjesëmarrjen e vendit 
tonë në konferenca ndërkombëtare gjatë vitit 1981 dhe 
realcioni përkatës i Minstrisë së Punëve të Jashtme. 

01.24.1981 - 
03.23.1981 

13 

108 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit, për disa ndryshime në urdhëresën Nr.7, 
datë 15.10.1976, mbi shpërndarjen dhe sistemimin e 
punëtorëve. 

11.26.1980 - 
05.05.1981 

14 

109 Vendime dhe letra të Këshillit të Ministrave, për prodhimin e 
plugut të vijave, autokombajnave dhe motorëve për 
autotraktorë si dhe për rigjenerimin e vënien në punë të 
makinerive e pjesëve të ndërrimit. 

04.13.1980 - 
12.06.1981 

48 

110 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe studimi përkatës i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, për njehsimin e traktorëve me zinxhirë. 

07.24.1981 - 
08.04.1981 

38 

111 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe studimi i grupit të punës, 
për rigjenerimin e nyjeve hidraulike dhe prodhimin e disa 
nyjeve të unifikuara. 

05.05.1981 - 
05.08.1981 

20 
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112 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për miratimin e sheshit të 
ndërtimit për zgjerimin e Uzinës Mekanike Bujqësore në 
Durrës. 

06.30.1981 - 
07.15.1981 

7 

113 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në 
vendimin nr.183, datë 14.06.1976, mbi grumbullimin dhe 
përdorimin e metaleve të vjetra. 

02.11.1981 - 
02.24.1981 

6 

114 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e Ndërmarrjes 
Kimike në Tiranë, në varësi të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe relacioni përkatës. 

06.19.1981 - 
06.30.1981 

6 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për dhënie dhurate simbolike 
specialistëve suedezë të metalurgjisë. 

02.12.1981 5 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për një ndryshim në 
vendimin nr.66, datë 06.10.1978 për repartin e tharjes e 
kalcinimit të karbonatit bazik dhe të nikel-kobaltit në 
Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë". 

12.17.1980 - 
02.04.1981 

7 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për miratimin e detyrës së 
projektimit e të sheshit të ndërtimit për zgjerimin e Uzinës së 
Superfosfatit dhe të sheshit të ndërtimit të Uzinës së Acidit 
Sulfurik në Laç. 

09.07.1981 - 
10.16.1981 

13 

118 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për krijimin e ndërmarrjeve të 
nxjerrjes së bakrit në Korçë e Shkodër, të nxjerrjes së 
fosforiteve në Gjirokastër dhe të baterive në Berat dhe për 
kategorizimin e tyre. 

08.22.1981 - 
09.07.1981 

16 

119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion përkatës i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të sheshit të Fabrikës 
së Pasurimit të Bakrit në Reps të rrethit të Mirditës. 

01.04.1981 - 
04.04.1981 

13 
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120 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për ngritjen e repartit të 
prodhimeve karbonike, në varësi të Uzinës Elektromekanike 
në Tiranë. 

07.21.1981 - 
07.28.1981 

12 

121 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione përkatëse të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për miratimin e 
ndërtimit të kantierit të parafabrikateve prej betoni e 
hekurbetoni për minierat e zonës së veriut. 

05.07.1981 - 
10.13.1981 

29 

122 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione përkatëse të 
Ministrisë së Energjitikës, për shpim pusesh për kërkim nafte 
e gazi. 

12.23.1980 - 
12.30.1981 

88 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Energjitikës, për projektidenë e 
veçantë të veprave të shkarkimit në Hidrocentralin e Komanit. 

08.22.1981 - 
10.16.1981 

16 

124 Vendime të Këshillit të Ministrave nr.108, datë 08.04 dhe 
nr.340, datë 15.08.1981 si dhe relacionet përkatëse të Ministrisë 
së Energjitikës dhe Ministrisë së Ndërtimit, për miratimin e 
projektidesë dhe preventivit paraprak të linjës së tensionit të 
lartë Fierzë-Tiranë-Elbasan (qarku i dytë) dhe të linjës Fier-
Selenicë si dhe të nënstacionit në Selenicë. 

02.17.1981 - 
08.17.1981 

23 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për lidhjen e ishullit të Sazanit me 
sistemin unik energjitik. 

11.11.1981 - 
12.07.1981 

8 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Energjitikës, për ndërtimin e linjës së tensionit të lartë 400 kv 
Elbasan-Korçë deri në kufirin shtetëror të Republikës së 
Greqisë. 

09.24.1981 - 
12.22.1981 

26 

127 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacione të Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për miratimin e 
shesheve të ndërtimit të ekonomive për rritjen e rasatit dhe të 
peshkut për konsum në Shtiqen, Durrës, Zhavorishten e Vrion 
dhe Vaun e Dejës. 

07.05.1980 - 
08.17.1981 

35 
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128 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për zëvendësimin e miellit 
të grurit rreze 96 për qind rezervë e paprekshme me miell 
gruri 90 për qind. 

12.23.1980 - 
01.05.1981 

6 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relaciono përkatës i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për 
miratimin e detyrës së projektimit dhe të projektidesë me 
preventivin paraprak të kantinës së verës në Durrës. 

03.25.1981 - 
04.04.1981 

11 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për 
grumbullimin e sherebelës nga ndërmarrjet e grumbullimit. 

07.04.1981 - 
07.15.1981 

7 

131 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, për kalim toke nga përdorimi kooperativist në 
ndërmarrjet bujqësore e komunale në rrethet Korçë, Mat e 
Lushnje dhe për shpyllëzim sipërfaqe pyjore për mbjellje 
vreshti. 

06.13.1981 - 
12.30.1981 

30 

132 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Bujqësisë, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Bonifikimi i fushave të Dukat-
Tragjasit" dhe "Për shpejtimin e punimeve në rezervuarin e 
Paskuqanit" në rrethin e Tiranës. 

03.02.1981 - 
07.07.1981 

16 

133 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Bujqësisë, për krijimin e ndërmarrjeve të 
bonifikimit në rrethet Tiranë e Lushnje. 

07.03.1981 - 
11.10.1981 

17 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe shënime, për disa masa 
për fuqizimin e mëtejshëm të bazës materialo-teknike të 
bujqësisë. 

06.15.1981 - 
07.15.1981 

10 

135 Vendime, udhëzime dhe letra të Këshillit të Ministrave për 
çështje të tufëzimit të bagëtive të oborreve dhe mbarështimin e 
tyre, grumbullimin e mishit nga oborret dhe për furnizimin e 
familjeve kooperativiste me mish derri e gjeli. 

09.08.1980 - 
10.31.1981 

93 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

136 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e shesheve 
të ndërtimit të komplekseve blegtorale në Çerragë të Elbasanit 
dhe NB Skënderbeu të Krujës si dhe për krijimin e 
ndërmarrjeve për rritjen e shpendëve në Vlorë e Shkodër si 
dhe relacioni. 

01.27.1981 - 
12.30.1981 

15 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin nr.507, datë 08.12.1980, për ndalimin e mbajtjes së 
bagëtive dhe të shpendëve shtëpiakë në qytete, në qendra të 
banuara industriale, në ndërmarrje bujqësore dhe në fshatra. 

01.13.1981 - 
02.02.1981 

3 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, për rritjen e vleftës së plotë të qendrave për 
prodhimin e vezëve në Shkodër e Gjirokastër. 

10.21.1981 - 
10.30.1981 

8 

139 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse 
për kalim sipërfaqe pylli një reparti ushtarak, shpyllëzim 
sipërfaqe pylli për kalimin e linjës së tensionit të lartë Bulqizë-
Selishta jugore në Dibër dhe për heqje nga fondi pyjor i 20 ha 
pyje industriale në rrethin e Shkodrës. 

12.23.1980 - 
05.06.1981 

21 

140 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për ndërtimin dhe 
mbulimin e serrave në kohë. 

04.07.1981 - 
04.13.1981 

2 

141 Vendime, letër e Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse të Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për rritjen e vleftës së plotë të rrugës së 
Vanajve, asfaltimin e disa rrugëve e trotuarëve me 
projektzbatim e preventiv të pjesshëm, ndryshim në planin e 
asfaltimeve, ndërtimin e urës së Kalivaçit dhe të rrugës 
Qesarat-Sinanaj si dhe për mirëmbajtjen e rrugëve. 

12.29.1980 - 
08.17.1981 

32 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Komunikacioneve, për rritjen e mëtejshme të 
transportit të mallrave me hekurudhë. 

02.15.1981 - 
04.25.1981 

52 

143 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë së Ndërtimit, 
për ndryshime në projektimin e ndërtimit të hekurudhës 
Lezhë-Shkodër dhe për zgjatjen e afatit të projektit të zbatimit 
të hekurudhës Laç-Shkodër-Hani i Hotit. 

01.13.1981 - 
06.27.1981 

16 
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144 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Komunikacioneve, për ndryshime në strukturën 
organizative të transportit hekurudhor dhe për krijimin e 
rajonit hekurudhor të Shkodrës e të stacionit në Lezhë. 

01.13.1981 - 
09.08.1981 

40 

145 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Komunikacioneve, për nxjerrjen jashtë përdorimit të 26 
vagonëve hekurudhorë të udhëtarëve dhe kthimin e tyre në 
vagona mallrash si dhe për nxjerrjen jashtë përdorimit të 
lokomotivës nr.1 tip TKT dhe të motobarkës "Vjosa". 

03.20.1981 - 
07.09.1981 

17 

146 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për miratim linjash autobusi dhe për transportimin e 
punonjësve të naftës me linjat e autobusëve. 

05.02.1981 - 
12.15.1981 

34 

147 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shitje e kalim 
automjetesh nga sektori shtetëror sektorit kooperativist si dhe 
shënime. 

11.24.1980 - 
09.30.1981 

22 

148 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie autoveture 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe për dhënie të drejte të 
përdorimit të autoveturave disa ndërmarrjeve si dhe shënime. 

01.17.1981 - 
04.08.1981 

8 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe të 
Ministrisë së Komunikacioneve, për kalimin e vendit të 
komisionit të riparimit të flotës luftarako-detare në Portin e 
Durrësit, Ministrisë së Komunikacioneve. 

03.16.1981 - 
09.07.1981 

14 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, për pajisjen me kostum të shoferëve të 
parkut të delegacioneve. 

07.13.1981 - 
10.30.1981 

6 

151 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave e Telekomunikacioneve, për 
ndërlidhjen e brendshme të ndërmarrjeve dhe të 
institucioneve. 

04.09.1981 - 
06.19.1981 

14 

152 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e detyrave 
të projektimit për hartimin e planeve rregulluese të qyteteve të 
Sarandës dhe të Gramshit si dhe relacionet përkatëse. 

07.04.1980 - 
01.20.1981 

41 
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153 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e sheshit të 
ndërtimit të banesave të parapërgatitura në Laprakë të qytetit 
të Tiranës si dhe shënime. 

08.04.1981 - 
11.23.1981 

8 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, për ndërtimin e godinave të reja për 
Ambasadën e Republikës Popullore të Kinës në Tiranë. 

03.18.1981 - 
04.04.1981 

10 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Aparatit, për 
sigurimin e materialeve dhe pajisjeve teknologjike, për 
ndërtimin e rezervuarëve në zonat karstike. 

04.06.1981 - 
04.28.1981 

11 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, për transferimet e ndërmarrjes së ndërtimit të 
hidrocentraleve nga Fierza në Koman. 

01.26.1981 - 
02.14.1981 

14 

157 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për disa shtesa në 
dispozitat për administrimin e ujësjellësve dhe për sigurimin e 
ujit për nevoja industriale dhe për përdorimin e ujit të pijshëm 
me një regjim të rreptë kursimi si dhe për përfundimin e 
ujësjellësit të Fushë-Kuqes. 

02.24.1981 - 
05.07.1981 

17 

158 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale, për asfaltimin e rrugëve kryesore në 
disa qytete dhe kryerjen e disa punimeve për rrugët, 
kanalizimet e sheshet. 

04.13.1981 - 
08.14.1981 

23 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, për projektimin dhe financimin e 
punimeve të kanalizimeve në qytetet Tiranë dhe Fier. 

03.28.1981 - 
04.21.1981 

11 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për zhdukjen e pasojave 
të krijuara nga përmbytjet në datat 23-24.10.1981 në rrethet 
Lushnje e Fier në institucionet ekonomike e arsimore. 

10.28.1981 - 
12.10.1981 

14 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për krijimin e Ndërmarrjes së 
Furnizimit të Punëtorëve në Ballsh. 

08.21.1981 - 
09.15.1981 

8 

162 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për kalimin e mensave të 
shkollave të larta ndërmarrjes tregtare të mensave në Tiranë. 

09.28.1981 - 
12.31.1981 

24 
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163 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për 
shembjen e disa ndërtesave të tregtisë e të industrisë në Rinas. 

07.24.1981 - 
07.28.1981 

7 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion përkatës i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për kalimin e Parkut të 
Automjeteve dhe të Ofiçinës së Makinerive të Tregtisë në 
varësi të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme. 

02.24.1981 - 
10.22.1981 

8 

165 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
institucioneve përkatëse, për normativat e konsumit të 
karburanteve. 

12.26.1980 - 
08.14.1981 

30 

166 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjeve dhe protokolleve tregtare me Portugalinë, 
Austrinë dhe Kosta Rikën, materiali përkatës. 

04.24.1981 - 
09.01.1981 

29 

167 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare gjatë viteve 1981 e 1982. 

03.13.1981 - 
12.22.1981 

22 

168 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për miratimin e numrit të fushave për studime 
universitare, pasuniversitare e për specializim jashtë shtetit. 

11.27.1980 - 
03.09.1981 

52 

169 Vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave, për 
riorganizimin e Komisionit të Lartë të Atestimit dhe për 
zbatimin e detyrave, lidhur me kualifikimin dhe specializimin 
pasuniversitar të kuadrit, relacioni përkatës. 

06.22.1981 - 
09.23.1981 

33 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, për miratimin e projektplanit të 
pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985), për kualifikimin dhe 
specializimin pasuniversitar të kuadrit të lartë. 

07.17.1981 - 
07.28.1981 

14 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport e relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për krijimin dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të kushteve në konviktet e 
shkollave të mesme dhe të larta. 

05.21.1981 - 
08.14.1981 

23 
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172 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për dhënie bursash 
jashtë kritereve ekonomike si dhe për trajtimin financiar të 
studentëve dhe pasuniversitarëve jashtë shtetit. 

02.27.1981 - 
12.25.1981 

26 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit, për blerje 
pajisjesh për televizionin dhe sallën e Kongresit të 8-të të 
Partisë. 

05.28.1981 - 
05.30.1981 

8 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Aparatit, për 
dhënien e shfaqjeve artistike nga trupat profesioniste në fshat. 

03.11.1981 - 
03.16.1981 

4 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për riorganizimin e 
Komisionit Kombëtar të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë për UNESKO-n. 

04.16.1981 - 
05.13.1981 

13 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, për fondin e lejeve krijuese të 
shkrimtarëve dhe të artistëve si dhe relacionet përkatëse. 

01.09.1981 - 
04.08.1981 

8 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, për sigurimin dhe administrimin e 
studiove të piktorëve dhe skulptorëve. 

01.16.1981 - 
03.10.1981 

7 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për blerjen e literaturës së huaj jashtë 
shtetit me valutë. 

04.04.1981 - 
05.14.1981 

6 

179 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për ngritjen 
e bustit të Heroit të Popullit Mustafa Xhani. 

09.09.1981 - 
10.03.1981 

6 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Akademisë së 
Shkencave, për miratimin e rajonizimit të erës dhe të dëborës 
në territorin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

02.06.1981 - 
06.11.1981 

45 

181 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, për rritjen e vleftës së plotë të 
ndërtimit të Pallatit të Kulturës "Hysni Kapo" në Vlorë. 

03.28.1981 - 
04.11.1981 

13 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, për sistemimin e kuadrit 
përkthyes të Radio Tiranës. 

04.25.1981 - 
07.06.1981 

16 
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183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, për krijimin e ndërmarrjeve të farmacive në 
rrethe. 

10.02.1980 - 
02.17.1981 

15 

184 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Financave, për miratimin e bilancit të Bankës së 
Shtetit Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore për vitin 1980, për 
planin e Arkës së Bankës së Shtetit dhe të planit të kreditit për 
vitin 1981 dhe për mbylljen e marrëdhënieve të ndërmarrjeve 
me buxhetin për vitin 1980. 

02.13.1981 - 
10.16.1981 

39 

185 Vendime të Këshillit të Ministrave për planin e prodhimit të 
metaleve të çmuara për vitin 1982 dhe për dhënie ari, argjendi 
e stolish nga thesari si dhe për kalimin në ruajtje të veçantë të 
një pjese të arit e të argjendit, relacionet përkatëse. 

02.07.1981 - 
09.21.1981 

44 

186 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e bilancit 
faktik të të ardhurave dhe të shpenzimeve në valutë për vitin 
1980 dhe për ndryshime në bilancin dhe planin e valutave për 
vitin 1981 si dhe relacionet e institucioneve përkatëse. 

02.28.1981 - 
10.08.1981 

147 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave për radhën e pagesave nga llogaria likuiduese ose 
rrjedhëse e ndërmarrjeve dhe e institucioneve. 

08.22.1981 - 
12.14.1981 

12 

188 Vendime të Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin nr.187, datë 19.05.1981, për zgjatjen e afatit të 
shlyerjes së kredive të disa kooperativave bujqësore dhe për 
dhënie kredie për ndërtim shtëpie Thanas Ristos në Elbasan 
dhe vendimi për dhënie ndihme nga shteti për ndërtim 
shtëpie Pjetër Tollunit nga fshati Bathës Elbasan, relacionet 
përkatëse. 

07.13.1981 - 
10.27.1981 

21 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, për shfuqizimin e një neni të vendimit mbi 
qarkullimin e dokumentimin e vlerave monetare e materiale. 

11.05.1981 - 
12.14.1981 

10 

190 Vendime dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacione 
të institucioneve përkatëse, për ndryshim dispozitash për 
pagat e punonjësve, zbatimin e sistemit të pagave dhe 
trajtimin e këshilltarëve. 

02.27.1981 - 
09.17.1981 

58 
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191 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion përkatës i 
Ministrisë së Bujqësisë, për një shtesë në vendimin nr.122, datë 
13.07.1971, mbi shpërblimin plotësues nga shteti të kuadrove e 
specialistëve që dërgohen me punë në kooperativat bujqësore. 

07.20.1981 - 
08.14.1981 

7 

192 Urdhëresë e vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim 
në urdhëresën, mbi shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve 
dhe të nëpunësve dhe për pagimin e dietës punëtorëve të 
ngarkim-shkarkimit që dërgohen me shërbim në stacionin e ri 
hekurudhor të Lezhës, relacionet përkatëse. 

12.22.1980 - 
07.13.1981 

12 

193 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ndryshime në dispozitat 
mbi të drejtat e punonjësve të përfaqësive tona në shtetet e 
huaja dhe për shpenzimet e udhëtimit e të dietës për persona 
që dalin jashtë shtetit. 

12.23.1980 - 
11.23.1981 

26 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion përkatës i 
Ministrisë së Financave, për masat për përmirësimin e 
gjendjes në pikat e kalimin kufitar. 

09.09.1981 - 
10.13.1981 

14 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave, për trajtimin jashtë kritereve 
të specialistit suedez të firmës "Bofors" dhe të familjes së tij si 
dhe shënime. 

07.03.1981 - 
07.09.1981 

5 

196 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
institucioneve përkatëse, për caktim e ndryshim çmimi të 
blerjes dhe shitjes me pakicë të disa prodhimeve bujqësore, 
blegtorale e industriale. 

01.23.1981 - 
08.17.1981 

115 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen dhe shitjen e disa 
prodhimeve bujqësore e industriale me lagështirë të 
kushtëzuar, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

05.12.1981 - 
06.26.1981 

14 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet e Ministrisë së 
Financave dhe Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve, për 
disa ndryshime në vendimin nr.370, datë 15.11.1976 mbi 
çmimet e arit, të argjendit, të platinit dhe të gurëve të çmuar. 

08.25.1981 - 
09.21.1981 

16 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
vendimin nr.196, datë 19.12.1979, për hartimin dhe miratimin 
e standardeve dhe të kushteve teknike. 

07.25.1981 - 
07.28.1981 

6 
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200 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
institucioneve përkatëse, për ndryshime në dispozitat për 
ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni e leje 
plotësuese dhe për lejimin e punës me orar të zgjatur e të 
shkurtuar. 

01.30.1981 - 
10.28.1981 

27 

201 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
urdhëresën nr.4, datë 13.11.1969, mbi pagesat për shërbimet që 
kryhen nga organet gjyqësore, materiale, administrative dhe 
konsullore dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
këtë çështje. 

08.17.1981 - 
09.21.1981 

6 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për zgjatjen e afateve për 
prodhimin dhe shpërndarjen e letërnjoftimeve të reja. 

05.09.1981 - 
06.30.1981 

11 

203 Vendim, udhëzim e letër e Këshillit të Ministrave për 
përgatitjen e punëtorëve të rinj të kualifikuar, ndryshim në 
udhëzimin për përbërjen e komisioneve, rregullat dhe 
procedurën e atestimit të punëtorëve dhe të nxënësve si dhe 
për organizimin e kursit pa shkëputje nga puna për punonjësit 
e sektorit të financës. 

02.10.1981 - 
08.14.1981 

16 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave, për forcimin e sektorëve të 
kuadrit. 

04.11.1981 10 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Aparatit, për 
disa ndryshime e shtesa në aktet e Këshillit të Ministrave, që 
lidhen me nomenklaturën e kuadrove. 

03.04.1981 - 
05.04.1981 

9 

206 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ndryshime në strukturat organizative dhe në limitin 
organik të ushtrisë dhe të organeve të punëve të brendshme. 

02.26.1981 - 
12.30.1981 

42 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, për disa shtesa në strukturën 
organizative dhe në limitin organik të kësaj ministrie. 

09.24.1981 - 
10.12.1981 

9 
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208 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ndryshime në strukturën organizative në tabelën e pagave 
dhe në numrin e punonjësve të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave dhe Gjykatës së Lartë. 

03.23.1981 - 
10.30.1981 

51 

209 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Ndërtimit, për ndryshime në strukturat 
organizative dhe në numrin e punonjësve në sektorin e 
ndërtimit. 

08.10.1981 - 
12.30.1981 

49 

210 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ndryshime në strukturat organizative dhe numrin e 
punonjësve të sektorëve të tregtisë. 

01.06.1981 - 
10.31.1981 

67 

211 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për shtesa në organikë e në numrin e punonjësve të disa 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

12.08.1980 - 
12.12.1981 

15 

212 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
institucioneve përkatëse, për ndryshime në strukturat 
organizative dhe në numrin e punonjësve të sektorëve të 
industrisë, energjitikës e bujqësisë. 

06.06.1981 - 
12.12.1981 

39 

213 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse 
për ndryshime në strukturën organizative, tabelën e pagave 
dhe numrin e punonjësve në sektorin e komunikacioneve dhe 
postë-telekomunikacioneve. 

11.20.1980 - 
10.31.1981 

58 

214 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për ndryshime në strukturat 
organizative, tabelën e pagave dhe numrin e punonjësve të 
sektorit të punëve të jashtme. 

05.07.1981 - 
11.30.1981 

32 

215 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
për ndryshime në strukturat organizative dhe numrin e 
punonjësve në sektorët e arsimit, kulturës e shkencës. 

06.17.1980 - 
10.05.1981 

97 

216 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim kolegjumesh të 
ministrive e institucioneve qendrore si dhe për përbërjen e 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës si dhe relacionet. 

01.27.1981 - 
08.01.1981 

49 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

217 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim delegacionesh 
për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare dhe zhvillim 
bisedimesh me shtete të huaja si dhe relacionet përkatëse. 

11.10.1980 - 
12.14.1981 

120 

217/1 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim delegacionesh 
për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare dhe zhvillim 
bisedimesh me shtete të huaja si dhe relacionet përkatëse. 

11.10.1980 - 
12.14.1981 

102 

218 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim delegacionesh 
për zhvillim bisedimesh e nënshkrim marrëveshjesh tregtare 
me shtete të tjera si dhe relacionet përkatëse. 

12.29.1980 - 
10.16.1981 

54 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e palës sonë në 
Komisionin e përbashkët shqiptaro-jugosllav, për zgjidhjen e 
incidenteve kufitare si dhe relacioni përkatës. 

05.05.1981 - 
05.16.1981 

4 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e grupit të 
ekspertëve të palës sonë për bisedime me jugosllavët për 
akumulacionin e Skavicës dhe shfrytëzimin e ujrave të Liqenit 
të Pogradecit, relacioni përkatës. 

04.01.1981 - 
04.11.1981 

6 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dërgim studenteje për 
studime të plota në Francë (Arjana Pojani), shënimet 
përkatëse. 

06.05.1981 - 
07.07.1981 

6 

222 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në Aparatin e Këshillit të Ministrave, Komisionin e 
Planit të Shtetit dhe Ministrinë e Financave, shënimet 
përkatëse. 

01.05.1981 - 
11.21.1981 

49 

223 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në ushtri dhe në organet e punëve të brendshme, 
relacionet përkatëse. 

11.27.1980 - 
12.14.1981 

91 

224 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në sektorët e industrisë, minierave dhe energjitikës, 
relacionet përkatëse. 

01.22.1981 - 
12.08.1981 

69 

225 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim, lëvizje dhe 
shkarkim kuadri në organet e punëve të jashtme, relacionet 
përkatëse. 

01.13.1981 - 
09.18.1981 

28 
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226 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në sektorët e arsimit, kulturës, shkencës e shëndetësisë, 
relacionet përkatëse. 

01.17.1981 - 
10.23.1981 

82 

227 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në sektorin e bujqësisë, relacionet përkatëse. 

01.22.1981 - 
11.03.1981 

16 

228 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në sektorët e tregtisë, relacionet përkatëse. 

04.01.1981 - 
12.12.1981 

29 

229 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në sektorët e ndërtimit, komunikacionit e postë-
telekomunikacionit, relacionet përkatëse. 

01.22.1981 - 
12.05.1981 

23 

230 Vendime të Këshillit të Ministrave, për caktim e rritje page, 
relacionet përkatëse. 

02.10.1981 - 
11.13.1981 

21 

231 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e urdhërit 
"40 vjetori i Partisë së Punës së Shqipërisë", dhënie argjendi 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, dhënie fondi 
për Komitetin Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
relacionet përkatëse. 

05.22.1981 - 
12.29.1981 

33 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në 
rregulloren, mbi dhënien e çmimeve të Republikës dhe 
dhënien e një sasie argjendi për prodhimin e medaljeve të 
çmimit të Republikës si dhe relacioni i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për këtë çështje. 

07.08.1981 - 
07.16.1981 

9 

233 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Aparatit, për 
shpërndarjen dhe emërimin e specialistëve që mbarojnë 
shkollat e larta e të mesme profesionale si dhe për 
rishpërndarjen e specialistëve me arsim të lartë. 

04.17.1981 - 
05.04.1981 

16 

234 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozimet e rretheve 
për caktim pensioni minimal dhe për dhënie dhe heqje 
pensioni për merita të veçanta. 

12.29.1980 - 
12.30.1981 

64 

235 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në strukturën 
organizative dhe në numrin e punonjësve të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për kohë lufte. 

06.16.1981 3 

4 Sektori i Përgjithshëm.   
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236 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 26-29.01.1981, mbi shqyrtimin e raporteve, për plotësimin 
e planit të gjashtë pesëvjeçar dhe për projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) 
dhe për plotësimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës për vitin 1981 si dhe të relacionit, për plotësimin e 
pritshëm të buxhetit për vitin 1980 dhe për projektbuxhetin 
për vitin 1981. 

01.26.1981 - 
01.29.1981 

201 

236/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 26-29.01.1981, mbi shqyrtimin e raporteve, për plotësimin 
e planit të gjashtë pesëvjeçar dhe për projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) 
dhe për plotësimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës për vitin 1981 si dhe të relacionit, për plotësimin e 
pritshëm të buxhetit për vitin 1980 dhe për projektbuxhetin 
për vitin 1981. 

01.26.1981 - 
01.29.1981 

199 

236/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 26-29.01.1981, mbi shqyrtimin e raporteve, për plotësimin 
e planit të gjashtë pesëvjeçar dhe për projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) 
dhe për plotësimin e planit të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës për vitin 1981 si dhe të relacionit, për plotësimin e 
pritshëm të buxhetit për vitin 1980 dhe për projektbuxhetin 
për vitin 1981. 

01.26.1981 - 
01.29.1981 

233 

237 Raport dhe pasqyra të Komisionit të Planit të gjashtë 
pesëvjeçar dhe projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për 
pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) me treguesit kryesorë. 

01.06.1981 158 

238 Raport i Këshillit të Ministrave, për plotësimin e planit të 
gjashtë pesëvjeçar dhe projektplanin e zhvillimit të ekonomisë 
e të kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985), dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

02.07.1981 77 
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239 Relacion e pasqyra përmbledhëse për pasqyrimin në 
projektplanin e pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) të vërejtjeve, 
lidhur me studimet e veçanta të paraqitura nga grupi i punës 
pranë Këshillit të Ministrave. 

02.07.1981 101 

240 Projektplane të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për 
Ministrinë e Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postave dhe Telekomunikacioneve, për Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, për Drejtorinë e Rezervave Shtetërore, 
për Ministrinë e Tregtisë së Brendshme dhe vlefta e importit 
për objektet e reja dhe për zgjerimin e objekteve ekzistuese për 
pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) me ndryshimet e bëra. 

03.1981 178 

241 Projektplane të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e Bujqësisë e 
Ministrinë e Ndërtimit. 

03.1981 279 

242 Projektplane të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Akademinë e Shkencave, Ministrinë e 
Shëndetësisë e Radiotelevizionin. 

03.1981 201 

243 Raport dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë për projektdirektivat e Kongresit të 8-të të Partisë, 
për zhvillimin e ekonomisë e të kulturës për pesëvjeçarin e 
shtatë (1981-1985) si dhe teksti i projektdirektivave. 

05.14.1981 108 

244 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbajtur në datën 1 tetor 1981 për shqyrtimin e relacionit për 
përfundimet e arritura gjatë diskutimit popullor të 
projektdirektivave të Kongresit të Tetë të Partisë, për planin e 
shtatë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës 
(1981-1985) si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

09.30.1981 - 
10.01.1981 

117 

245 Projektplane të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985), për 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

12.29.1981 234 

246 Detajimi i projektplanit të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) 
për Ministrinë e Ndërtimit. 

12.1981 162 
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247 Projektplane të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës. 

12.1981 127 

248 Projektplane të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për 
Ministrinë e Ekonomisë Komunale, Ministrinë e 
Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 

12.1981 207 

249 Detajimi  e projektplani i pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë, Komisionin e Planit të 
Shtetit, Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, Ministrinë e Financav si dhe institucionet e 
tjera qendrore. 

12.1981 183 

250 Procesverbal e vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1981 si dhe relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës, për miratimin e projektplanit të punës shkencore 
për pesëvjeçarin e shtatë 1981-1985. 

03.02.1981 - 
04.17.1981 

164 

251 Informacione të grupit të posaçëm pranë Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, për punën e bërë për njohjen e 
projektdirektivave të Kongresit të 8-të të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për planin e pesëvjeçarit të shtatë. 

06.30.1981 - 
09.05.1981 

232 

252 Ligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor, të miratuara në 
Legjislaturën e 9-të të Kuvendit Popullor për planin e shtatë 
pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe të Buxhetit 
të Shtetit për vitin 1981. 

01.1981 - 
03.31.1981 

191 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e projektplanit 
të vitit 1982, treguesit e projektplanit të vitit 1981 për 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave. 

01.29.1981 - 
03.09.1981 

102 

254 Treguesit e projektplanit të vitit 1981, për Ministrinë e 
Ndërtimit, Ministrinë e Komunikacioneve, Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 

02.1981 237 

255 Projektplan i vitit 1981 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore dhe Ministrinë e Bujqësisë. 

02.1981 117 
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256 Treguesit e projektplanit të vitit 1981 për Ministritë e 
Shëndetësisë, Financave, Mbrojtjes Popullore, Punëve të 
Brendshme, Arsim-Kulturës, Punëve të Jashtme, Komisionit të 
Planit të Shtetit si dhe të institucioneve të tjera qendrore. 

02.1981 182 

257 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.09.1981 dhe 30.03.1981 si dhe vendime e korrespondenca 
me ministritë dhe institucionet qendrore, për ndryshime në 
planin e vitit 1981. 

03.02.1981 - 
11.14.1981 

191 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave për afatet e paraqitjes së 
projektplanit të vitit 1982 të zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës dhe projektplani financiar i vitit 1982. 

06.12.1981 - 
11.18.1981 

234 

259 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 25 
nëntor 1981 dhe 4 dhjetor 1981, për shqyrtimin e raportit për 
plotësimin e pritshëm të planit e të Buxhetit të Shtetit për vitin 
1981 dhe për projektplanin dhe projektbuxhetin për vitin 1982. 

11.25.1981 - 
12.24.1981 

205 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave, për zbërthimin e 
projektplanit të shtetit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitin 1982, 
për Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e 
Energjitikës, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore e 
Ministrinë e Bujqësisë. 

01.1982 282 

261 Plan i vitit 1982 për Ministrinë e Ekonomisë Komunale, 
Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Komunikacioneve, 
Tregtinë e Jashtme, Tregtinë e Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë-Telefonave. 

01.1982 262 

262 Plan i vitit 1982 për Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Shëndetësisë, 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe për institucionet e tjera 
qendrore. 

01.1982 205 

263 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës si dhe 
projektplan i punës shkencore për vitin 1982. 

10.05.1981 110 
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264 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
01.09.1981 me disa shokë ministra për plotësimin e planit 
tetëmujor janar-gusht 1981 si dhe raporti i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

07.16.1981 - 
09.01.1981 

71 

265 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1981 dhe studim për problemet që dalin dhe masat 
që duhen marrë për përsosjen e strukturave të pushtetit e të 
administratës si dhe të aparateve të ndërmarrjeve e të degëve 
të veçanta të ekonomisë si dhe letra e Këshillit të Ministrave, 
për zbatimin e detyrave të protokollit të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë nr.55, datë 
04.05.1981. 

03.17.1981 - 
08.17.1981 

143 

266 Telegram i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi disa rregulla dhe 
masat që duhen marrë për rreziqet nga zjarret. 

06.20.1981 - 
11.09.1981 

5 

267 Bisedime të zhvilluara nga shoku Pali Miska me nënkryetarin 
e Këshillit Ekzekutiv të KSA të Kosovës Riza Sapunxhiu dhe 
sekretarit krahinor për ekonominë Selajdin Jadroshi, bisedim i 
shokut Manush Myftiu me Delegacionin e Akademisë së 
Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të kryesuar nga kryetari i 
kësaj Akademie profesor Idriz Ajeti, bisedim i zhvilluar nga 
shoku Adil Çarçani me Delegacionin Tregtar Qeveritar të 
Republikës Algjeriane Demokratike dhe Popullore, të 
kryesuar nga Ministri i Financave M' hamed Hadj Jala. 

01.31.1981 - 
07.13.1981 

26 

268 Letër e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, për rregulloret për 
parandalimin e shkeljeve të rregullave në ruajtjen, 
administrimin dhe përdorimin e lëndëve plasëse e helmeve 
me efekt të fortë si dhe parandalimin e mbytjeve të fëmijëve 
në lumenj, rezervuarë, liqene etj. 

07.13.1981 - 
12.29.1981 

9 

269 Raporti ekonomik përgatitur për Kongresin e 8-të të Partisë së 
Punës së Shqipërisë me tezat e projektdirektivat. 

04.13.1981 - 
07.1981 

250 
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270 Procesverbal i mbledhjes së datës 21 tetor 1981, për disa porosi 
me rastin e Kongresit të 8-të të Partisë, vendim i Sekretariatit 
të Komitetit Qendror të Partisë, letra dhe korrespondenca me 
Këshillin Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi përhapjen 
e nismave revolucionare që kanë shpërthyer në vendin tonë 
me rastin e Kongresit të 8-të të Partisë dhe 40-Vjetorin e saj. 

02.07.1981 - 
10.24.1981 

98 

271 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
metologjinë e planifikimit të ekonomisë socialiste të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

05.04.1981 - 
06.11.1981 

8 

272 Procesverbal i mbledhjes së Qeverisë, datë 30.03.1981, mbi 
shqyrtimin e planit të çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave për 
periudhën mars-dhjetor 1981 si dhe plani i çështjeve që do t'i 
paraqiten Byrosë Politike dhe Sekretariatit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë gjatë vitit 1981. 

07.10.1980 - 
03.30.1981 

72 

273 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e Protokollit 
të mbledhjes së Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav, 
për rindërtimin e shenjave të vijës kufitare si dhe të mbledhjes 
X X X I të zakonshme të Komisionit Kryesor të Përbashkët 
Shqiptaro-Jugosllav, për incidentet kufitare si dhe relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

06.09.1981 - 
10.19.1981 

35 

274 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 25 
nëntor 1981 për shqyrtimin e informacionit, mbi disa të dhëna 
të statistikës gjyqësore për gjashtëmujorin e parë të vitit 1981 
dhe korrespondenca dhe njoftime me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Tropojë, Elbasan dhe luftën kundër kriminalitetit dhe 
mbrojtjen e pronës socialiste nga shpërdoruesit. 

02.18.1981 - 
11.25.1981 

75 

275 Telegram i Këshillit të Ministrave, njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit si dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, për thellimin e forcimin e regjimit të 
kursimit kudo e në çdo gjë. 

04.01.1981 - 
04.29.1981 

10 
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276 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.11.1981, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Drejtorinë e Pritjes si dhe autorizim 
shpenzimesh për probleme të ndryshme që trajton Drejtoria e 
Pritjes. 

01.31.1981 - 
12.29.1981 

59 

277 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.05.1981, udhëzimi, vendimi për trajtimin e të huajve që 
strehohen në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë si 
dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

12.26.1980 - 
12.24.1981 

32 

278 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në limitin 
organik të Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe relacioni 
i Ministrisë për këtë problem. 

06.18.1981 - 
12.15.1981 

14 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave për strehimin e punonjësve të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe korrespondenca e 
relacione me Ministrinë e Punëve të Brendshme, për 
shpërblimet e rojeve operative dhe shërbimet e Policisë 
Popullore. 

01.05.1981 - 
11.30.1981 

33 

280 Vendim i Këshillit të Ministrave për ruajtjen e Hidrocentralit 
të Komanit me roje ushtarake si dhe informacione, mbi 
objektet e ministrive dhe institucioneve që ruhen me roje 
ushtarake. 

03.03.1981 - 
04.29.1981 

9 

281 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi masat e 
marra lidhur me qarkullimin, evakuimin e personelit 
diplomatik e teknik të përfaqësive të huaja dhe shtetasve të 
huaj, që gjenden në vendin tonë si dhe njoftimi mbi takimin e 
ekspertëve shqiptarë e jugosllavë për ekonominë ujore të 
vendit tonë, liqenit të Shkodrës, Drinit e Bunës. 

02.18.1981 - 
02.19.1981 

8 

282 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, mbajtur në datën 26.11.1981 për përgatitjen e 
punëtorëve të kualifikuar në sektorin e ushtrisë si dhe 
vendime për stërvitjen e grave shtatzëna në forcat vullnetare 
dhe kualifikimi i kuadrove rezervistë dhe relacioni i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

01.05.1981 - 
11.26.1981 

12 
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283 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Elbasan, për kalim toke reparteve 
ushtarake, mbi financimin dhe probleme të tjera që dalin për 
objektin 2575. Krijimi i Poligonit të qitjes në rajonin e 
eternanit. 

01.03.1981 - 
11.24.1981 

28 

284 Vendime të Këshillit të Ministrave për shpenzime fondesh, 
investimesh për blerje materialesh, ndërtimin e godinës së 
Ministrisë së Brendshme, rikonstruksionin e Shtëpisë 
Qendrore të Ushtrisë Popullore, për elektrifikimin e Ishullit të 
Sazanit nga sistemi unik energjitik i Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë. 

04.04.1981 - 
12.30.1981 

24 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave për përgjegjësinë materiale të 
ushtarakëve si dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
për këtë problem. 

08.21.1980 - 
05.07.1981 

13 

286 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, mbi shpërblimin e punonjësve të 
qytetit në punimet fortifikuese. 

08.28.1981 - 
10.08.1981 

2 

287 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
më 19 maj 1981, për planifikimin dhe financimin e ndërtimeve, 
të pajisjeve dhe të bazës materiale të shkollave të lira 
ushtarake. 

05.19.1981 2 

288 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave më 
25.02.1981, mbi shërbimin ushtarak në forcat e armatosura të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë si dhe relacioni i 
Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të Partisë. 

11.25.1981 - 
03.02.1982 

8 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave për zëvendësimin e miellit të 
grurit rreze 96 për qind rezervë e paprekshme me miell gruri 
rreze 90 për qind si dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes për 
këtë problem. 

01.05.1981 2 

290 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1981, për ripunimin e normave të veshmbathjes të 
Ushtrisë Popullore si dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

09.07.1981 - 
11.25.1981 

69 
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291 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërtim repartesh 
ushtarake. 

08.03.1981 - 
08.07.1981 

2 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shfuqizim vendimi për 
dhënien e emrit Mehmet Shehu, Akademisë Ushtarake në 
Tiranë. 

12.25.1981 1 

293 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, ardhur shokut 
Adil për punën e kryer nga grupet shkencore kryesore të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

03.17.1981 - 
03.18.1981 

22 

294 Vendime të Këshillit të Ministrave, letër, korrespondencë e 
njoftim me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për shtesën e 
limitit organik të ushtrisë për kohë paqe, krijimi i sektorit 
topogjeodezik, ndalimi i shitjes së pelerinave punonjësve 
civilë dhe gjendja e objektit 2575 në Elbasan. 

02.11.1981 - 
12.30.1981 

37 

295 Urdhëresë dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen dhe sistemimin e punëtorëve dhe zbatimi i 
disiplinës së rreptë proletare në punë si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Kukës 
e Mirditë, për sigurimin e fuqisë punëtore. 

02.17.1981 - 
11.26.1981 

25 

296 Informacione, relacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Arkivin e Shtetit dhe Ministrinë e Financave, 
mbi gjendjen e arkivave në ministritë dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si rezultat i 
kontrolleve të ushtruara nga Arkivi i Shtetit. 

01.09.1981 - 
06.23.1981 

63 

297 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Arkivin e Shtetit, për ruajtjen e sekretit, evakuimin e 
materialeve dokumentare si dhe dërgimin e materialeve të 
paraçlirimit Arkivit të Shtetit. 

01.16.1981 - 
09.17.1981 

22 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa shtesa në organikën 
e Arkivit si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Arkivin e Shtetit, për miratimin e planit të punës për vitin 
1982. 

01.23.1981 - 
12.29.1981 

33 
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299 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.03.1981 për projektrregulloren mbi shfrytëzimin e 
materialeve dokumentare të Fondit të Përgjithshëm Arkivor 
Shtetëror të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

12.14.1979 - 
02.03.1981 

108 

300 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Arkivin e Shtetit, 
për miratimin e punonjësve të Arkivit për të dërguar në 
Konferencën Ndërkombëtare të Tryezës së Rrumbullakët të 
Arkivave. 

06.10.1981 - 
09.11.1981 

19 

301 Letra të Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për dërgimin e rregullt të shkresave si 
dhe rregullore për shtypjen e shënimeve nga sekretarët e 
zëvendëskryeministrave. 

03.19.1981 - 
06.13.1981 

7 

302 Korrespondencë, njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
si dhe plani i punës i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
shtetasve arixhinj me vendbanim të përhershëm dhe në punë. 

02.10.1981 - 
10.13.1981 

69 

303 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, për të ardhurat reale 
për frymë të popullsisë në vitin 1980 dhe pesëvjeçarin e 
gjashtë. 

09.12.1981 - 
09.14.1981 

19 

304 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, për çështjet e projekttematikën për 
mbledhjet e Kuvendit Popullor gjatë vitit 1982. 

10.12.1981 - 
12.07.1981 

7 

305 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror, mbi çështjet që mendohen të shqyrtohen në Plenum, 
në Byronë Politike dhe në Sekretariatin e Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë për vitin 1982. 

09.22.1981 - 
12.07.1981 

10 

306 Referat i Komitetit Qendror, dërguar shokut Qirjako Mihali si 
i deleguar i Komitetit Qendror të Partisë në Konferencën e 
Partisë të Rrethit të Gjirokastrës dhe për zhvillimin e fushatës 
së zgjedhjeve në këtë rreth. 

05.15.1981 35 

307 Referat i Komitetit Qendror të Partisë, dërguar shokut Adil 
Çarçani si i deleguar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë në Konferencën e Partisë të Rrethit të Shkodrës dhe 
për zhvillimin e fushatës së zgjedhjeve në këtë rreth. 

05.15.1981 35 
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308 Shkresë përcjellëse e dërgimit të disa shënimeve të shokut 
Enver Hoxha, për materialet studimore të pesëvjeçarit të 
shtatë shokut Llambi Gegprifti. 

06.01.1981 1 

309 Porosi të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu si 
dhe korrespondencë e të ardhura nga ministritë dhe 
institucionet qendrore për zbatimin e porosive të tij. 

04.02.1981 - 
01.27.1982 

194 

310 Dërgim i diskutimit të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Mehmet Shehu lidhur me relacionin që lidhen me përsosjen e 
marrëdhënieve të shpërndarjes dhe me forcimin e kontrollit të 
zbatimit të planit ekonomiko-financiar me titull "Nxjerrja e 
vendimeve është vetëm fillimi, kryesorja është organizimi, 
drejtimi, ndjekja e kontrolli i vazhdueshëm i punës për 
zbatimin e tij". 

03.11.1981 14 

311 Dërgim i diskutimit të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Mehmet Shehu, mbajtur në mbledhjen e Këshillit të 
Ministrave datë 29 janar 1981 për shqyrtimin e raporteve për 
plotësimin e planit të gjashtë pesëvjeçar (1986-1990) dhe 
projektplani i zhvillimit të ekonomisë e të kulturës për 
pesëvjeçarin e shtatë. 

01.06.1981 - 
02.26.1981 

138 

312 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për heqjen e 
titujve të nderit dhe dekoratat e Mehmet Shehut. 
Procesverbale të Këshillit të Ministrave mbi vetëvrasjen e 
armikut të Partisë dhe të popullit si dhe dhënia e porosive nga 
Zëvendëskryetari i parë i Këshillit të Ministrave Adil Çarçani. 
Diskutime në Komitetin Qendror të Partisë lidhur me dënimin 
e Mehmet Shehut si armik i Partisë dhe për heqjen nga 
qarkullimi të literaturës që mban emrin e tij. 

12.18.1981 - 
12.28.1981 

49 

313 Procesverbal për asgjesimin e materialeve që mbajnë emrin 
dhe firmën e armikut të Partisë, Mehmet Shehu si dhe lista e 
sektorëve të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe e 
punonjësve të saj që kanë dorëzuar materiale me firmën e 
armikut të Partisë, Mehmet Shehu për asgjesim. 

01.26.1982 216 

5 Industri-Miniera.   
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314 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në planin 
e importit të vitit 1982 për makineritë dhe pajisjet e 
Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i Partisë". 

07.27.1981 - 
07.28.1981 

2 

315 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30 qershor 1981, mbi shqyrtimin e njoftimit 
për zhvillimin e punimeve në Kombinatin Metalurgjik "Çeliku 
i Partisë" në Hidrocentralin e Komanit dhe në Portin e Vlorës. 

06.30.1981 7 

316 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave për shtesë personeli 
në organikë në Kombinatin Metalurgjik si dhe nxjerrje 
personeli jashtë shtetit për specializim. 

03.16.1981 - 
10.26.1981 

16 

317 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, informacione mbi rezultatet e 
arritura në sektorin e gjeologjisë në kërkim-zbulimet e 
mineraleve të çmuara si ari, kobalti, platini si dhe mënyrat e 
shfrytëzimit të tyre. 

02.04.1981 - 
11.09.1981 

63 

318 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për miratimin e detyrës së projektimit dhe të projektidesë së 
Minierës së Bakrit në Rubik për shtesë në limitin  organik të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe korrespondenca të 
Ministrisë së Financave për këtë problem dhe për pasojat e 
ndotjes së ambientit nga tymrat e Uzinës së Bakrit në Kukës. 

01.04.1981 - 
12.30.1981 

38 

319 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi disa probleme në impiantin e 
petëzimit të pluhurave të bakrit në Kukës. 

08.26.1981 - 
09.11.1981 

3 

320 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e projektidesë 
dhe të preventivit  paraprak të shtesës së Fabrikës së 
Pasurimit të Bakrit në Reps të rrethit  të Mirditës si dhe 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

11.13.1980 - 
10.02.1981 

48 
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321 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi shqyrtimin  e relacionit për miratimin e detyrës së 
projektimit dhe të projektides së Fabrikës  së Pasurimit të 
Bakrit në Rrëshen si dhe relacion i Ministrisë për këtë 
problem. 

01.05.1981 - 
04.11.1981 

137 

322 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë 
e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, për masat e prodhimit që duhen marrë për 
eksperimentimin e prodhimit të koksit të metalurgjisë së zezë 
dhe të prodhimeve të tjera karbonike si dhe për marrjen e 
masave për përballimin me koks në metalurgjinë e zezë si dhe 
sigurimi teknik në kombinat. 

04.29.1981 - 
09.22.1981 

27 

323 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, mbi variantet teknologjike të 
nxjerrjes së nikelit dhe kobaltit në Uzinën 12 në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë " si dhe  për remontin e 
furrnaltës. 

01.24.1981 - 
11.20.1981 

29 

324 Korrespondencë e njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, mbi kërkim- zbulimet si dhe rezultatet gjeologjike 
të mineraleve të dobishme, boksideve, alabastrës, magnezit, 
granite etj. si dhe njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme,  
ardhur udhëheqjes për dëmet në sektorin e gjeologjisë. 

02.04.1981 - 
10.12.1981 

56 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e 
Energjitikës dhe Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
ndryshim fondesh në importimin e armaturave hidraulike për 
Valiasin si dhe ndryshime në planin e importit për Ministrinë 
e Industrisë dhe të Minierave. 

07.30.1981 - 
11.27.1981 

16 

326 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për krijimin e disa 
ndërmarrjeve të reja në Korçë, në Gjirokastër, në Berat dhe në 
Shkodër. 

07.20.1981 - 
09.07.1981 

14 
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327 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë  dhe të Minierave, me Ministrinë e 
Energjitikës për ndryshim në vleftat e importit të disa 
objekteve të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, shtesë 
kuote importi për pjesë  ndërrimi për automjete si dhe për 
shkurtimin e letrës së shtypit e të ambalazhit. 

06.20.1981 - 
10.14.1981 

7 

328 Korrespondencë, informacione, njoftime të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Komitetit Qendror, Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së Energjitikës  për 
avaritë e ndodhura në kombinat e në miniera, aksidentet, 
shkelje e rregullit teknik si dhe  marrjen e masave për forcimin 
e sigurimit teknik. 

01.31.1981 - 
12.31.1981 

104 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.183, datë 14.06.1976, mbi 
grumbullimin dhe përdorimin e metaleve të vjetra. 

02.24.1981 - 
02.25.1981 

1 

330 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e ndërtimit 
të kantierit të  parafabrikateve prej betoni në minierat e zonës 
së veriut dhe relacioni përkatës si  relacioni i Prokurorisë së 
Përgjithshme për disa çështje të zbatimit të ligjshmërisë në 
fushën e ndërtimeve themelore të minierave në Tiranë. 

05.07.1981 - 
08.06.1981 

29 

331 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, për ngritjen e teleferikëve në 
miniera dhe sharra, ndërtimi i agjencive të reja të shpërndarjes 
së  lëndës së drurit, kalimi i një  pjese të aktivitetit për 
prodhimin e druve të zjarrit si dhe korrespondenca me 
Ministrinë  e Punëve të Brendshme, për probleme në 
industrinë e drurit. 

04.22.1981 - 
10.09.1981 

62 

332 Studim i inxh. Bib Alia, mbi rifitimin e sodës kaustike nga 
ujrat teknologjike alkaline që  prodhohen gjatë përpunimit 
kimik të lëndës së parë fibrore në repartet e celulozës të  
fabrikave të letrës. 

10.20.1981 18 
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333 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e Ndërmarrjes 
Kimike në Tiranë, në varësi  të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë  dhe të  
Minierave dhe Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

06.19.1981 - 
06.30.1981 

3 

334 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e  relacionit për krijimin e Institutit të 
Studimeve e të Projektimeve të Teknologjisë  Kimike si dhe 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

07.20.1981 - 
12.07.1981 

27 

335 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e detyrës së 
projektimit  të sheshit të  ndërtimit për zgjerimin e Uzinës së 
Superfosfatit nga 150 mijë në 300 mijë ton të Uzinës së Acidit 
Sulfurik në Laç, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të  
Minierave për këtë problem si dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për problemet shqetësuese në këtë 
uzinë. 

09.07.1981 - 
12.08.1981 

11 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratim fondesh për 
kryerjen e disa punimeve  plotësuese në Uzinën e Sodës dhe të 
PVC- së, relacion  i Ministrisë për këtë problem. 

10.15.1982 - 
12.28.1982 

4 

337 Studim, projektideja paraprake e inxhinier Mark Boriçit, mbi 
hapjen, transportin, përpunimin, stokimin dhe evadimin e 
kromit në rajonin kromifor Bulqizë-Batër- Thekën. 

05.1981 - 
07.16.1981 

117 

338 Informacione dhe shënime të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për gjendjen e mineralit të kromit në Bulqizë si 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, për ndërtimin e rrugës, për punën e ndërmarrjeve 
të kromit në Batër- Bulqizë në zbatim të vendimit të Këshillit 
të Ministrave. 

01.19.1981 - 
11.16.1981 

60 

339 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
vendim i Këshillit të Ministrave, për gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për nxjerrjen e nikelit dhe të kobaltit nga 
karbonati bazik, nëpërmjet metodës së  uzinës me pupla si 
dhe relacion  i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
këtë problem. 

09.29.1981 - 
11.24.1981 

122 
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340 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, për lejimin e punimeve sizmike 
në shelfin detar. 

01.24.1981 - 
02.13.1981 

7 

341 Grafik i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për 
hartimin e detyrave të projektimit për veprat e pesëvjeçarit të 
shtatë (1981-1985). 

09.07.1981 16 

6 Energjitika.   

342 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave dhe informacione, mbi problemet që 
dolën nga takimi i gjeologëve tanë  me specialistët italianë, 
mbi ndërtimet gjeologjike në zonat naftëmbajtëse. 

01.05.1981 - 
12.31.1981 

56 

343 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 26.11.1981 dhe relacion i Ministrisë së Energjitikës mbi 
formën e shpërblimit të punës në uzinat e përpunimit të naftës 
si dhe urdhëri i Këshillit të Ministrave, për strehimin e 
punonjësve të naftës. 

05.15.1981 - 
11.26.1981 

13 

344 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi shkrirjen e Komisariatit të Posaçëm 
për Industrinë e Naftës e të Gazit, vendim i Këshillit të 
Ministrave, korrespondencë me Ministrinë  e Industrisë dhe të 
Minierave, për ndryshime në strukturën organizative të 
Ministrisë dhe të ndërmarrjeve të naftës. 

01.16.1981 - 
09.14.1981 

14 

345 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror, vendime të Këshillit të 
Ministrave si dhe korresondenca me Ministrinë e Industrisë  
dhe të Minierave, për krijimin e Ministrisë së Energjitikës dhe 
miratimi i strukturës  organizative të Ministrisë së Energjitikës 
dhe të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

02.20.1981 - 
07.09.1981 

19 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Energjitikës, për projektidenë e 
veçantë të digës me material vendi të Hidrocentralit të 
Komanit dhe për lejimin e punimeve me projektzbatimin e 
preventiv të pjesshëm dhe prodhimit të portave të 
Hidrocentralit të Komanit. 

05.11.1981 - 
09.24.1981 

19 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
përdorimin e gazit në Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i 
Partisë " dhe në prodhimin e shpërndarjen e produkteve të 
naftës për vitin 1981. 

02.19.1981 - 
02.21.1981 

6 

348 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftime të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, për  forcimin e mëtejshëm të disiplinës në punë 
dhe asaj teknike në sektorin e naftës. 

03.21.1981 - 
09.23.1981 

32 

349 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për shtimin e prodhimit të 
zhavorrit bituminoz. 

07.14.1981 1 

350 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
vendim për ndërtimin e dy linjave të reja të tensionit të lartë 
220kv dhe 400kv Elbasan-Korçë deri në Republikën e Greqisë, 
për eksportimin e energjisë elektrike në drejtim të  Kosovës 
dhe Greqisë si dhe relacioni përkatës. 

10.01.1980 - 
12.22.1981 

38 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e shpyllëzimit 
të zonës që zë traseja e linjës së tensionit të lartë 10 kv Bulqizë-
Selishta Jugore në rrethin e Dibrës si dhe relacioni përkatës. 

03.31.1981 - 
04.16.1981 

4 

352 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektidesë dhe të preventivit  paraprak të linjës së tensionit 
të lartë 220 kv Fierzë-Tiranë, Elbasan (qarku i dytë), ndërtimi i 
linjave 110 kv Fier-Selenicë dhe të nëntensionit 110/35/6 kv 
në Selenicë si dhe relacionet përkatëse. 

04.08.1981 - 
09.08.1981 

68 

353 Letër e qytetarit meksikan Jorgo Acedo Gongales, drejtuar 
Kryetarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor, sh. Haxhi 
Lleshi, mbi një ofertë të shitjes së disa shpikjeve të tij në 
fushën e hidroenergjitikës. 

06.05.1981 - 
07.16.1981 

7 

354 Njoftim i Ministrisë së Energjitikës, për leverdinë ekonomike 
të prodhimit të briketit me lidhës "dekstrinë". 

10.16.1981 - 
01.15.1982 

9 

355 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa 
konkluzione që dalin nga analiza e pesë proceseve hetimore 
që janë zhvilluar në naftë në këto dy vitet e   fundit si dhe disa 
shkelje në ruajtjen e sekretit shtetëor. 

03.07.1981 - 
10.20.1981 

12 
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356 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e relacionit për krijimin e ndërmarrjeve dhe 
institucioneve kërkimore-shkencore të reja në varësi të 
Ministrisë së Energjitikës si dhe relacion i Ministrisë për këtë 
problem. 

09.26.1981 - 
11.26.1981 

48 

357 Relacion mbi rezultatet e grupit që mori pjesë në seminarin e 
energjisë elektrike në  Londër, të organizuar nga Këshilli 
Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara. 

11.27.1981 - 
11.30.1981 

7 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një shtesë në planin 
tematik të punës shkencore për pesëvjeçarin e shtatë 1981-
1985. 

07.24.1981 - 
08.14.1981 

5 

359 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondenca e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Energjitikës për kërkim-
zbulimet e puseve të naftës në Orikum, Dajt, Mollaj, 
Hysoverdh-1, Butrint-1, Divjakë, Kokran, Karbunar, 
Amandia-1, Ploshnik- Berat, Delvina 9,  Goraj. 

01.06.1981 - 
12.30.1981 

87 

360 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
vendime për problemin e grifonit të pusit  C-37, masat që 
duhen marrë për mbylljen e këtij pusi si dhe vendime të dala 
për zonën naftëmbajtëse të Cakranit. 

01.13.1981 - 
07.15.1981 

73 

361 Raport i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi gjendjen e vendburimeve 
ekzistuese të naftës dhe të gazit në ranorë e gëlqerorë dhe 
regjimi më ekonomik i shfrytëzimit të tyre për rritjen e 
koeficientit të naftënxjerrjes. 

03.17.1981 13 

362 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave, Ministrisë së Energjitikës, Universitetit të 
Tiranës, për vënien në punë të kompresorëve të djegies. 

08.22.1981 2 

363 Relacion i Këshillit Qendror të BPSH dhe e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, për nxitjen e mendimit krijues të 
punonjësve të industrisë së  naftës. 

01.12.1981 - 
01.13.1981 

9 

364 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për përdorimin në një shkallë më të gjerë të metodave të 
veprimit në shtresë në vendburimet e naftës si dhe studimi 
përkatës. 

09.21.1981 - 
11.26.1981 

19 
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7 Komisioni Qendror i Industrisë Mekanike.   

365 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi ngritjen në 
Tiranë të ofiçinës së re për riparimin e autoveturave për 
nevojat e gjithë vendit. 

12.10.1981 - 
01.03.1982 

5 

366 Protokoll i mbledhjes së Komisionit Qeveritar për industrinë  
mekanike më datë 08.04.1981 si dhe relacione të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së Komunikacioneve, 
për fuqizimin e industrisë mekanike në vendin tonë si dhe  
dërgimi i tematikave të çështjeve që do të shqyrtojë komisioni 
gjatë vitit 1981. 

01.29.1981 - 
04.14.1981 

97 

367 Procesverbal i mbledhjes së Komisionit Qeveritar për 
industrinë mekanike, mbajtur  më 12.12.1981 për shqyrtimin e 
raportit për masat e marra nga industria mekanike  për 
prodhimin e makinave dhe pajisjeve për objektet që ndërtohen 
me forcat tona si dhe relacion i Ministrisë së Energjitikës për 
këtë problem. 

11.16.1981 - 
12.12.1981 

89 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ngritjen e repartit të 
prodhimeve karbonike si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë për këtë problem. 

07.21.1981 - 
07.26.1981 

5 

369 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin e grupeve të 
punës për prodhimin e plugut të vijave dhe të 
autokombajnave të korrjes së grurit, për miratimin e sheshit të 
ndërtimit për zgjerimin e Uzinës Mekanike Bujqësore në 
Durrës, për prodhimin  e autokombajnës së të lashtave, për 
ngritjen e grupit të punës për projektimin dhe prodhimin në 
vend të motorëve të autotraktorëve dhe motokultivatorëve. 

06.30.1981 - 
07.06.1981 

22 

370 Letra të Këshillit të Ministrave për përqendrimin dhe 
prodhimin e materialeve metalprerëse dhe instrumenteve 
metalprerëse si dhe relacione të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

01.23.1981 - 
11.06.1981 

28 

371 Procesverbal dhe letër e mbledhjes së Komisionit Qeveritar 
për industrinë mekanike, mbajtur në datën 04.01.1981, mbi 
rigjenerimin e pjesëve të ndërrimit nga Ministria e 
Komunikacioneve dhe Ministria e Bujqësisë si dhe studimi 
përkatës. 

10.25.1980 - 
01.10.1981 

80 
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372 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë ministrive dhe 
institucioneve qendrore mbi mosvënien në punë të 
makinerive e pajisjeve të prodhuara në vend dhe të 
importuara. 

04.13.1981 3 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave, për rigjenerimin e nyjeve 
hidraulike dhe prodhimin e disa nyjeve të unifikuara si dhe 
letra e Këshillit të Ministrave për grumbullimin dhe 
rigjenerimin e pjesëve të ndërrimit të përdorura. 

05.07.1981 - 
08.09.1981 

18 

374 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e 
Komunikacioneve, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Tiranë, për importimin e makinave teknologjike 
metalpunuese dhe për lëvizjen e makinave metalpunuese, për 
ndryshim plani nga importi për pjesë ndërrimi. 

06.03.1981 - 
12.28.1981 

66 

375 Korrespondencë e njoftime të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për 
prodhimin e pjesëve materiale për objektin 2575, për 
eksperimentimin e prodhimit të predhave dhe gëzhojave, për 
prodhimin e baterive 6-1000 për flotën detare. 

01.24.1981 - 
07.24.1981 

16 

376 Raport e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Tregtisë 
së Brendshme, Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e Komunikacioneve, 
Ministrinë e Industrisë, për arritjet në prodhimin e pjesëve të 
ndërrimit në vend për të realizuar 85 përqind të nevojave dhe 
masat për të ardhmen. 

02.26.1981 - 
06.09.1981 

182 

377 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, për miratim grupesh jashtë shtetit 
si dhe zgjatje afati, për probleme të industrisë mekanike. 

07.03.1981 - 
11.20.1981 

11 

378 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, mbi mënyrën e projektimit të makinerive e të 
pajisjeve në pesëvjeçarin e shtatë. 

07.29.1981 - 
12.07.1981 

31 

8 Komisioni Shtetëror i rezervave të naftës e mineraleve të 
dobishme. 
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379 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981, për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
ndërtimin gjeologjik dhe llogaritjen e rezervave të 
vendburimit të kromit Vlahinë me gjendje 01.01.1979 si dhe 
relacioni përkatës i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

05.12.1981 - 
05.25.1981 

23 

380 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik të 
punimeve të kërkim-zbulimit të kryer gjatë viteve 1978-1979 
dhe llogaritjen e rezervave në vendburimin e argjilave kolinite 
demen. 

02.10.1981 - 
05.25.1981 

19 

381 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981, për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
punimet e kërkim-zbulimit për titanomagnetitin në rajonin e 
Kashnjetit kryer në vitet 1972-1976 me llogaritjen e rezervave 
të vendburimit Sukaxhi-Ungrej. 

02.10.1981 - 
05.25.1981 

23 

382 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
punimet e zbulimit të viteve 1973-1978 me llogaritjen e 
rezervave me gjendje 01.07.1978 në vendburimin e hekur-
nikelit Liqeni i Kuq. 

04.21.1981 - 
05.25.1981 

19 

383 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
punimet e zbulimit të hollësishëm të një pjese të vendburimit 
të qymyrit të murrmë të Homeshit me llogaritjen e rezervave 
me gjendje 01.06.1980. 

04.20.1981 - 
07.20.1983 

25 

384 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
punimet e zbulimit të hollësishëm të vendburimit të qymyrit 
të murrmë Dardhas-Verdovë me llogaritjen e rezervave me 
gjendje 01.07.1979 . 

05.25.1981 22 
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385 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave e Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, datë 
25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik të vendburimit 
Nikël me llogaritjen e rezervave të qymyrit të sektorit Larushk 
me gjendje 30.06.1980. 

04.21.1981 - 
05.25.1981 

19 

386 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik të 
punimeve të kryera në vendburimin e kromit Krastë gjatë 
viteve 1976-1979 me llogaritjen e rezervave me gjendje 
01.01.1980. 

04.20.1981 - 
05.25.1981 

22 

387 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
datë 25.05.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
punimet e zbulimit të kryer në vitet 1963-1980 dhe llogaritjen e 
rezervave me gjendje 01.07.1980 në vendburimin e hekur-
nikelit Çervenakë Perëndimore. 

04.21.1981 - 
05.25.1981 

22 

388 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik të rezervave të naftës e të gazit të 
vendburimit të Cakranit, protokoll i Komisionit Qeveritar për 
rezervat e naftës, mbajtur në datën 26.12.1980 si dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë për këtë problem. 

12.26.1980 - 
08.28.1981 

124 

389 Procesverbal dhe vendim i Komisionit Shtetëror të Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të Dobishme, mbajtur 
në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik mbi 
rezultatet e punimeve të kërkim-zbulimit dhe llogaritjen e 
rezervave të vendburimit të bakrit Rubik me gjendje 
01.01.1981 si dhe relacioni përkatës. 

07.21.1981 - 
08.28.1981 

24 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

390 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik mbi sqarimin e perspektivës dhe fuqizimin 
e kërkimeve për bokside në zonën e Alpeve (B.Curri, Shkodër) 
dhe në zonën e Arnit (Kukës) si dhe konkretizimi i një 
vendburimi boksidesh të pasura në Alpe dhe një në zonën e 
Kukësit me gjendje të punimeve 31.12.1979. 

08.28.1981 41 

391 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik mbi kërkimin dhe zbulimin e boksideve të 
Helveçianit në zonën e Malit të Dajtit (sipas rezultateve të 
punimeve të kryera nga 01.01.1977 deri më 01.01.1981). 

08.28.1981 18 

392 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik për sqarimin e perspektivës së azbestit me 
cilësi të mirë me llogaritjen e rezervave për vendburimet e 
zbuluara në rrethet Korçë, Librazhd, Tropojë me gjendje 
30.12.1980. 

06.01.1981 - 
08.28.1981 

30 

393 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik mbi punimet gjeologo-zbuluese të kryera në 
vendburimin e qymyrgurit Gorë me llogaritjen e rezervave me 
gjendje 01.01.1981. 

06.01.1981 - 
08.28.1981 

23 

394 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik mbi punimet gjeologo-zbuluese të 
vendburimit të qymyrit të murrmë Malinë Podgozhan me 
llogaritjen e rezervave me gjendje 01.03.1981. 

06.01.1981 - 
08.28.1981 

23 
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395 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të 
Dobishme, mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik mbi punimet e kryera në vendburimin 
Mëzez-5 për sigurimin e rezervave të rërave kuarcore si lëndë 
e parë për prodhimin e tullave silikate. 

06.01.1981 - 
08.28.1981 

11 

396 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme, 
mbajtur në datën 28.08.1981 për shqyrtimin e raportit 
gjeologjik me llogaritjen e rezervave të mineralit të 
manganezit në vendburimin Gomsiqe me gjendje 01.01.1981. 

06.01.1981 - 
09.24.1981 

28 

9 Sektori i bujqësisë.   

397 Procesverbal i mbledhjes së organizuar në datën 9 mars 1981, 
mbi disa probleme të organizimit e të drejtimit të punës në 
bujqësi si dhe studimi i Ministrisë së Bujqësisë. 

03.09.1981 - 
06.23.1981 

104 

398 Procesverbal i mbajtur më 13.01.1981, për problemet e 
bujqësisë në rrethet Gjirokastër, Sarandë, Tepelenë dhe Përmet 
si dhe procesverbal i mbledhjes së organizuar më 09.03.1981, 
mbi disa probleme të organizimit e të drejtimit të punës në 
bujqësi, pasqyrat përkatëse. 

01.13.1981 - 
03.09.1981 

159 

399 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, mbajtur më 19.05.1981 për shqyrtimin e 
relacionit për zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredive nga disa 
kooperativa bujqësore si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë. 

04.03.1981 - 
05.29.1981 

34 

400 Korrespondencë e njoftime me Ministrinë e Bujqësisë, për 
dërgimin e specialistëve jashtë shtetit si dhe trajtimi i 
specialistëve të huaj në vendin tonë, shtesë fondi në valutë për 
specialistët që shkojnë jashtë shtetit. 

02.16.1981 - 
10.23.1981 

26 

401 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijim ndërmarrjesh 
bonifikimi në rrethin e Tiranës dhe të Lushnjes si dhe relacioni 
përkatës. 

05.12.1981 - 
11.11.1981 

5 
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402 Studim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë për përsosjen e 
marrëdhënieve socialiste në prodhim e intensifikimin e 
produkteve bujqësore në zonën fushore si dhe disa mendime 
të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

03.16.1981 - 
08.29.1985 

102 

403 Relacion mbi studimin për zbatimin e përvojës së KTL Plasës 
në zonën fushore të rrethit të Korçës. 

09.14.1981 - 
12.15.1981 

24 

404 Korrespondencë, njoftim e relacione për verifikimin e 
çështjeve që ngrihen në letrën anonime lidhur me furnizimin e 
fshatarësisë me produkte bujqësore blegtorale të rrethit të 
Pukës si dhe plotësimin e nevojave me produkte në sektorin 
kooperativist. 

02.24.1981 - 
09.08.1981 

19 

405 Raport për disa probleme ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve bujqësore. 

09.07.1981 14 

406 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbajtur më 30 qershor 1981, për shqyrtimin e relacionit për 
një shtesë në numrin e punonjësve të sistemit të Ministrisë së 
Bujqësisë si dhe studim dhe relacion për këtë problem. 

01.16.1981 - 
08.27.1981 

40 

407 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa shkelje të rënda të 
metodologjisë së planifikimit në kooperativën bujqësore 
Lekaj-Durrës, njoftim i Inspektimit të Shtetit për kontrollin e 
çështjes së një letre anonime në Perondi të Beratit si dhe 
studimi për kooperativat bujqësore Lurë, Surrej dhe Dores etj. 

04.11.1981 - 
11.25.1981 

42 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, korrespondencë e 
konkluzione për shpërblimin plotësues nga shteti të kuadrove 
e specialistëve, që dërgohen me punë në kooperativat 
bujqësore. 

07.20.1981 - 
12.30.1981 

21 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave për shembjen e disa 
ndërtesave të tregtisë e të industrisë në Rinas si dhe relacioni 
për këtë problem. 

07.27.1981 - 
07.28.1981 

3 
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410 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
projektidenë e veprës "Ujitja nga rezervuari i Paskuqanit në 
rrethin e Tiranës", për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Bonifikimi i fushave të Dukat-
Tragjasit", për disa ndryshime në planin e ndërtim-montimeve 
të veprave të kullimit e të ujitjes të vitit 1981, për rritjen e 
kufirit të importit të vitit 1981, për rritjen e vleftës së plotë të 
veprës "Ujitja nga rezervuari i Selckës me aftësi ujitëse 600 ha 
në rrethin e Korçës. 

02.09.1981 - 
09.21.1981 

41 

411 Dërgohen konkluzionet për kontrollin e ushtruar lidhur me 
grumbullimin dhe përpunimin e plehrave organike në 
kooperativën bujqësore Gorre të rrethit të Lushnjes si dhe 
dhënie plehu fosfatik. 

07.08.1981 - 
10.29.1981 

12 

412 Studim, mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
përmirësimin e plotë të masiveve Sauk-Selitë e Kashar-
Marikaj, për pemëtarinë si dhe për kooperativën bujqësore 
Progonat të rrethit të Tepelenës. 

02.10.1981 - 
06.30.1981 

37 

413 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë për miratimin e shesheve 
shtesë në organikë të komplekseve blegtorale. 

01.24.1981 - 
09.15.1981 

22 

414 Raport e njoftime mbi gjendjen e prodhimit të mëndafshit 
natyral dhe masat për organizimin e rritjes së tij në zbatim të 
urdhërit të Ministrisë së Bujqësisë, mbi sëmundjet e bletëve 
dhe leukoza e gjedhit. 

01.19.1981 - 
05.23.1981 

12 

415 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin 
e drejtorive të kulturave  drufrutore dhe të perime-patates në 
Ministrinë e Bujqësisë, relacioni përkatës si dhe relacione të 
tjera për çështje të eksportit të perimeve si dhe për mbledhje 
raportesh studimore për këshillin shkencor të Institutit 
Perime-Patates. 

01.12.1981 - 
11.26.1981 

144 

416 Letra të Këshillit të Ministrave e relacione të Ministrisë së 
Bujqësisë, për masat që duhen marrë për plotësimin e planit të 
prodhimit të misrit dhe dorëzimit të drithërave të bukës. 

03.21.1981 - 
04.27.1981 

28 
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417 Korrespondencë, relacione e njoftime të Ministrisë së Bujqësisë 
e të Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për problemet e 
bimëve industriale, duhani, pambuku, valanidhi, 
panxharsheqeri, bimët eterovajore, bimët mjekësore. 

04.27.1981 - 
11.24.1981 

29 

418 Vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëra e korrespondencë 
me Ministrinë e Bujqësisë, mbi masat për fuqizimin e bazës 
materialo-teknike për kalim dhe dhënie automjeti, materiale të 
tjera nga rezerva dhe nga importi. 

02.07.1981 - 
10.27.1981 

33 

419 Vendime dhe letra të Këshillit të Ministrave për vënie në 
mbrojtje shtetërore të pasurive natyrore pyjore të rralla, masat 
për ruajtjen dhe shtimin e kafshëve dhe shpendëve të gjahut si 
dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Bujqësisë. 

03.02.1981 - 
09.26.1981 

50 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave e njoftime për rritjen e vleftës 
së plotë të qendrave   për prodhimin e vezëve në Shkodër e në 
Gjirokastër, për krijimin e ndërmarrjes së rritjes së shpendëve 
në rrethet Vlorë e Shkodër, relacion i Ministrisë së Bujqësisë  si 
dhe  njoftimi për punën e bërë dhe masat për plotësimin e 
detyrave për rritjen e gjelit të detit. 

01.22.1981 - 
10.29.1981 

38 

421 Pasqyra për bilancin e bazës ushqimore për bagëtitë e 
ekonomive bujqësore  dhe oborreve kooperativiste për 
periudhën prill 1981-mars 1982, kritere të përgjithshme  që 
duhen mbajtur parasysh për furnizimin e familjeve 
kooperativiste me produkt blegtoral pas tufëzimit të bagëtive 
të oborreve dhe transporti i blegtorisë me linjë hekurudhore. 

03.25.1981 - 
06.20.1981 

30 

422 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, për ndalimin e 
mbajtjes së bagëtive dhe të shpendëve shtëpiakë në qytete, në 
qendra të banuara industriale, në ndërmarrje  bujqësore dhe 
në fshatra si dhe disa probleme me bagëtinë, shpendët e bletët 
e familjeve kooperativiste e qytetare. 

01.14.1981 - 
02.02.1981 

6 

423 Procesverbal, vendime dhe letra të Këshillit të Ministrave për 
problemet e prodhimit të makinerive dhe pajisjeve, marrjen e 
masave për kufizimin e mëtejshëm të oborrit kooperativist si 
dhe probleme të ndryshme, që dalin për tufëzimin  e oborrit  
kooperativist e shtesë plani në shfrytëzimin e pyjeve. 

01.03.1981 - 
11.23.1981 

178 
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424 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Parë të Këshillit të Ministrave, 
Adil Çarçani , mbajtur  në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 
datë 29 qershor 1981, mbi shqyrtimin e raportit për masat e 
marra për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave, për 
kufizimin e  mëtejshëm të oborrit kooperativist dhe për 
tufëzimin e bagëtive të familjeve kooperativiste. 

06.29.1981 6 

425 Procesverbal dhe vendimet e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për krijimin e  Inspektoriatit të farave dhe atij të 
racës së kafshëve dhe shpendëve si dhe relacion  i Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem dhe për njehsimin e traktorëve 
me zinxhirë. 

05.14.1981 - 
12.07.1981 

58 

426 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për kriteret dhe  kompetencat e nxjerrjes jashtë përdorimit të 
ndërtesave ekonomike dhe administrative si dhe relacioni 
përkatës. 

04.03.1981 - 
05.27.1981 

11 

10 Industri e Lehtë dhe Ushqimore.   

427 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në organikë të 
Ministrisë së Industrisë  së Lehtë si dhe korrespondencë me 
Ministrinë për përsosjen e strukturave organizative dhe për 
miratimin në parim të kuadrove për daljen jashtë shtetit, për 
lejen  e ditës së punës së zgjatur për disa punë stinore si dhe 
për punëtorët e nëpunësit, që punojnë me pagë nga shteti në 
kooperativat bujqësore dhe në institucionet shoqërore, 
kulturore në fshat. 

01.16.1981 - 
12.24.1981 

47 

428 Vendime të Këshillit të Ministrave, për grumbullimin e 
sherebelës nga ndërmarrjet e grumbullimit për blerjen dhe 
shitjen e produkteve bujqësore industriale me lagështirë  të 
kushtëzuar, për grumbullimin e mishit nga tepricat e oborreve 
kooperativiste si dhe  korrespondencë për përdorimin e 
autoveturave dhe furnizimi me materiale. 

01.06.1981 - 
11.10.1981 

63 

429 Relacione, informcione të ardhura nga Ministria e Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore si dhe nga Komiteti Ekzekutiv i 
Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër, për probleme të 
ndryshme të punimeve artistike dhe artizanatit. 

06.23.1980 - 
09.28.1981 

23 
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430 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie argjendi 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë  dhe Ushqimore. 

11.18.1981 - 
11.19.1981 

1 

431 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e detyrës së 
projektimit dhe të projektidesë me preventivin paraprak të 
Kantinës së Verës në Durrës si dhe  planimetritë përkatëse. 

04.04.1981 18 

432 Korrespondencë e njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
problemet që dalin për kombinatet e tekstileve si dhe për 
specialisët e huaj. 

01.16.1981 - 
09.21.1981 

52 

433 Studim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi 
leverdishmërinë e eksportit të domateve në gjendje të freskët 
apo të përpunuar industrialisht për salcë. 

11.06.1981 7 

434 Relacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
për ngritjen e nivelit të çmimeve të shitjes me pakicë të 
këmishave. 

04.30.1981 - 
06.25.1981 

18 

435 Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime dhe relacione të 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për 
miratimin e sheshit të ndërtimit të ekonomisë së rritjes së 
rasatit të peshkut në Shtiqen të rrethit të Kukësit, miratimin e 
sheshit të ndërtimit të ekonomisë së rritjes së troftës për 
konsum në zhavorishten e Vrionit në rrethin e  Sarandës dhe 
miratimin e sheshit të ndërtimit të ekonomisë së rritjes së 
rasatit të peshkut në Vaun e Dejës. 

02.03.1981 - 
08.14.1981 

46 

436 Relacione e njoftime të ardhura nga Ministria e Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore, për problemin e rritjes së midhjeve në 
liqenin e Butrintit. 

05.10.1979 - 
03.31.1981 

51 

437 Procesverbal dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e njoftimit për disa ndryshime në urdhëresën e 
Këshillit të Ministrave nr.10, datë 24.01.1961, mbi ambalazhet 
si dhe njoftimi i Ministrisë për këtë problem, raporti për 
punën e bërë për prodhimin dhe cilësinë e ambalazheve dhe 
etiketave. 

01.28.1981 - 
12.07.1981 

19 
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438 Raport mbi zbatimin e vendimit nr. 28 të Këshillit të 
Ministrave, për shtimin e prodhimit e të asortimenteve të 
mallrave të përdorimit të gjerë dhe për përmirësimin e cilësisë  
së tyre dhe transferim mjeti kryesor. 

07.11.1981 - 
12.09.1982 

18 

11 Sektori i Ndërtimit.   

439 Vendime të Këshillit të Ministrave, studime, relacione të 
Ministrisë së Ndërtimit për disa ndryshime të strukturës 
organizative të Ministrisë, për miratimin e strukturave 
organizative dhe të numrit të punonjësve të instituteve të 
Ministrisë së Ndërtimit dhe të zyrave të urbanistikës dhe të 
projektimit në rrethe. 

12.31.1980 - 
10.27.1981 

73 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesë në numrin e 
punonjësve të sistemit të ndërtimit, parashtresa e Ministrisë si 
dhe telegram, dërguar disa rretheve për plotësimin e fuqisë 
punëtore dhe specialistë për ndërmarrjet e ndërtimit. 

05.14.1981 - 
08.17.1981 

5 

441 Njoftime të ardhura Udhëheqjes, për probleme të organizimit 
dhe realizimi i  ndërtimeve nga ndërmarrjet e sistemit të 
Ministrisë së Ndërtimit. 

02.24.1981 - 
07.06.1981 

18 

442 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore për zbërthimin e projektplanit  
të vitit 1981 dhe vlerësimin e tij me çmimet e reja si dhe  
përgjigjja e Ministrisë së Ndërtimit. 

03.05.1981 - 
03.17.1981 

7 

443 Vendime të Këshillit të Ministrave për heqje dhe dhënie fondi 
për ndërtime, shtesë në planin e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, komiteteve ekzekutive në Krujë e Shkodër dhe 
linja e Tensionit të Lartë Fier-Selenicë si dhe relacione të 
Ministrisë. 

06.26.1981 - 
12.17.1981 

24 

444 Letër e Këshillit të Ministrave, për dorëzimin e detyrave të 
projektimit dhe hartimin e projekteve dhe të preventivave për 
veprat, që do të ndërtohen gjatë viteve 1982-1985. 

07.09.1981 5 

445 Relacion për dorëzimin e detyrave të projektimit dhe hartimin 
e projekteve të veprave të pesëvjeçarit të shtatë, për  
përfundimin e projekteve të veprave të vitit 1982. 

06.08.1981 - 
07.02.1981 

20 
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446 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbajtur më 30 qershor 1981, për shqyrtimin e njoftimit mbi 
zhvillimin e punimeve në Kombinatin Metalurgjik  "Çeliku i 
Partisë " në Hidrocentralin e Komanit dhe në Portin e Vlorës si 
dhe  njoftim përkatës i Ministrisë së Ndërtimit. 

04.27.1981 - 
06.30.1981 

59 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave për heqjen  nga plani  i vitit 
1981 dhe pakësime të fondeve vjetore në disa objekte, që 
kryhen nga ndërmarrjet e Ministrisë së Ndërtimit. 

09.22.1981 - 
09.23.1981 

4 

448 Pasqyrë përmbledhëse e veprave nënkufi të vitit 1982, të 
paplotësuara me projektpreventiva ose sheshe ndërtimi. 

12.17.1981 10 

449 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për shtesë 
fondesh ndërtimi në ekonomi si dhe parashtresa e Ministrisë 
së Ndërtimit. 

06.23.1981 - 
06.24.1981 

2 

450 Relacioni dhe planimetria e sheshit të ndërtimit për miratimin 
e Fabrikës së Tullave në Lushnje. 

11.10.1981 6 

451 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
projektidenë e veçantë të digës me material vendi të 
Hidrocentralit të Komanit, ndryshim i strukturës organizative 
të ndërmarrjeve, për ruajtjen e Hidrocentralit me roje 
ushtarake të sjelljes së ujit me presion në Hidrocentral dhe 
transferimi i NN Hidrocentralit nga Fierza në Koman. 

01.26.1981 - 
12.30.1981 

83 

452 Relacione të ardhura nga Ministria e Ndërtimit për 
shpërndarjen dhe mënyrën e administrimit të objekteve të 
kantierit të Hidrocentralit "Drita e Partisë" për mbulim 
fondesh për ndërtim në kantierin e Hidroncentralit të 
Komanit. 

09.06.1980 - 
10.26.1981 

29 

453 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi shqyrtimin e relacionit për kriteret e caktimit të çmimit të 
energjisë elektrike prej 75 milion kilovat- orë, që do t'i livrohen 
palës jugosllave, lidhur me përdorimin nga ana jonë të 
potencialit hidroenergjitik të përbashkët në Drin të  Zi (me 
vënien në shfrytëzim të Hidrocentralit të Skavicës) si dhe të 
dhëna nga Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor  të Rrethit 
të Dibrës, për tokat që do të përmbyten nga ujëmbledhësi i 
Skavicës. 

02.12.1981 - 
05.19.1981 

23 
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454 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave për hartimin 
e planit rregullues dhe detyrën e projektimit të qytetit të 
Gramshit e Sarandës, relacion i Gramshit, detyra e projektimit 
të Sarandës dhe qyteteve të tjera. 

05.18.1981 - 
11.08.1981 

42 

455 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e banesave të 
parapërgatitura në Laprakë, projektidea e ansamblit të 
banesave prapa Muzeut Historik Kombëtar si dhe 
korrespondencë mbi zëvendësimin e parketit. 

02.28.1981 - 
12.31.1981 

17 

456 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, korrespondencë e 
njoftime të Ministrisë së Ndërtimit, për asfaltimin dhe 
mirëmbajtjen e rrugëve dhe urave. 

01.08.1981 - 
10.12.1981 

31 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave për financimin e punimeve të 
disa veprave, parashtresa përkatëse si dhe gjendja e 
projekteve dhe detyrave të projektimit për veprat e vitit 1982. 

01.09.1981 - 
02.02.1981 

17 

458 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e studimit, mbi  mundësitë dhe rrugët për uljen e 
mëtejshme të kostos së ndërtimeve, nëpërmjet projektimit e 
zbatimit dhe në prodhimin e materialeve të ndërtimit si dhe 
studimi përkatës. 

05.18.1981 - 
07.23.1981 

105 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e godinave të 
reja për Ambasadën e Republikës Popullore të Kinës në Tiranë 
si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

03.18.1981 - 
04.04.1981 

4 

460 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë  e 
Industrisë dhe të Minierave,  për tunelizimin e Kombinatit të 
Autotraktorëve "Enver Hoxha". 

07.20.1980 - 
05.18.1981 

38 

461 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, për pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare për 
sizmologjinë. 

07.16.1981 - 
08.10.1981 

4 

462 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Akademinë e 
Shkencave, Ndërmarrjen Gjeologji-Gjeodezi, Ministrinë e 
Bujqësisë e Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për mirëmbajtjen 
dhe ndërtimin e rezervuarëve karstikë. 

01.04.1981 - 
11.10.1981 

26 

12 Sektori i Komunikacionit.   
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463 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
strukturën organizative dhe në tabelën e pagave të 
punonjësve të sektorit të postave dhe të telekomunikacioneve, 
shtesë në numrin e punonjësve në sektorin e postave, krijimi i 
vendit të një zëvendësdrejtori të përgjithshëm si dhe relacionet 
përkatëse. 

05.14.1981 - 
10.20.1981 

13 

464 Relacione e njoftime të Drejtorisë së Përgjithshme të Postave 
dhe të Telekomunikacioneve për bursa specializimi në fushën 
e shërbimeve postare si dhe informacione për të ftuar 
Delegacionin e PTT-ve të Kosovës dhe problemet që trajtoi  
grupi i punës gjatë vizitës në Bashkimin Ndërkombëtar të 
Telekomunikacioneve(UIT). 

01.24.1981 - 
11.27.1981 

27 

465 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për ndërlidhjen e 
brendshme të ndërmarrjeve dhe të  institucioneve si dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve, për forcimin e kabllit të Jugut dhe për 
ndërprerjet të ndërlidhjes telefonike. 

06.18.1981 - 
01.29.1982 

13 

466 Shtojcë e studim i Ministrisë së Komunikacioneve, për 
përsosjen e strukturave organizative të transportit. 

02.12.1981 - 
02.13.1981 

91 

467 Korrespondencë, relacione e njoftime me ministritë dhe 
institucionet qendrore për dhënie, kalim autoveture dhe 
ndryshime në planin e importit për vitin 1981 si dhe blerje në 
import takograf e letra kilometrazhi. 

01.05.1981 - 
12.29.1981 

120 

468 Informacione e korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe Komitetin e Partisë të Rrethit të 
Tiranës, mbi shpenzimet e transportit për lëvizjen e disa 
mallrave me jashtë, takimin e parë me delegacionin jugosllav 
të transportit më 8 tetor 1981 dhe provokacionet e 
jugosllavëve kundër shoferëve tanë. 

01.15.1981 - 
07.24.1981 

39 

469 Vendime, letra të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
relacione të Ministrisë së Komunikacioneve për ndërtime, 
meremetime, asfaltime, rrugë të reja si dhe mirëmbajtja e tyre. 

12.29.1980 - 
10.29.1981 

89 
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470 Plan masash, thirrje e korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacioneve, për rregullat e qarkullimit rrugor dhe të 
trafikut të qyteteve si dhe relacione të aksidenteve 
automobilistike, të ardhura nga Ministria e Punëve të 
Brendshme. 

02.02.1981 - 
10.27.1982 

47 

471 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor  të Rrethit të Lezhës, 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Tregtisë së 
Jashtme, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministrinë e Shëndetësisë për zhbllokim autoveture. 

02.11.1981 - 
11.10.1981 

21 

472 Vendime të Këshillit të Ministrave për një shtesë në vendimin 
e Këshillit të Ministrave nr.315, datë 12.08.1980 për transportin 
hekurudhor, krijimin e stacionit hekurudhor në Lezhë dhe 
shtesa në numrin e punonjësve në organikë të ndërmarrjeve 
në varësi  të Ministrisë së Komunikacioneve, zgjatje afati të 
hartimit të projektit të hekurudhës  Laç-Shkodër-Hani i Hotit, 
nxjerrjen jashtë përdorimit të 26 vagonëve hekurudhorë të 
udhëtarëve dhe kthimin e tyre në vagonë mallrash, ndryshime 
në projektin e ndërtimit të  hekurudhës Laç-Shkodër, krijimi i 
rajonit hekurudhor në Shkodër i stacionit  hekurudhor në 
Mjedë, shtesa në organikë dhe paga e punonjësve të 
hekurudhave. 

12.18.1980 - 
09.08.1981 

78 

473 Letër e Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, për forcimin e kontrollit në shfrytëzimin e 
mjeteve të transportit dhe për transportimin e mallrave. 

01.19.1981 - 
03.16.1981 

15 

474 Njoftim për zbatimin e porosive të dhëna nga shoku Enver, 
për zhbllokimin e vagonave, prishjen e kontratave në rrugët 
paralele me hekurudhën, respektimin e orarit të trenave dhe 
miratim fondesh për financim. 

01.26.1981 - 
10.31.1981 

8 

475 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
mbi lejimin e automjeteve për transportimin e mallrave 
paralel me hekurudhën. 

01.28.1981 - 
11.16.1981 

19 
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476 Vendime e letër e Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
linjave të autobuzëve që lidhin qytetin me fshatin, lëvizjen e 
punëtorëve të naftës nëpërmjet linjave urbane si dhe letra e 
deputetëve të Krujës që ngre problemin e linjës urbane. 

01.15.1981 - 
12.03.1981 

19 

477 Studim e letër të Këshillit të Ministrave, mbi transportin e 
brendshëm të qymyrgurit për në fabrikën e pasurimit, në 
minierën e Memaliajt si dhe treguesit e lëvizjes së mallrave në 
të tre llojet e transportit të saj. 

04.23.1981 - 
11.12.1981 

22 

478 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pajisjen me kostum të 
shoferëve të Parkut të Delegacioneve si dhe korrespondencë 
për kalimin provizor të disa autoveturave në përdorim të 
Parkut të Delegacioneve si dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi pajisjen me uniformë të disa 
punonjësve të komunikacionit. 

07.13.1981 - 
11.24.1981 

12 

479 Vendim i Këshillit të Ministrave e korrespondencë me 
Ministrinë e Komunikacioneve, për një ndryshim në 
normativat e përdorimit të karburanteve si dhe relacioni 
përkatës. 

06.23.1981 - 
12.12.1981 

18 

480 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, për miratimin e ardhjeve të avionëve të 
huaj në vendin tonë si dhe autorizim fluturimi. 

01.19.1981 - 
12.19.1981 

32 

481 Njoftim mbi studimin e kalimit të rrugës për në Aeroportin e 
Rinasit, mundësia e lidhjes me qytetin e Tiranës si dhe 
planimetritë. 

01.13.1981 - 
06.22.1981 

59 

482 Procesverbal dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi 
mënyrën e transportimit dhe të ngarkim-shkarkimit të 
mallrave si dhe relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

11.20.1981 - 
12.07.1981 

12 

483 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, për dhënie fondi, ndryshime plani në 
valutë si dhe njoftime për vonesat e anijeve të transportit 
detar. 

01.04.1981 - 
08.10.1981 

66 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, për nxjerrjen jashtë 
përdorimit të lokomotivës nr.1 tip TKT dhe të motobarkës 
"Vjosa" dhe relacion i Ministrisë së Komunikacioneve. 

04.18.1981 - 
07.09.1981 

13 
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485 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e territorit të 
kantierit të riparimit të anijeve të flotës luftarake detare në 
Portin e Durrësit, kantierit detar të Ministrisë së 
Komunikacioneve si dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

02.03.1981 - 
09.07.1981 

16 

486 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit, për disa 
probleme në Portin e Durrësit. 

05.07.1981 - 
08.15.1981 

17 

13 Sektori Komunal.   

487 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale dhe Ministrinë e Shëndetësisë, për 
strukturat organizative, ndarje ndërmarrjesh si dhe dalje 
jashtë shtetit. 

01.16.1981 - 
10.31.1981 

23 

488 Relacion e njoftim i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për rishikimin e tarifave 
dhe çmimeve ekzistuese të disa shërbimeve e riparimeve si 
dhe unifikimi i disa tarifave të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe puna e bërë në sektorin 
komunal. 

07.13.1981 - 
10.24.1981 

15 

489 Njoftime të Ministrisë së Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë 
së Financave, për përfitimin e argjendit nga fiksazhet e 
filmave. 

04.09.1981 - 
08.14.1981 

11 

490 Konkluzione të ekipit të Kryeministrisë për kontrollin e 
ndihmën në rrethin e Vlorës, për zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr.158, datë 26.04.1980 mbi problemet 
komunale. 

01.31.1981 14 

491 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, për furnizimin e ndërmarrjeve 
komunale me metrazhe. 

09.08.1981 - 
09.14.1981 

7 

492 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
për ndërtim, strehime nën banesa, gjendja e strehimeve të 
popullsisë në qytetin e Shkodrës. 

07.30.1981 - 
09.24.1981 

16 
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493 Plan studimi mbi përmirësimin e kushteve që lehtësojnë 
punën e gruas kooperativiste si faktor i rëndësishëm për 
harmonizimin e interesave dhe përsosjen e marrëdhënieve 
socialiste në prodhim. 

04.04.1981 - 
06.09.1981 

7 

494 Letër e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Komunale, mbi gjetjen e eshtrave të 
shtetasve jugosllavë që kanë vdekur në vendin tonë gjatë 
viteve 1941-1945. 

09.30.1980 - 
11.09.1981 

9 

495 Vendim, letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Ekonomisë Komunale, 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, për zhdukjen e pasojave 
të krijuara nga përmbytjet në datat 23-24 tetor 1981 në rrethet 
Krujë, Lushnje, Fier, Vlorë. 

10.27.1981 - 
12.22.1981 

35 

496 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për riparimin e disa banesave në fshatrat Izvor dhe Rabie të 
rrethit të Tepelenës si dhe parashtresa përkatëse. 

01.30.1981 - 
06.29.1981 

13 

497 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale dhe Ministrinë e Energjitikës, për 
përdorimin e mbetjeve të llamarinës së zezë nga ndërmarrjet e 
prodhimeve të artizanatit si dhe për regjistrimin e ndërtesave. 

04.11.1981 - 
08.24.1981 

7 

498 Vendime të Këshillit të Ministrave, njoftime të ardhura nga 
Ministria e Ekonomisë Komunale dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për ndërtim ujësjellësash në 
qytete dhe në fshatra, për sigurimin e ujit për nevoja 
industriale dhe për përdorimin e ujit të pijshëm me një regjim 
të rreptë kursimi. 

01.09.1981 - 
12.31.1981 

40 

499 Vendime të Këshillit të Ministrave për kanalizimet në qytetet 
Tiranë dhe Fier, kalim fondi të tokës bujqësore për zgjerimin e 
parkut të pushimit të qytetit të Korçës, ndryshim plani në 
ndërtimet në qytetin Durrës, Sarandë, kryerje punimesh në 
Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Lushnje, Lezhë etj. dhe 
meremetimin e Parkut Sportiv "Dinamo". 

01.03.1981 - 
10.01.1981 

33 

500 Programi i punës i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, për 
zgjerimin e prodhimeve të artizanatit. 

04.21.1981 - 
09.25.1981 

8 
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501 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, për furnizimin me materiale nga 
importi si dhe ndryshimi i planit të importit. 

02.09.1981 - 
09.14.1981 

21 

14 Sektori i Tregtisë së Brendshme.   

502 Vendime të Këshillit të Ministrave, studim e relacione të 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për miratimin e 
strukturave të Ministrisë së Tregtisë si dhe ndryshime dhe 
shtesë në numrin e punonjësve të Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme. 

01.10.1981 - 
12.31.1981 

25 

503 Projektshpërndarja e specialistëve, që mbarojnë shkollat e 
larta me shkëputje nga puna në vitin 1981. 

1981 2 

504 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, për fshehjen e një libri si dhe letra e ardhur për 
këtë problem. 

03.18.1981 13 

505 Procesverbal e vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin 
e ndërmarrjes së furnizimit të punëtorëve (NFP) në Ballsh, 
kalimin e mensave të shkollave të larta ndërmarrjes tregtare të 
mensave në Tiranë, për kalimin e parkut të automjeteve dhe të 
ofiçinës së makinerive të tregtisë në varësi të Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, ndarjen e ndërmarrjeve tregtare në 
qytetet Korçë, Elbasan dhe Shkodër. 

08.21.1981 - 
12.07.1981 

39 

506 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
relacione të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për 
importimin e mjeteve frigoriferike si dhe ndryshime në planin 
e importit të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe dhënie 
fondi. 

07.30.1981 - 
12.27.1981 

37 

507 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione e relacione të 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për krijimin e degës së 
albturizmit në Kukës në strukturën organizative të 
Ndërmarrjes së Albturizmit në Tiranë, përsosjen e strukturës 
organizative të Ndërmarrjes së Albturizmit në Tiranë si dhe 
ndryshim destinacioni në fondet e importit dhe probleme të 
tjera për albturizmin. 

04.25.1981 - 
10.05.1981 

15 
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508 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, relacione, korrespondencë 
me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, Prokurorinë e 
Përgjithshme, për problemet e ambalazhimit. 

04.08.1981 - 
12.07.1981 

39 

509 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftime të Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për masat që duhen marrë për 
realizimin e planit të qarkullimit të mallrave. 

08.14.1981 - 
11.11.1981 

17 

510 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione e 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për 
caktimin e kufirit të konsumit të benzinës për autoveturat për 
tejkalimin e limitit të kilometrazhit të 6 autoveturave si dhe 
probleme të karburanteve. 

01.06.1981 - 
11.26.1981 

60 

511 Projektplani i objekteve nënkufi për pesëvjeçarin e shtatë 
1981-1985. 

1981 11 

512 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, për furnizimin e popullit me artikuj 
bujqësorë e blegtoralë për rrethet Tiranë, Krujë, Vlorë, Mat 
dhe Korçë. 

07.27.1981 - 
08.05.1981 

9 

513 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Gjykatën e Lartë, mbi zotimet për kursime si dhe mbrojtja e 
pronës socialiste nga shpërdoruesit. 

01.06.1981 - 
12.14.1981 

34 

514 Evidenca të planeve të importit të mallrave të konsumit të 
gjerë. 

02.24.1981 - 
1981 

36 

515 Njoftime e relacione të ardhura nga Ministria e Tregtisë së 
Brendshme, për realizimin e planit për vitin 1980, 1981 dhe 
masat paraprake për vitin 1982. 

02.09.1981 - 
12.13.1981 

98 

15 Sektori i Tregtisë së Jashtme.   

516 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror dhe Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
kontraktimin e objekteve të plota të pesëvjeçarit të shtatë 
(1981-1985). 

02.16.1981 - 
12.28.1981 

81 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave, për riorganizimin e degëve të 
ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme në rrethe si dhe relacion i 
Ministrisë për këtë problem. 

05.14.1981 - 
06.01.1981 

8 
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518 Vendime të Këshillit të Ministrave, për riorganizimin e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe të ndërmarrjeve të 
varësisë së saj si dhe ndryshime në numrin e punonjësve në 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme dhe relacionet e Ministrisë 
për këtë problem. 

03.03.1981 - 
12.31.1981 

11 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kalimin e instrumenteve 
matës e prerës Ministrisë së Industrisë dhe të Minerave si dhe 
relacioni për këtë problem. 

08.13.1981 - 
09.07.1981 

5 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
ndërtimeve të vitit 1981, për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
relacioni për këtë problem si dhe korrespondencë me 
Ministrinë për miratim fondi për "Investime të tjera". 

08.13.1981 - 
12.05.1981 

6 

521 Relacion për zbatimin e detyrave të dala nga konkluzionet e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen dhe luftën kundër 
kriminalitetit. 

06.03.1981 - 
06.06.1981 

7 

522 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar rretheve mbi 
grumbullimin e kashtës së thekrës. 

07.14.1981 2 

523 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, studim dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për 
shtimin e mjeteve frigoriferike të transportit të perimeve të 
freskëta, për eksporte dhe për kalimin e një autofrigoriferi. 

07.02.1981 - 
12.21.1981 

27 

524 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare për vitin 1981 dhe për vitin 
1982. 

09.12.1981 - 
12.22.1981 

9 

525 Informacion, njoftim e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
arbitrazhin e Gjenevës mbi konfliktin për benzinën midis 
firmës italiane Chimia dhe Mineralimpeksit si dhe eksportimi 
dhe harxhimi i karburanteve. 

01.22.1981 - 
12.24.1981 

25 

526 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për dërgimin e vendimit nr.120, datë 
07.09.1960, mbi krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të 
Transportit të Mallrave të Tregtisë së Jashtme "Transqip". 

10.16.1981 3 
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527 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për ndryshime në planin e importit për 
vitin 1981, njoftim mbi gjendjen e disa mallrave kryesore të 
importit si dhe grafiku i realizimit të disa mallrave të importit 
të vitit 1981. 

01.31.1981 - 
12.22.1981 

25 

528 Vendim i Këshillit të Ministrave, për përballimin nga shteti të 
shpenzimeve për mjekimin e një punonjësi të ambasadës tonë 
në Turqi. 

11.21.1981 - 
12.03.1981 

3 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave për pjesëmarrjen e vendit 
tonë në konferenca ndërkombëtare, disa masa për njohjen e 
mëtejshme të koniukturës dhe të tregjeve. 

03.21.1981 - 
06.05.1981 

10 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave, për çeljen e kredive 
dokumentare në valutë të lirë për importim mallrash, relacioni 
përkatës si dhe korrespondencë për miratimin e mënyrës së 
pagesave me Algjerinë, programe për pritjen e Delegacionit 
Tregtar Qeveritar Algjerian. 

03.28.1981 - 
09.18.1981 

10 

531 Informacion mbi bisedën e grupit të çelikut në Suedi, për 
blerjen e mallrave më me leverdi për Kombinatin Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë". 

03.17.1981 - 
1981 

7 

532 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për dhënie qiqra dhe cigare për treg 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme. 

02.09.1981 - 
03.12.1981 

6 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e kuotave të 
eksportit dhe të importit për vitin 1982, relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit si dhe raport mbi punën e përfaqësive 
tregtare, për realizimin e detyrave të vitit 1981 dhe rritjen e 
rolit të tyre. 

03.28.1981 - 
04.09.1981 

44 

534 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për prodhimin e 
baterive 6-1000 për flotën luftarako-detare, kontraktimin e 
makinerive të linjës së prodhimit të fishekëve 12,7 e 14,5 mm 
dhe të linjës së llakimit të fosfatimit të fishekut 7,62 mm, 
kontraktimin e rezervuarëve të karburantit, pultit të kontrollit 
të motorit dhe gomave të avionëve luftarakë. 

01.24.1981 - 
06.25.1981 

16 
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535 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e lidhjes së 
kontratave të grumbullimit dhe të kontratave të furnizimit të 
mallrave për eksport. 

04.24.1981 - 
04.25.1981 

1 

536 Studim mbi tregun aktual të kromeve dhe konkluzionet që 
dolën nga takimet dhe firmat italiane, gjermano-perëndimore, 
austriake, zvicerane, franceze, spanjolle, angleze, hollandeze, 
belge, suedeze dhe luksemburgase, informacione mbi disa 
probleme për cilësinë e kromit për eksport si dhe një kopje e 
informacionit të Drejtorisë së Portit në Durrës për këtë 
problem. 

03.16.1981 26 

537 Korrespondencë, relacione e njoftime të ardhura nga Ministria 
e Tregtisë së Jashtme, për problemet e shkëmbimeve tregtare 
me Jugosllavinë dhe kryesisht me Kosovën. 

01.17.1981 - 
12.21.1981 

100 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shtytjen e afatit të 
shlyerjes së 8 milionë dollarëve nga Ministria e Tregtisë së 
Jashtme dhe njoftime mbi punën e bërë për diskutimin e 
shifrave të projektplanit të shtatë pesëvjeçar (1981-1985). 

07.13.1981 - 
08.14.1981 

14 

539 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për miratimin e 
projektmarrëveshjeve tregtare me vendet Portugali, Itali, 
Finlandë, Zvicër, Greqi, Marok, Algjeri, Kostarikë, Austri. 

01.12.1981 - 
12.31.1981 

126 

16 Sektori i Financës.   

540 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Parë të Këshillit të Ministrave, 
Adil Çarçani, mbajtur në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 
datë 29 qershor 1981, mbi shqyrtimin e studimit për punën e 
bërë dhe disa masa që duhen marrë për përsosjen e mëtejshme 
të punës në fushën e çmimeve dhe të standardeve. 

06.29.1981 7 

541 Treguesit e projektplanit financiar të pesëvjeçarit të shtatë 
1981-1985, dërguar gjithë ministrive dhe institucioneve 
qendrore. 

04.04.1981 - 
04.13.1981 

21 

542 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për krijimin e Komitetit të Punës dhe të Pagave dhe relacioni 
përkatës. 

06.30.1981 25 
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543 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin 
e Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve si dhe relacioni 
përkatës. 

06.30.1981 - 
07.13.1981 

16 

544 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe me Ministrinë e Financave, për një 
korrigjim në projektligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 1981 
dhe dërgimi në Ministrinë e Financave projektplanin e kreditit 
dhe të arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar për pesëvjeçarin e 
shtatë 1981-1985. 

03.20.1981 - 
04.13.1981 

7 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Ndërtimit 
e Gjykatën e Lartë, për ndryshime në plan si dhe plani i 
shpenzimeve jotregtare. 

10.10.1981 - 
12.31.1981 

11 

546 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në planin e 
valutës të disa ministrive si dhe relacionet përkatëse. 

04.07.1981 - 
12.29.1981 

23 

547 Studim mbi mundësinë e rritjes së të ardhurave në valutë nga 
shërbimet portuale si dhe disa çështje të dala nga grupi i 
punës që shkoi në Austri. 

01.14.1981 - 
10.02.1981 

19 

548 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kalimin në llogarinë 01 
të shumave në milionë dollarë, për miratimin e bilanceve të 
Bankës së Shtetit Shqiptar dhe Bankës Bujqësore të vitit 1980 e 
për dorëzimin nga Thesari i Shtetit të disa monedhave dhe 
stolive prej argjendi, Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. 

03.09.1981 - 
10.15.1981 

20 

549 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi pagesat për shërbimet 
që kryhen nga organet gjyqësore, materiale administrative 
dhe konsullore si dhe njoftime të ardhura nga Ministria e 
Financave për bankat e huaja. 

03.02.1981 - 
12.12.1981 

23 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në buxhetin e 
Sigurimeve Shoqërore për vitin 1981 si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, për shtesë 
në fondin rezervë të Këshillit të Ministrave si dhe relacionet 
përkatëse. 

09.15.1981 - 
11.13.1981 

13 
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551 Vendim i Këshillit të Ministrave për planin e Arkës të Bankës 
së Shtetit Shqiptar dhe për planin e kreditit për vitin 1981 si 
dhe korrespondencë e relacione me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi masat për sigurimin 
nga jashtë të bankave, arkave të kursimeve dhe lokaleve të 
tregtisë në fshat. 

04.27.1981 - 
07.25.1981 

28 

552 Procesverbal, vendime, urdhëresë e udhëzim i Këshillit të 
Ministrave për shtesë në strukturën organizative dhe në 
numrin e punonjësve në organikë të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, pagat e 
punonjësve, shpërblime për udhëtim e dietë si dhe relacionet e 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

11.06.1980 - 
11.26.1981 

81 

553 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtyrjen e afatit të 
kredive të disa kooperativave bujqësore, dhënie kredie me 
afat të gjatë për radhën e pagesave nga llogaria likuiduese ose 
rrjedhëse e ndërmarrjeve dhe institucioneve si dhe relacionet 
përkatëse. 

05.04.1981 - 
12.19.1981 

16 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e gjendjes 
në pikat e kalimit kufitar dhe programi i punës për 
kompletimin e P.K.K dhe bufeve si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe Ministrinë e Financave për tagrat doganore. 

02.06.1981 - 
10.13.1981 

28 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e Institutit për 
Studimin e Marrëdhënieve të Sotme Ndërkombëtare. 

01.20.1981 3 

556 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime e shtesa 
në aktet e Këshillit të Ministrave. 

05.04.1981 3 

557 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa shkelje të udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave nr.1, datë 13.03.1980 mbi Sigurimet 
Shtetërore. 

12.30.1980 - 
03.05.1981 

8 

558 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet e tjera qendrore, për fondin e veçantë të 
institucioneve buxhetore dhe për shpenzimet në fondin e 
pagave për vitin 1980. 

02.06.1981 - 
07.02.1981 

7 
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559 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, për zëvendësimin e 
punëtorit ose të nëpunësit kur mungon në punë si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Partisë të Rrethit Tiranë, për personat e paangazhuar në punë. 

05.20.1981 - 
06.01.1981 

5 

560 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çështje të çmimit të 
arit, argjendit, platinit dhe mineraleve të rralla, dhënie ari dhe 
argjendi si dhe relacionet e Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.07.1981 - 
10.15.1981 

34 

561 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për uljen e 
çmimit të shitjes me pakicë të revistës "Hosteni" si dhe 
informacioni dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës për këtë problem. 

09.25.1980 - 
02.11.1981 

19 

562 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacionet përkatëse, 
për uljen, blerjen dhe shitjen e produkteve bujqësore dhe 
caktimi i çmimit të tyre. 

01.29.1981 - 
08.17.1981 

55 

563 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për punën e 
bërë, kriteret, kompetencat e organeve shtetërore, për 
caktimin e çmimeve në Republikën Popullore Socialiste të 
Shqipërisë si dhe studimi përkatës. 

06.29.1981 - 
08.03.1981 

139 

564 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
më datë 3 shkurt 1981, për çmimin e shitjes me pakicë të 
këpucëve të grave me syprinë igeliti dhe shkollë mikroporoze 
dhe relacioni përkatës. 

02.03.1981 6 

565 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshim çmimesh të 
produkteve bujqësore blegtorale si dhe relacionet përkatëse. 

04.16.1981 - 
08.04.1981 

45 

566 Relacion e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe 
Ministrinë e  Bujqësisë, për zgjerimin e mosmarrëveshjeve për 
hartimin e kërkesave të standardit të ullirit për vaj. 

12.03.1980 - 
07.18.1981 

26 

567 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e bilanceve 
të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe Bankës Bujqësore të vitit 
1980, për miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1980 dhe për disa ndryshime 
në bilancin e vitit 1981. 

02.28.1981 - 
03.09.1981 

49 
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568 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, për problemin 
e ruajtjes së parasë në Bankën e Tiranës. 

08.12.1981 - 
09.03.1981 

5 

569 Vendim i Këshillit të Ministrave e relacione të Ministrisë së 
Financave, për qarkullimin  dhe dokumentimin e vlerave 
monetare dhe materiale. 

10.13.1981 - 
12.04.1981 

34 

570 Vendim dhe letër e Këshillit të Ministrave, për pakësimin e 
shpenzimeve të institucioneve buxhetore të parealizuara në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 1981 dhe parandalimin e 
shpenzimeve të panevojshme. 

07.08.1981 - 
09.15.1981 

6 

571 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shpërblimin e 
punonjësve si dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
shpërblimin e familjeve të personave, që shkojnë jashtë shtetit 
për probleme studimi, kualifikimi etj. 

04.09.1981 - 
10.03.1981 

13 

572 Relacion i Ministrisë së Financave, për shlyerjen e ratave për 
vitin 1981. 

02.28.1981 - 
03.11.1981 

6 

573 Relacion i Ministrisë së Financave, për disa ndryshime në 
urdhëresën nr.4, datë 15.3.1977, mbi kredinë me afat të gjatë 
për përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve në qytet 
dhe në fshat. 

09.26.1980 - 
05.18.1981 

19 

574 Procesverbal i datës 26 nëntor dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, për rritjen e alokacioneve të disa përfaqësive tona 
diplomatike jashtë shtetit, për të drejtat e punonjësve të 
përfaqësive të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë  
në shtetet e huaja dhe për shpenzimet e udhëtimit e të dietës 
për personat që dalin jashtë shtetit. 

01.23.1981 - 
12.07.1981 

24 

575 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni si dhe 
vendim për daljen në pension të ekskavatoristëve dhe 
buldozeristëve që punojnë në bujqësi. 

02.03.1981 - 
10.28.1981 

27 
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576 Procesverbal i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Financave, për rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve në vitin 1980 dhe detyrat për vitin 1981, arritjet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve të sistemit të bujqësisë 
dhe të kooperativave bujqësore si dhe vendim për mbylljen e 
marrëdhënieve të ndërmarrjeve me buxhetin për vitin 1980. 

02.26.1981 - 
10.15.1981 

110 

577 Procesverbal i Këshillit të Ministrave, studim, raport dhe 
relacion i Ministrisë së  Financave, për kontroll-revizionin 
financiar të ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore. 

03.03.1981 - 
11.25.1981 

61 

578 Procesverbal, vendim dhe programi i punës së Këshillit të 
Ministrave, dërguar gjithë  ministrive dhe institucioneve 
qendrore, relacioni dërguar Byrosë Politike për kriteret 
kryesore të rivlerësimit të mjeteve kryesore si dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë çështje. 

05.18.1981 - 
12.12.1981 

25 

579 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë  dhe të Minierave, Ministrinë e Financave dhe 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për eksperimentimin  e 
prodhimit të monedhave metalike dhe të kartmonedhave dhe 
njoftim i Ministrisë së Financave, mbi disa llogari të personave 
të ndryshëm të bllokuara në Bankën e Shtetit. 

07.10.1981 - 
08.11.1981 

14 

580 Letër e Këshillit të Ministrave, për financimin e investimeve të 
vitit 1981. 

12.30.1981 1 

581 Relacion i Ministrisë së Financave, për një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.176 dhe 177, datë 
21.11.1979,  për trajtimin ekonomik që u bëhen delegacioneve 
dhe specialistëve të huaj si dhe delegacioneve dhe miqve të 
huaj, që trajtohen nga Drejtoria e Pritjes. 

08.31.1981 - 
09.28.1981 

9 

17 Sektori i Arsim-Kulturës.   

582 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në numrin e 
punonjësve të Institutit të Monumenteve të Kulturës, shtesë në 
organikë, ndryshime në strukturën organizative të Ministrisë 
së Arsimit si dhe korrespondencë për shtesë korrektorësh. 

06.06.1981 - 
10.05.1981 

7 

583 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie burse dhe 
gjysëm burse jashtë kushteve ekonomike si dhe 
korrespondencë, mbi bursën e studentëve të huaj. 

04.30.1981 - 
12.25.1981 

10 
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584 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, për çeljen 
e profileve të reja në shkollat e larta, mbi sistemin e ri arsimor, 
relacionet përkatëse si projektplatforma  ideoshkencore e 
Konferencës Kombëtare, mbi mendimin pedagogjik marksis-
leninist  të Partisë sonë, për krijimin e shkollës sonë 
revolucionare dhe pranimet në shkollat e larta. 

01.29.1981 - 
07.06.1981 

58 

585 Procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin e punës në sistemin e shkollave pa shkëputje 
nga puna, për përsosjen e kritereve të pranimit në shkollat e 
larta dhe vendimi, për disa ndryshime në planin e nxënësve 
dhe të studentëve. 

04.02.1981 - 
11.02.1981 

30 

586 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për organizimin më të rregullt të studimeve pasuniversitare, 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, mbi dërgim studentësh 
për studime pasuniversitare jashtë shtetit si dhe rezultatet e 
tyre. 

04.02.1981 - 
12.03.1981 

52 

587 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë, vendim, udhëzim e 
letër e Këshillit të Ministrave, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit  dhe të 
Kulturës, për përmirësimin e punës në shkollat pa shkëputje 
nga puna, për riorganizim komisioni për atestimin, probleme 
të kualifikimit dhe atestimit profesional të punonjësve brenda 
dhe jashtë shtetit. 

12.24.1980 - 
10.26.1986 

113 

588 Relacione e informacion, mbi kontrollet e ushtruara në 
shkollën "Vojo Kushi" në rrethin e Krujës, Elbasanit. 

06.08.1981 - 
11.12.1981 

43 

589 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe i 
Ministrisë së Industrisë e Minierave, për shpërndarjen e 
stazhierëve për vitin 1981. 

06.09.1981 - 
06.13.1981 

12 

590 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për përmirësimin e punës në sistemin e shkollave pa 
shkëputje nga puna si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, 
për forcimin e punës në shkollat pa shkëputje nga puna. 

05.19.1981 - 
07.08.1981 

29 
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591 Vendim i Këshillit të Ministrave, për trajtimin financiar të 
studentëve jashtë shtetit, korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
Akademinë e Shkencave, për dërgim kuadri  jashtë shtetit për 
specializim, marrje përvoje dhe studim. 

02.27.1981 - 
10.20.1981 

70 

592 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e 
importit dhe shtesë në planin  e investimeve si dhe dhënie 
mallra pa kusht kthimi në Rezervën Shtetërore. 

04.15.1981 - 
10.27.1981 

17 

593 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, për krijimin dhe përmirësimin e 
mëtejshëm të kushteve në konviktet e shkollave të mesme dhe 
të larta. 

08.13.1981 - 
08.14.1981 

5 

594 Program pune i Institutit të Lartë Bujqësor Kamëz, për 
festimin e 30-vjetorit të krijimit   të Institutit të Lartë Bujqësor 
të Tiranës. 

07.17.1981 - 
08.03.1981 

6 

595 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për heqjen 
e disa aktiviteteve nga ndërmarrja "Hamid Shijaku". 

01.23.1981 - 
06.25.1981 

38 

596 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
për probleme të ndryshme të PNUD-it. 

03.12.1981 - 
12.25.1981 

137 

597 Vendim i Këshillit të Ministrave, për riorganizimin e 
Komisionit Kombëtar të  Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë për UNESKO-n  si dhe relacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës dhe Akademisë së Shkencave, për 
problemet e UNESKO-s. 

04.16.1981 - 
10.17.1981 

39 

598 Informacione për fillimin e xhirimit të filmit "Gjenerali i 
Ushtrisë së Vdekur" nga grupi francez. 

06.16.1981 - 
10.17.1982 

18 

599 Vendim, korrespondencë, relacione me Akademinë e 
Shkencave, për probleme të këtij institucioni. 

12.25.1980 - 
06.06.1981 

143 

600 Korrespondencë, mbi marrëdhëniet shkencore me disa 
akademi dhe qendra kombëtare të kërkimeve shkencore të 
disa vendeve. 

07.20.1981 - 
12.29.1981 

172 
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601 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
miratim projektprotokolli midis Universitetit të Tiranës dhe 
Universitetit të Algjerit. 

07.06.1981 - 
08.24.1981 

17 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Akademisë së 
Shkencave, për  miratimin e rajonizimit të erës dhe të dëborës 
në territorin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

03.23.1981 - 
06.11.1981 

39 

603 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi studimin e 
problemeve që dalin për shkencat teorike. 

03.09.1981 - 
03.10.1981 

27 

604 Plani i punës shkencore për vitin 1981-1985, miratuar me 
vendim të Këshillit të Ministrave nr.129 datë 30.03.1981, që 
ndodhet në dosjen nr.8 të vitit 1981. 

1981 143 

605 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për organizimin dhe 
drejtimin më të mirë të punës kërkimore-shkencore dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, mbi dërgimin e planit të studimeve dhe analizave. 

03.02.1981 - 
10.01.1981 

16 

606 Plan pune i Akademisë së Shkencave, për botimet shkencore 
dhe propagandën në drejtim të Kosovës dhe të viseve të tjera 
me popullsi shqiptare në Jugosllavi, projekmarrëveshje etj. 

11.26.1980 - 
12.29.1981 

148 

607 Informacione, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, Akademinë e Shkencave, 
Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, për lidhje 
projektmarrëveshje me Kosovën, dërgim dhe të ftuar kosovarë 
në Tiranë, lidhja  e marrëdhënieve kulturore me krahinën e 
Kosovës. 

01.07.1981 - 
12.25.1981 

171 

608 Njoftime të Ministrisë së Financave, për problemet e pikave 
doganore. 

06.02.1981 - 
07.02.1981 

21 

609 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, Drejtorinë  e Përgjithshme të RTV, për aktivitetet 
arsimore kulturore dhe sportive me shtetet e tjera për vitin 
1981. 

12.22.1980 - 
03.25.1981 

142 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie fondi për blerje 
autoveturash nga fondi  rezervë i Këshillit të Ministrave në 
Buxhetin e Shtetit për vitin 1981 si dhe relacioni përkatës. 

08.21.1981 - 
09.12.1981 

3 
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611 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, për disa 
shtesa në strukturën  dhe organikën e Drejtorisë së 
Radiotelevizionit si dhe për sistemimin e kuadrit përkthyes të 
Radio Tiranës. 

02.03.1981 - 
09.26.1981 

35 

612 Procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për organizimin e sistemit të informacionit dhe të 
dokumentacionit shkencor dhe teknik. 

04.18.1981 - 
07.15.1981 

15 

613 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, për pjesëmarrjen në festivale të folklorit në 
Konferenca Kombëtare, për formimin e popullit shqiptar, të 
gjuhës dhe të kulturës së tij. 

02.09.1981 - 
10.19.1981 

134 

614 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, për 
pjesëmarrjen e vendit tonë në konferenca e simpoziume 
ndërkombëtare të  arsimit dhe relacionet e Akademisë së 
Shkencave dhe Minis§trisë së Arsimit. 

03.16.1981 - 
12.04.1981 

114 

615 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për 
pjesëmarrje në Festivalin e Filmit në Leçe, Festivalit e Berlinit 
Perëndimor dhe të javës së filmit shqiptar në Algjeri si dhe 
dërgimi i kuadrove jashtë shtetit për këtë problem. 

06.01.1981 - 
12.17.1981 

38 

616 Relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e  Arsimit dhe të Kulturës dhe Akademinë e 
Shkencave, për pjesëmarrjen e vendit tonë në Kolegjiumin  
Ndërkombëtar si dhe për të ftuar të huaj në vendin tonë dhe 
dërgim jashtë shtetit për të mbajtur ligjërata për probleme të 
Akademisë së Shkencave. 

01.06.1981 - 
12.11.1981 

84 

617 Korresponcencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Akademinë e Shkencave, për të ftuar 
të huaj në vendin tonë. 

02.18.1981 - 
07.24.1981 

47 

618 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës, Akademinë e Shkencave, për dërgim 
grupe folklorike, artistike, ansamble jashtë shtetit, zgjatje afati 
të  tyre dhe për të huajt të ardhur në vendin tonë. 

12.30.1980 - 
09.15.1981 

110 
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619 Projektideja, skica të pamjeve të Muzeut Historik Kombëtar, 
disa ide paraprake mbi zbatimin e detyrës që vuri Byroja 
Politike, protokoll i mbledhjes së organizuar në Aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë, programi i punës i Komisionit 
Qendror dhe detyra të nxjerra nga mbledhja etj. 

07.08.1976 - 
12.17.1980 

238 

619/1 Projektideja, skica të pamjeve të Muzeut Historik Kombëtar, 
disa ide paraprake mbi zbatimin e detyrës që vuri Byroja 
Politike, protokoll i mbledhjes sëorganizuar në Aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë, programi i punës i Komisionit 
Qendror dhe detyra të nxjerra nga mbledhja etj. 

07.08.1976 - 
12.17.1980 

69 

620 Vendime, informacione, korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, për 
problemet që dalin për ndërtimin dhe përfundimin e Muzeut 
Historik Kombëtar në Tiranë. 

01.14.1981 - 
12.28.1981 

240 

621 Protokoll, korrespondencë, njoftime, telegrame të Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, Institutit të Momumenteve të 
Kulturës, për problemet e Muzeumit në  Gjirokastër, Muzeut 
të fshatit në natyrë, Ekspozitës e Kulturës Popullore në 
Shkodër, Muzeu i Kulturës Materiale Popullore si dhe mbi 
organizimin e interierit dhe sistemimit  në memorialin e 
vendvarrimit të Skënderbeut në Lezhë, i cili do të përfundojë 
më 30.08.1981 puna për ngritjen e Muzeut të Skënderbeut në 
Krujë  dhe detyrat që dalin deri në përfundimin e tij. 

09.10.1977 - 
12.10.1981 

92 

622 Procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave në datën 
03.03.1981, mbi vendin e ndërtimit të Muzeut të Kulturës 
Popullore në Tiranë si dhe planimetria. 

02.03.1981 - 
08.07.1981 

10 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave, për ngritjen e bustit të heroit 
të popullit Mustafa Xhani, korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, me Akademinë e Shkencave, për 
probleme të monumenteve të kulturës, të arkeologjisë, 
etnografisë, informacion për reagimet e rretheve "Vorio-
Epiriote" dhe të Qeverisë Greke ndaj artikullit të 11 qershorit 
të gazetës "Zëri i Popullit". 

01.12.1981 - 
12.09.1981 

55 
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624 Vendime të Këshillit të Ministrave, për sigurimin dhe 
administrimin e studiove të piktorëve dhe skulptorëve për 
dhënien e shfaqjeve artistike nga trupat profesioniste në fshat 
si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë 
e Arsimit dhe të Kulturës, për probleme të artit 
kinematografik dhe skenik. 

01.16.1981 - 
07.29.1981 

88 

625 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
për problemin e zhvillimit të sportit brenda dhe jashtë shtetit. 

12.30.1980 - 
11.25.1981 

66 

626 Vendim, studime të ardhura nga Ministria e Arsimit dhe e 
Kulturës, për punën në biblioteka, caktimi i fondit vjetor për të 
përballuar lejet krijuese të shkrimtarëve dhe artistëve. 

01.23.1981 - 
12.17.1981 

134 

627 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi daljen në pension dhe 
lejen plotësuese të regjisorëve dhe operatorëve në Drejtorinë e 
Përgjithshme  të RTV dhe relacioni përkatës. 

01.30.1981 - 
03.10.1981 

5 

628 Relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të RTV , Ministrinë e Tregtisë së 
Jashtme, për rritjen e vleftës së importit të RTV dhe rritjen e 
sistemit për transmetimet televizive me ngjyra, dërgim jashtë 
shtetit për specializim për këtë problem. 

01.15.1981 - 
11.25.1982 

72 

629 Relacione me Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, për 
mundësinë e përmirësimit dhe zgjerimit të shikimit të 
programeve tona televizive jashtë kufijve të vendit tonë. 

11.13.1980 - 
09.24.1981 

40 

630 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare, Ministrinë e Punëve të Jashtme,  
Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, për lidhje 
projektmarrëveshjeje me vende të tjera dhe shkëmbime 
kulturore me RTV  të vendeve të tjera. 

02.13.1981 - 
12.08.1981 

45 

631 Vendim dhe korrespondencë për shtesë fondi Agjencisë 
Telegrafike Shqiptare dhe për pritje delegacioni drejtorin e 
Agjencisë Turke të Lajmeve. 

11.20.1981 - 
12.02.1981 

5 
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632 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme  të RTV, për ardhjen e dy përfaqësuesve të RTV 
të Shkupit, për të vizituar e blerë materiale muzikore 
historike, kulturore dhe për fëmijë si dhe për të biseduar, mbi 
mundësitë e shkëmbimeve të mëtejshme. 

01.28.1981 - 
02.11.1981 

5 

633 Vendim i Këshillit të Ministrave e relacion për Pallatin e 
Kulturës "Hysni Kapo" në Vlorë. 

12.18.1980 - 
12.29.1981 

43 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave, për blerje pajisjesh për 
televizionin dhe për sallën  e Kongresit të 8-të të Partisë si dhe 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të RTV. 

05.28.1981 - 
05.30.1981 

9 

635 Program i përkujtimit të 100-vjetorit të Lindjes së Fan Nolit 
dhe 100-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. 

02.16.1981 - 
06.11.1981 

10 

18 Sektori i Shëndetësisë.   

636 Procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, më 19 maj 
1981 për zgjatjen e lejes së paslindjes dhe efektet financiare të 
kësaj mase si dhe studim dhe relacionet e ardhura nga 
Ministria e Shëndetësisë për këtë problem. 

09.03.1980 - 
09.09.1981 

152 

637 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë, për një 
shtesë në planin e valutës të Ministrisë së Shëndetësisë, për 
përballimin nga shteti të shpenzimeve për mjekimin e një 
punonjësi në Ambasadën tonë në Turqi, autorizim 
shpenzimesh në valutë. 

10.22.1981 - 
12.08.1981 

6 

638 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një shtesë  në planin e 
investimeve të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe relacioni 
përkatës i kësaj ministrie. 

10.09.1981 - 
10.27.1981 

2 

639 Studim mbi gjendjen dhe ristrukturimin e institucioneve 
shëndetësore me shtretër, në bazë të sëmundshmërisë dhe 
grup moshave. 

1981 31 

640 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për 
organizimin e shërbimit shëndetësor në rrethe dhe në  rrethin 
e Tiranës si dhe relacione të Ministrisë së Shëndetësisë për 
këtë problem. 

07.10.1981 - 
11.26.1981 

75 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

641 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e ndërmarrjeve 
të farmacive në rrethe. 

02.17.1981 3 

642 Raporte, relacione të ardhura nga Ministria e Shëndetësisë, 
për shtëpinë e foshnjës dhe për të strehuarit në shtëpinë e 
pleqve si dhe program pune për kontrollin në këto shtëpi e 
probleme të shtëpisë së fëmijës. 

10.18.1978 - 
12.18.1981 

220 

643 Infornacion mbi zhvillimin e punimeve të Kongresit të 16-të të 
Shoqatës Europiane  për studimin e mëlçisë. 

09.18.1981 3 

644 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë e Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë për invaliditetin. 

06.30.1981 - 
11.06.1981 

13 

645 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë e relacione, për prodhimin 
në vend të materialeve stomatologjike për gjendjen e barnave 
në Repartin 101 K dhe importimi i tyre. 

01.14.1981 - 
07.24.1981 

36 

19 Byroja Juridike.   

646 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, më 
30.03.1981, vendim i  Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
projektin e Kodit të Procedurës Civile të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë si dhe relacioni përkatës i Gjykatës së 
Lartë. 

03.10.1981 - 
06.26.1982 

243 

647 Procesverbal dhe udhëzim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për zëvendësimin e punëtorit ose nëpunësit kur 
mungon nga puna. 

05.19.1981 - 
05.20.1981 

4 

648 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shfrytëzimin e 
nenit 39 të Kodit Penal të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe të neneve 192 dhe 193 të Kodit të Procedurës 
Penale të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

02.17.1981 - 
03.27.1981 

3 

649 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore për  shqyrtimin e akteve nënligjore, të 
nxjerra në bazë të Kodit të Punës. 

02.11.1981 3 

650 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa të 
dhëna të statistikës  hetimore për gjashtëmujorin e parë të vitit 
1981. 

07.21.1981 - 
07.24.1981 

14 

651 Informacion i Gjykatës së Lartë, mbi disa të dhëna të 
statistikës gjyqësore për vitin 1980 dhe relacioni përkatës. 

03.16.1981 25 
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652 Informacion i Gjykatës së Lartë, mbi disa të dhëna të 
statistikës gjyqësore për gjashtëmujorin e parë të vitit 1981 dhe 
relacioni përkatës. 

09.21.1981 22 

653. Vendim i Këshillit të Ministrave, për lejimin e kohës së punës 
me orar të shkurtuar  dhe relacion i Ministrisë së Energjitikës 
për këtë problem. 

09.07.1981 - 
09.18.1981 

2 

654 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme, për lejimin e 
pagesës jashtë kohës normale. 

06.19.1981 - 
06.26.1981 

12 

655 Studim i Gjykatës së Lartë, mbi përsëritësit në veprat penale. 07.25.1981 - 
08.15.1981 

26 

656 Projektrregullore e jetës së brendshme e ndërmarrjes 
socialiste, dërguar për diskutim disa komiteteve ekzekutive. 

04.28.1981 2 

657 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi trajtimin e 
denoncimeve dhe politikën e procedimeve penale nga organet 
e hetimit. 

01.06.1981 - 
01.09.1981 

9 

658 Letër dërguar gjithë  ministrive dhe institucioneve, për 
zëvendësimin e disa fletëve  në urdhëresat e Këshillit të 
Ministrave dhe botimin e disa vendimeve. 

01.09.1981 1 

659 Relacion i Prokrorisë së Përgjithshme, mbi shërbimin ushtarak 
në forcat e armatosura  të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

09.25.1981 - 
10.01.1981 

20 

660 Lista, mbi ndërrimin e emrave dhe të mbiemrave të 
papërshtatshëm. 

09.23.1981 - 
11.24.1981 

31 

661 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi detyrimin e 
parazitëve në punë. 

02.28.1981 - 
03.09.1981 

22 

662 Vendim i Këshillit të Ministrave, për zbatimin e afateve për 
prodhimin dhe shpërndarjen e letërnjoftimeve të reja e 
relacioni përkatës. 

06.06.1981 - 
06.30.1981 

5 

663 Korrespondencë me disa rrethe, lidhur me vendosjen e 
emrave të fëmijëve dhe  emërtimet e qendrave të këshillave të 
bashkuara të fshatrave e relacionet përkatëse. 

07.25.1981 - 
01.04.1982 

24 
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664 Letër e Këshillit të Ministrave, për dhënien e lejes së banimit 
dhe sigurimin e strehimit të policëve si dhe relacione të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.20.1981 - 
11.09.1981 

6 

665 Vendim dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
disa ndryshime, mbi  Arbitrazhin Shtetëror dhe për rritjen e 
mëtejshme të efektivitetit të punës së Arbitrazhit  Shtetëror. 

01.05.1981 - 
09.01.1981 

35 

666 Ligje të miratuara në Sesionin e 6-të të  Legjislaturës së 9-të të 
Kuvendit Popullor. 

03.31.1981 17 

667 Letër e Këshillit  të Ministrave, për furnizimin e mëtejshëm të 
bashkëpunimit ndërmjet organeve të administratës shtetërore 
dhe gjykatave dhe prokurorive për parandalimin e shkeljeve 
të ligjeve në tërësi dhe në drejtim të politikës së dënimeve në 
veçanti. 

01.07.1981 2 

668 Dërgohen për zbatim disa ligje gjithë ministrive dhe 
institucioneve qendrore,   komiteteve ekzekutive të rretheve 
dhe vendimi e raporti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
punën e bërë nga organet shtetërore për nxjerrjen, njohjen dhe 
zbatimin e akteve nënligjore. 

02.17.1981 - 
07.03.1981 

34 

669 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa 
probleme të metodës së punës të Gjykatës së Lartë në fushën e 
drejtimit, organizimit dhe të kontrollit gjyqësor. 

06.12.1981 - 
06.19.1981 

9 

670 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet, komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe Kombinatit Poligrafik për botimin dhe 
shpërndarjen e akteve të Këshillit të Ministrave. 

04.29.1981 - 
12.29.1981 

19 

671 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie shpërblimi mbi 
pagë kafsharëve që u shërbejnë vetë kafshëve të ndërmarrjeve 
që punojnë. 

06.15.1981 - 
09.17.1981 

10 

672 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për metodën e 
punës së organeve të Prokurorisë për kontrollin e zbatimit të 
përpiktë e të njëllojtë të ligjeve në të gjithë vendin. 

10.31.1981 - 
11.17.1981 

10 
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673 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për dhënie leje grave që t'u japin ushqim 
fëmijës si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Kryesinë e Bashkimit të Grave të Shqipërisë, për disa çështje të 
lejes së lindjes së grave. 

09.03.1981 - 
12.04.1981 

7 

20 Sektori i Kuadrit.   

674 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave e korrespondencë për 
lëvizjet e kuadrove të Ministrisë së Industris e Minierave, 
Ministrisë së Energjitikës, Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, Ministrisë së Shëndetësisë, Akademisë së 
Shkencave, Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, Drejtorisë 
së RTV, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Komisionit të Planit të Shtetit si dhe të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

11.22.1980 - 
12.08.1981 

171 

675 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit, Komunikacionit, Financave, Tregtinë e 
Brendshme, Tregtinë e Jashtme, Punëve të Jashtme, 
Ekonominë Komunale, Prokurorinë e Përgjithshme, Arkivin e 
Shtetit, për lëvizje të kuadrove si dhe caktim page. 

12.15.1980 - 
12.12.1981 

47 

676 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shkarkim kuadri dhe 
për deklarimin element, që nuk u ka qëndruar besnik 
qëllimeve të revolucionit. 

08.11.1980 - 
07.24.1981 

9 

677 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim delegacioni. 01.14.1981 - 
12.14.1981 

76 

678 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, dekrete të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave, për emërime të 
përfaqësuesve diplomatikë. 

01.31.1981 - 
11.30.1981 

39 

679 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim kolegjiumesh. 02.11.1981 - 
08.01.1981 

14 

680 Vendime të Këshillit të Ministrave, për lëvizje të kuadrit në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore. 

01.14.1981 - 
12.14.1981 

13 
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681 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për shpërndarjen e kontigjentit të specialistëve me arsim të 
mesëm dhe të lartë për vitin 1981 si dhe relacioni përkatës. 

04.02.1981 36 

682 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
ministritë për shpërndarjen dhe emërimin e specialistëve që 
mbarojnë shkollat e larta e të mesme profesionale si dhe për 
rishpërndarjen e specialistëve me arsim të lartë. 

04.13.1981 - 
05.04.1981 

19 

683 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërimin e 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

01.15.1982 2 

684 Procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe vendime 
të Këshillit të Ministrave, për ndryshime në strukturën 
organizative të ministrive, relacioni dhe studimi përkatës. 

01.05.1981 - 
11.02.1981 

69 

685 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
dërgim kuadri jashtë shtetit për studime pasuniversitare. 

03.28.1981 - 
10.17.1981 

41 

686 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, me Akademinë e Shkencave, 
Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, Ministrinë e Shëndetësisë, 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për dërgim 
kuadri jashtë shtetit për çështje të artit, kulturës e shkencës. 

11.27.1980 - 
11.14.1981 

88 

687 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për shërbime dhe kontraktime. 

10.11.1980 - 
10.27.1981 

56 

688 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, Ministrinë e Komunikacioneve, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë-Telekomunikacioneve dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit për specializim. 

09.18.1980 - 
04.13.1981 

70 

689 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit për specializim. 

01.05.1981 - 
12.24.1981 

23 

690 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Energjitikës, për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim dhe zgjatje afati. 

11.14.1980 - 
12.04.1981 

78 
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691 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministrinë e Financave, për dërgim specialistësh jashtë shtetit 
për specializim. 

12.29.1980 - 
11.30.1981 

109 

692 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Akademinë e Shkencave, Ministrinë e 
Shëndetësisë e Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, për dërgim 
dhe zgjatje afati personave për jashtë shtetit, që kanë shkuar 
për specializim. 

10.27.1980 - 
11.23.1981 

114 

693 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondenca me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
dhënie pensioni për merita të veçanta. 

04.09.1981 - 
12.30.1981 

8 

694 Korrespondencë e Këshillit të MInistrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për 
dërgimin e formularëve të kuadrove që do të dalin në pension 
gjatë viteve 1981-1985. 

10.13.1981 - 
12.25.1981 

9 

695 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me disa ministri, për 
rishikimin e kritereve të përgatitjes së kuadrit. 

04.13.1981 13 

696 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përgatitjen e 
punëtorëve të kualifikuar për sektorin e ushtrisë dhe 
relacionet përkatëse. 

07.29.1981 - 
11.26.1981 

10 

697 Evidencë dërguar Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës, për shkallën arsimore të punonjësve për 
vitin 1981 si dhe treguesit përmbledhës të raportit statistikor. 

10.16.1981 116 

698 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, për zbatimin e detyrave 
lidhur me kualifikimin dhe specializimin pasuniversitar të 
kuadrit si dhe relacioni përkatës. 

07.24.1981 13 

699 Lista të stazhierëve, që kanë mbaruar vitin shkollor 1980-1981. 11.10.1981 - 
11.12.1981 

87 

700 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Degën 
Ushtarake, për çështje të bronjimit të kuadrove. 

01.09.1981 - 
12.30.1981 

3 

701 U dërgohet gjithë ministrive dhe institucioneve qendrore, lista 
e studentëve me rezultate të larta në mësime. 

04.23.1981 5 
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702 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e projektplanit 
të pesëvjeçarit të shtatë (1981-1985) për kualifikimin dhe 
specializimin pasuniversitar të kuadrit të lartë si dhe 
relacionet përkatëse. 

06.11.1981 - 
07.28.1981 

132 

703 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbajtur më 2 prill 1981, për shqyrtimin e raportit për disa 
probleme të kualifikimit dhe të atestimit të punëtorëve e të 
kooperativistëve dhe për atestimin e personelit tekniko-
administrativ zbatues si dhe relacionet përkatëse. 

06.18.1980 - 
03.02.1981 

203 

704 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në strukturën 
organizative dhe në numrin e punonjësve, shtesë në limitin 
organik të ministrive si dhe relacionet përkatëse. 

01.22.1981 - 
11.27.1981 

82 

705 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, për miratimin e komisionit që do të 
funksionojë pranë këtij komiteti. 

07.20.1981 - 
11.15.1981 

27 

706 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
më 19 maj 1981, mbi pajisjen e punonjësve me libreza pune si 
dhe plotësimi i tyre. 

05.19.1981 - 
05.20.1981 

5 

707 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe ministritë për 
dekorimet. 

02.18.1981 - 
10.30.1981 

100 

21 Inspektimi i Shtetit.   

708 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
më 26 nëntor 1981 për detyrat dhe të drejtat e Inspektimit të 
Shtetit, raporti e relacioni përkatës. 

11.26.1981 46 

709 Njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për analizën e punës së Inspektimit të Shtetit për 
vitin 1980 dhe detyrat për vitin 1981. 

03.25.1981 7 

710 Dërgohen konkluzionet e rrethit të Tiranës, lidhur me 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.158, datë 
26.04.1980 si dhe materiali përkatës. 

07.08.1981 135 
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711 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë, Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për 
problemet e veprimtarisë së Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Durrësit, për veprimtarinë e letrës 
anonime nga kooperativa bujqësore Lekaj në Durrës si dhe për 
disa të meta e shkelje në përdorimin e lëndëve energjitike në 
Fabrikën e Gomës në Durrës. 

01.05.1981 - 
10.23.1981 

25 

712 Letër e Këshillit të Ministrave, telegram, dërguar gjithë 
ministrive, institucioneve qendrore, për dërgimin e 
konkluzioneve të seminarit për ankesat e popullit. 

05.28.1981 - 
07.09.1981 

15 

713 Raport, dërguar Komitetit Qendror të Partisë për kontrollin e 
ushtruar në disa ministri për disa probleme të metodës së 
punës së tyre si dhe dërgim i konkluzioneve të bëra në naftë, 
dërguar Drejtorisë së Shpim-Kërkimeve të Naftës e të Gazit në 
Patos të Fierit. 

03.24.1981 - 
09.23.1981 

52 

714 Konkluzione për disa probleme që janë parë në brigadën e 
parë SMT-së në Librazhd, dërguar kryetares së Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Librazhd si dhe letër 
e punonjësit të NTU-sit në Elbasan. 

01.19.1981 - 
03.21.1981 

22 

715 Raporte e konkluzione mbi punën e bërë në ndërmarrjet 
minerare të kromit në Batër e Bulqizë, për zbatimin e disa 
detyrave të vendimit të Këshilllit të Ministrave, nr.230, datë 
14.06.1980. 

11.19.1980 - 
02.20.1981 

49 

716 Raport për kontrollin e ushtruar, lidhur me grumbullimin dhe 
përpunimin e plehrave organike. 

11.24.1980 - 
01.16.1981 

39 

717 Raport për disa probleme të veprimtarisë së Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit. 

02.28.1981 153 

718 Konkluzione, njoftime për zbatimin e disa detyrave të 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr.69, datë 07.05.1979 për 
gjendjen në sektorin e naftës si dhe raporti vjetor i Inspektimit 
të Shtetit për vitin 1980, detyrat për vitin 1981. 

01.17.1981 - 
03.24.1981 

121 

719 Letër e Këshillit të Ministrave, për ndihmën e ndërmarrjeve në 
ndërtimin e stallave të bagëtive, që tufëzohen nga oborri 
kooperativist. 

04.13.1981 - 
04.16.1981 

3 
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720 Njoftim për kontrollin e ushtruar në bazën e tubave të naftës 
për punën dhe kontrollin që i bëhen instrumenteve të shpimit, 
veçanërisht të pusit Ca-37. 

04.22.1981 6 

721 Konkluzione për kontrollin e ushtruar, lidhur me 
grumbullimin dhe përpunimin e plehrave organike në 
Kooperativën Bujqësore Nikel të rrethit të Krujës. 

07.18.1981 28 

722 Konkluzionet për kontrollin e çështjeve të një letre anonime 
për kooperativën e tipit të lartë në Perondi të rrethit të Beratit. 

06.03.1981 - 
07.16.1981 

90 

723 Raport për kontrollin e ushtruar, lidhur me zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr.158, për plotësimin e 
nevojave të popullsisë me shërbime komunale dhe masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të tyre. 

10.08.1981 74 

724 Raporte për disa probleme të fuqisë punëtore në 
hidrocentralin e Komanit, mbi disa probleme të dala nga 
kontrolli që u bë në Shtëpinë e Pritjes në Tiranë, për kontrollin 
e ushtruar në Ministrinë e Bujqësisë, Ndërtimit dhe të 
Industrisë e Minierave, për metodën e punës së tyre dhe 
përfundimet e kontrollit në Ministrinë e Ndërtimit. 

06.04.1981 - 
12.01.1981 

56 

725 Përfundime të kontrollit të ushtruar në Ministrinë e Bujqësisë, 
për disa probleme të përsosjes së metodës së punës dhe të 
kontrollit të ushtruar në Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, për disa probleme të përsosjes së metodës së 
punës. 

07.25.1981 - 
08.29.1981 

80 

726 Njoftim për kontrollin e ushtruar në Uzinën e Ferrokromit në 
Burrel. 

08.14.1981 - 
04.07.1982 

66 

727 Njoftim për kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e në disa 
drejtori të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

11.17.1981 69 

22 Drejtoria e Organeve Lokale.   

728 Letër e Komitetit Qendror të Partisë "Të njohim thellë 
objektivat dhe detyrat e planit të shtatë pesëvjeçar dhe të 
mobilizohemi me të gjitha forcat për realizimin me çdo kusht 
dhe tejkalimin e tyre", së bashku me buletinin nr.5. 

06.22.1981 - 
06.23.1981 

15 
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729 Mbi problemet që iu ngritën shokut Haxhi Lleshi në mbedhjen 
e Këshillit Popullor të Rrethit të Matit si dhe materiali i shokut 
Spiro Koleka, mbi disa karakteristika të mbledhjeve. 

01.16.1981 - 
08.06.1981 

28 

730 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në numrin e 
punonjësve të disa komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

05.10.1980 - 
12.12.1981 

28 

731 Seminare, organizuar me kryetarët e këshillave popullre të 
fshatrave të bashkuara, mbi masat e marra për të bërë një 
kthesë në metodën e punës së këshillave popullore të 
fshatrave të bashkuara, për drejtimin e problemeve 
ekonomike, veçanërisht ato të bujqësisë si dhe seminare për 
zonat kufitare. 

06.06.1981 - 
10.08.1981 

110 

732 Raport i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe konkluzionet, 
mbi punën e bërë për zbatimin e detyrave të letrës së 21 janarit 
1980, kontrolle në disa rrethe si dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, mbi kompetencat e komiteteve ekzekutive. 

04.10.1981 - 
10.21.1981 

92 

733 Dërgim materiali disa ministrive për shfaqje mendimi në 
lidhje me përgatitjen e shqyrtimin e materialeve voluminoze 
dhe të panevojshme në mbledhjet e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, relacione, projektdekreti dhe 
pasqyra studimi. 

09.11.1981 18 

734 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa 
ndryshime në ndarjen administrative tokësore të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacione dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive dhe Presidiumin për 
këtë problem. 

02.14.1980 - 
11.24.1981 

115 

735 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.02.1981, mbi shqyrtimin e relacionit mbi kërkesën që 
fshatrat e bashkuara Steblevë, Klenjë e Okshtun të kalojnë nga 
varësia administrative tokësore e rrethit të Dibrës në atë të 
rrethit të Librazhdit, korrespondencë me këto rrethe dhe me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor si dhe propozime të 
ndryshme për ndarje administrative të pamiratuara. 

12.29.1979 - 
06.19.1981 

60 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

736 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve (mujore) për vitin 1981 dhe njoftimet e të 
deleguarve në këto mbledhje. 

01.08.1981 - 
12.05.1981 

187 

737 Letër e Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e raporteve 
informative tremujore të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, plani vjetor i Drejtorisë dhe planet 
mujore si dhe raportet për aktivitetin e kësaj drejtorie. 

11.03.1980 - 
12.01.1981 

67 

738 Përmbledhëse e problemeve të ngritura nga komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve në raportet e 
tyre tremujore. 

04.28.1981 - 
02.03.1982 

162 

739 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shpërndarjen e 
Inspektoriatit të ruajtjes së objekteve ekonomike në qytetin e 
Shkodrës si dhe korrespondencë për këtë problem, njoftime 
për heqjen e disa familjeve nga apartamentet e shtetit. 

01.16.1981 - 
09.29.1981 

22 

740 Probleme që iu ngritën të deleguarve të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor në mbledhjet e këshillave popullore të 
rretheve, për ministritë dhe Këshillin e Ministrave. 

01.31.1981 - 
07.24.1981 

113 

741 Vendim i Këshillit të Ministrave, për trajtimin e anëtarëve të 
këshillave popullore dhe të komiteteve ekzekutive të tyre. 

06.01.1981 - 
06.29.1981 

3 

23 Informacioni.   

742 Njoftime për kritikat e botuara në shtyp gjatë muajit nëntor e 
gjithë vitin 1981. 

01.08.1981 - 
02.20.1982 

14 

743 Njoftim për plotësimin e treguesve të punës për vitin 1980. 03.03.1981 18 

744 Raport për plotësimin e planit e të Buxhetit të Shtetit për 
gjashtëmujorin e parë, masat për realizimin e planit vjetor. 

07.15.1981 - 
11.17.1981 

51 

745 Përmbledhje e udhëzimeve të dhëna në Aparatin e Komitetit 
Qendror të Partisë, titullarëve të dikastereve, sekretarëve të 
parë të komiteteve të Partisë dhe kryetarëve të komiteteve 
ekzekutive, lidhur me diskutimin popullor të 
projektdirektivave të Kongresit të 8-të të Partisë. 

06.19.1981 - 
08.13.1981 

113 

746 Njoftime për punën në kolektivat punonjëse për diskutimin e 
projektdirektivave të Kongresit të 8-të, për projektplanin e 
pesëvjeçarit të shtatë. 

06.19.1981 - 
08.13.1981 

133 
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747 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa masa të mëtejshme për 
zbatimin e rregullave në përdorimin e helmeve me efekt të 
fortë si dhe informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
shfaqjen e rasteve me polineuropathi në repartin ushtarak 
nr.6136 në Laç. 

10.19.1981 - 
10.28.1981 

9 

748 Letër e Këshillit të Ministrave, për rritjen e mobilizimit dhe 
forcimin e vigjilencës gjatë ditëve që vazhdon Kongresi. 

10.15.1981 2 

24 Administrata.   

749 Vendim, korrespondencë e pasqyra për plotësimin e 
kërkesave për ndërtimin e godinës së Kryeministrisë, shtesë 
në planin e investimeve të Kryeministrisë. 

01.09.1981 - 
12.17.1981 

51 

750 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë, Kombinatin Poligrafik, Uzinën 
Elektromjekësore, Ndërmarrjen e Përhapjes së Librit, Fabrikën 
e Letrës, për kalim inventari të dy hartave, shtypshkrimet, 
blerje libri, letër ambalazhi për vitin 1982. 

07.21.1981 - 
12.25.1981 

10 

751 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, pasqyra për 
realizimin e fondit të pagave dhe numrit të punonjësve për 
vitin 1980, planin e importit për vitet 1980, 1981 si dhe miratim 
pajisjesh nga importi. 

01.17.1981 - 
11.16.1981 

83 

752 Dërgimi në Ministrinë e Financave të projektplanit të kohës së 
veçantë për vitin 1982. 

12.02.1981 2 

25 Peshëmatje.   

753 Raportet dhe evidencat vjetore të rretheve, analizat dhe 
inventari i mjeteve. 

12.26.1980 - 
01.1982 

12 

754 Studime për përsosjen e kontrollit të peshoreve 
automobilistike, mbi peshimin dhe njehsimin e saktë të 
mallrave të eksport-importit, plani i punës mbi gjendjen e 
sektorit të peshëmatjes dhe mbi masat për përmirësimin e 
mëtejshëm të punës. 

10.29.1981 79 

755 Materiale të përgatitura nga grupi i studimit të temës 
qeveritare të studimit. 

1979 - 1981 186 
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755/1 Materiale të përgatitura nga grupi i studimit të temës 
qeveritare të studimit. 

1979 - 1981 210 

756 Plani i prodhimit dhe i shpërndarjes së mjeteve të kontrollit 
për vitin 1982, planifikimi i kërkesave për mjete kontrolli të 
peshëmatjeve për vitin 1981. 

04.24.1980 - 
05.28.1980 

18 

757 Korrespondencë, për marrëdhëniet me organizatat e 
specializuara ndërkombëtare. 

1981 71 

758 Korrespondencë, informacione e relacione, mbi zbatimin e 
detyrave në sektorin e peshëmatjes dhe mbi kualifikimin e 
specialistëve të peshëmatjes. 

04.22.1980 - 
1981 

58 

759 Korrespondencë për dërgim jashtë shtetit si dhe seminar i 
Organizatës Ndërkombëtare të Metrologjisë Ligjore (OIML) 
me temë: "Pajisjet elekronike si pjesë përbërëse e mjeteve 
matëse të peshimit dhe të vëllimit të lëngjeve dhe gazeve". 

01.21.1980 - 
09.14.1981 

51 

760 Letër, raporte e informacione për masat që duhen marrë për 
zbatimin e detyrave të letrës së Këshillit të Ministrave nr.2577, 
datë 17.08.1981, për disa shkelje të rënda. 

06.18.1981 - 
11.23.1981 

219 

761 Procesverbal, për diferenca peshe në artikullin sheqer. 11.21.1981 9 

26 Sektori Shkencor.   

762 Njoftim për plotësimin e detyrave të planit për thellimin e 
revolucionit tekniko-shkencor për vitet 1978-1980. 

02.04.1981 - 
02.24.1981 

249 

763 Vendime të Këshillit të Ministrave për një shtesë në 
projektplanin e punës shkencore për pesëvjeçarin e shtatë 
(1981-1985), për miratimin e përbërjes së Komitetit të Shkencës 
dhe të Teknikës, mbi krijimin e grupeve për shqyrtimin e 
kumtesave të Konferencës Shkencore. 

02.25.1981 - 
05.18.1981 

5 

27 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Populllit.   

1/L Këshilli i Ministrave u dërgon ministrive dhe institucioneve të 
tjera qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, konkluzionet e seminarit për ankesat e popullit. 

05.28.1981 - 
07.09.1981 

29 

2/L Njoftim mbi ndjekjen e ankesave të personave të ndryshëm 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

02.20.1981 - 
12.15.1981 

14 
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3/L Raport mbi ngritjen në një shkallë më të lartë të veprimtarisë 
të organeve shtetërore dhe të ekonomisë në qendër dhe në 
bazë për trajtimin e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve. 

05.12.1981 36 

4/L Programet mujore të punës të Degës së Ankesave për vitin 
1981. 

12.01.1981 48 

5/L Njoftim mbi punën e Degës së Ankesave për vitin 1980. 
Njoftim mbi punën e kryer nga Dega e Ankesave gjatë muajve 
janar, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, nëntor 
1981. 

04.15.1981 - 
12.09.1981 

31 

6/L Konkluzionet e kontrollit nga Dega Ankesave në rrethet Dibër 
dhe Mat "Mbi zbatimin e detyrave të seminarit që u bë për 
kërkesat, ankesat dhe deklarimet e shtetasve në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave më 24-25 qershor të vitit 1981" dhe 
verifikimi në vend i disa letrave drejtuar Këshillit të 
Ministrave nga qytetar të këtyre rretheve. 

11.18.1981 - 
11.21.1981 

14 

7/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, e të tjerë, ku trajtojnë probleme të 
kushteve të punës, bëjnë kërkesë për automjet ndërmarrje dhe 
kooperative bujqësore, njoftojnë se prodhimi në minierën e 
Fosforiteve në Fush-Bardhë Gusmar është bllokuar për 
mungesë mjetesh, kërkojnë të ndihmohen për vendosjen e 
dritave për të punuar edhe natën. Ankohen se nuk i pajisin me 
veshmbathje sipas kushteve të punës, kërkojnë t'u sigurohen 
2-3 distilatorë për kooperativën bujqësore Bushat, Pukë. 
Kërkojnë t'u bëhet sigurimi teknik për ndërtimin e portit të ri 
etj. 

01.07.1981 - 
12.12.1981 

121 
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8/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të 
industrisë: Njofton se në Uzinën e Bakrit nuk punohet 
shkencërisht, bëjnë propozime për mbylljen e puseve të naftës, 
informojnë për rritjen e kapacitetit të Fabrikës së Përpunimit 
në Memaliaj, informojnë se Porti i Vlorës nuk i furnizon anijet 
me energji elektrike, ankohen disa ndërmarrje, uzina se nuk i 
furnizojnë me lëndë të parë, kërkojnë që në fshatin Kajcë të 
Përmetit të ngrihet një punishte për nxjerrjen e rakisë, bëjnë 
propozime për ngritjen e një fabrike të re alkooli e majaje në 
Maliq etj. 

01.07.1981 - 
12.18.1981 

216 

9/L Letra e telegrame nga persona të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, ku trajtojnë probleme të pronës 
socialiste, informojnë për dëmtime e vjedhje të prodhimit në 
kooperativat bujqësore, njoftojnë se po dëmtohet nga lagështia 
Muzeu Kombëtar i Armëve në Gjirokastër. Njofton se shoferët 
vjedhin në shërbimin urban, ka liberalizëm, informojnë për 
dëmtime në ndërmarrje, fabrika, uzina, e të tjera, informojnë 
se në kooperativën bujqësore ka ngordhje të bagëtive. 

01.05.1981 - 
04.07.1981 

208 

10/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë ku trajtojnë probleme të 
bujqësisë: Propozojnë që t'i bëhet një modifikim 
motokultivatorit, kërkojnë të krijohen kushte për rritjen e 
gjelave të detit, banorët e fshatit Gërmenjë kërkojnë të bëhen 
brigadë më vehte, nuk janë të mendimit të hiqen ndihmës 
traktoristët 3 muajt e dimrit, ankohen se nuk është furnizuar 
me tubo dronazhi, ankohen se kryesia e kooperativës 
bujqësore nuk u ka miratuar disa procesverbale për dëmtime 
nga natyra, bëjnë propozime për formën e organizimit e 
shpërblimit. 

01.12.1981 - 
05.06.1981 

188 
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11/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të 
dobësive e të metave në ndërmarrje dhe kooperativa 
bujqësore. Informojnë për dobësi e të meta në kooperativën 
bujqësore, rënie të ditës së punës si në Ujmisht, Kukës, 
Moglicë, në Korçë, në Bajzë, Shkodër, në Prezë, Tiranë, në 
Shosh Dukagjin. Informojnë për dobësi e të meta në uzinën 
"Partizani", në stacionin e Ballshit, në kombinatin metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" në kantjerin e asfaltimit Fushë-Arrëz në 
Ndërmarrjen e Ndërtimit Tiranë. 

01.14.1981 - 
12.25.1981 

207 

12/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
problemin e komunikacionit, ankohen disa shoferë, sepse nuk 
i ngarkojnë dhe shkarkojnë në kohë, kërkojnë që treni i 
udhëtarëve të ndalojë në Golem, kërkojnë urbanë sepse treni 
nuk ndalon në Bishqem, kërkojnë urban për në fshatrat Reç-
Dardhë dhe Krojkë-Bulqizë, Kamenicë në Korçë etj, kërkojnë 
autobuz punëtorët e fshatrave dhe punëtorët me banim në 
Peqin, të cilët punojnë në Kombinatin Metalurgjik, propozojnë 
për disa racionalizime në transport, që sjellin kursime. 

02.07.1981 - 
12.07.1981 

169 

13/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e 
ndërtimeve, ankohen se 20 apartamente, ku banojnë nuk kanë 
banjo higjenike, kërkojnë të caktohet vija e verdhë e fshatit, 
sepse janë penguar të bëjnë shtëpi, ankohen se nuk u është 
rregulluar shtëpia e dëmtuar nga tërmeti, ankohen se nuk u 
është ndërtuar një urë në fshatin Prekel Mes-Shkodër, 
kërkojnë të rregullohet rruga për të udhëtuar me makinë, 
ankohen se nuk i japin kredi për të ndërtuar shtëpi, ankohen 
se do t'ia prishin shtëpinë ndërtuar jashtë vijës së verdhë. 

01.07.1981 - 
01.10.1981 

200 
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14/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
probleme komunale, kërkojnë ujë të pijshëm, banorë të fshatit 
Kolonjë në Lushnje ankohen se u është prishur ujësjellësi dhe 
nuk interesohen për ta rregulluar, punëtorë të brigadës së 
skaldabanjave në Berat ankohen se u mbyll linja e prodhimit, 
ankohen se nuk kanë dritë elektrike në fshatin Kaninë Vlorë. 
Informojnë për disa të meta serioze në bllokun 20, lagjia 10 
Tiranë, propozojnë që rezervuari Lumar në Kremenar, Fratar 
të Fierit po të shikohet mirë mund të vaditë më shumë tokë. 

01.14.1981 - 
08.11.1981 

209 

15/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e 
sistemimit në punë, ankohen për pushime nga puna, kërkojnë 
të punojnë sipas shkollës dhe profilit që kanë. 

01.05.1981 - 
02.05.1981 

207 

16/L Letra e telegrame dërguar nga persona të ndryshëm Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të 
kuadrit, si: kërkesë  për t'u kthyer ish kryetari i kooperativës 
bujqësore, ankohen për shokët e pushtetit që nuk i shikojnë 
problemet në parim, ankohen për kryetarin e këshillit në 
Ballsh, Shoshë Dukagjin, Bal-Dushk, për zv.kryetarin e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Shkodrës, ankohen për punën e disa personave zyrtarë në 
Patos, kërkojnë të vendoset kryetari i këshillit të bashkuar në 
NB Cërrik, ankohen se pritja e popullit në Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës nuk bëhet 
në rregull etj. 

01.12.1981 - 
10.06.1981 

103 

17/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar shokut Manush 
Myftiu, në të cilat trajtojnë këto probleme: Informojnë për 
sjellje të pamoralshme të një pedagogu, ankohen për djalin i 
cili sillet keq me prindërit. 

07.22.1981 - 
07.30.1981 

19 

18/L Letër e një personi nga Kukësi drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, në të cilën informon për grindje në fshatin e tij për 
çështje trualli dhe ankohet që nuk po merren masa për këtë 
problem. 

03.09.1981 - 
08.06.1981 

13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

19/L Letra dhe telegrame nga persona të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtohen 
probleme politike, ankohen për keqtrajtim si nga drejtuesit e 
ndërmarrjeve, pushteti dhe Partia në rreth. 

01.08.1981 - 
12.09.1981 

70 

20/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku shprehin falenderimet për Partinë 
dhe pushtetin për kujdesin që tregojnë për popullin. 

06.30.1981 - 
07.02.1981 

5 

21/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtohen probleme të 
strehimit, ankohen se problemi i strehimit nuk u është 
zgjidhur, shtëpitë janë të pabanueshme, antihigjenike, 
kërkojnë zgjerim, ankohen për moszbatim të vendimit të 
gjyqit, ankohen ndaj komitetit ekzekutiv të kp të qytetit dhe 
ndërmarrjeve ku punojnë për moszgjidhje të problemit. 

01.07.1981 - 
03.13.1981 

192 

22/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e 
transferimeve dhe emërimeve, kërkojnë të transferohen nga 
një rreth në tjetrin për arsye familjare ose me raport mjekësor, 
ankohet se e kanë transferuar në zonë tjetër, brenda rrethit. 

01.03.1981 - 
02.09.1981 

203 

23/L Letra e telegrame të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë problemin e 
lejeve të banimit, ankohen pse nuk u bëhet leja e banimit në 
qytet, kërkojnë të shpërngulen nga një fshat në tjetrin për 
arsye familjare, kërkojnë dhënien e lejes së banimit në rreth 
tjetër sipas raportit mjekësor ose për arsye të tjera, kërkojnë të 
dalin në pension 55 vjeç duke u mbështetur te natyra e punës. 

01.07.1981 - 
05.13.1981 

206 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

24/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të arsimit. 
Punonjësit e riparimit të veglave muzikore ankohen sepse 
drejtori kërkon t'ia kalojë këtë repart komunales, ankohen se 
padrejtësisht i kanë lënë në provime, informojnnë për 
falsifikimin e notave, kërkojnë të hapet kopësht me drekë, 
njoftojnë se në Mamuras, Adriatik, Krujë nuk ka mësues, 
informojnë për dobësi pune në shkollën e mesme bujqësore 
Zallë-Menër, Tiranë, informojnë se shkollën e mesme 
bujqësore e transferojnë nga Rrëmbeci në Plasë, informojnë se 
shefi i arsimit në Burrel nuk sillet mirë e të tjerë. 

02.09.1981 - 
10.19.1981 

203 

25/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtohen 
probleme të industrisë si: njoftim për vendburime minerale në 
fshatin Gurë-Lurë, propozim për zëvendësimin e naftës me 
ujë në motorat me djegie të brendshme, propozim për mënyra 
dhe metoda për shuarjen e zjarrit në puset e naftës, kërkon 
takim për të parashtruar problemin e shkripzimit të ujit të 
puseve artizane të KTS dhe tecit, pasi ka bërë studime. 
Ankohet se ndërmarrja artistike "Migjeni" nuk i grumbullon 
shqopën e tij. 

02.02.1981 - 
12.18.1981 

47 

26/L Letra dhe telegrame dërguar nga persona të ndryshëm 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë,  ku trajtojnë 
probleme të dobësive e të metave në kooperativat bujqësore e 
ndërmarrje, si ankesa për rënie të ditës së punës në 
kooperativat bujqësore, njoftojnë se është gënyer banka dhe 
janë tërhequr lekë për prodhime të parealizuara, njoftojnë për 
punë jo të mirë të kryetarit të kooperativës, njoftojnë se jepen 
informata jo të sakta për mbjellje, informojnë për disa 
mungesa në sektorin pyjor, informacion, se ka dobësi në 
tufëzimin e bagëtive. 

02.09.1981 - 
12.12.1981 

329 

27/L Disa konkluzione që dolën nga verifikimi i letrave drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe puna që bëhet për 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetasve në rrethet Durrës, Elbasan, Berat, 
Vlorë, Shkodër, Kukës dhe Mat. 

1981 81 
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28/L Pasqyra statistikore, sipas rretheve paraqitur komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe organeve vartëse gjatë viteve 1977-
1981, mbi kërkesat dhe ankesat e popullit. 

1981 3 

29/L Pasqyra statistikore sipas rretheve, raporte, programe pune 
mbi kërkesat dhe ankesat e popullit gjatë vitit 1981 për 
probleme të ndryshme. 

01.26.1981 - 
05.20.1982 

85 

 
 


