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38 Viti 1982.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Tematika e problemeve që do të analizohen në Këshillin e 
Ministrave në tremujorin e parë të vitit 1982. 

01.30.1982 4 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
28 janar 1982 mbi analizën që ka bërë Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për përmirësimin e metodës së punës. 

01.28.1982 14 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
datën 29 janar 1982 për riorganizimin e metodës së punës të 
Këshillit të Ministrave, të Kryesisë së tij e të organeve të 
pushtetit në rrethe në përshtatje me kërkesat që shtroi 
Kongresi i 8-të i Partisë. 

01.29.1982 227 

4 Konkluzione të Këshillit të Ministrave bërë në mbledhjen e 
datës 29.1.1982 lidhur me metodën e punës së Këshillit të 
Ministrave, të Kryesisë së tij dhe të organeve të tjera shtetërore 
dhe disa nga vërejtjet dhe propozimet që u bënë në mbledhjen 
e Këshillit të Ministrave, mbajtur më 29 janar 1982 që nuk 
përfshihen në projektkonkluzionet e përgatitura. 

01.29.1982 17 

5 Procesverbali dhe vendimi i datës 13.2.1982 i Këshillit të 
Ministrave, njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë. 
Raporti i Ministrisë së Financave "Për rezultatet ekonomike 
financiare të ndërmarrjeve ekonomike dhe të kooperativave 
bujqësore për vitin 1981": Mendimet e Komitetit Qendror për 
këtë problem. 

02.06.1982 - 
02.19.1982 

138 

6 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.2.1982, vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë, relacioni dërguar Komitetit Qendror dhe Presidiumit 
të Kuvendit Popullor  "Për shqyrtimin e relacionit mbi 
projektkodin e familjes të Republikës Socialiste të Shqipërisë" 
si dhe relacioni i Komisionit Qendror për punimin e kodeve. 

01.28.1982 - 
05.07.1982 

91 
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7 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
13.2.1982 "Për shpërndarjen e kontigjentit të specialistëve me 
arsim të lartë dhe të mesëm për vitin 1982" si dhe relacioni i 
Komisionit të Planit të shtetit për këtë problem. 

02.05.1982 - 
02.25.1982 

75 

8 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më datën 13.2.1982 për shqyrtimin e informacionit "Për 
miratimin e detyrave të projektimit dhe projektideve të Bilçes, 
të Xhafzotaj dhe të Janjarit" si dhe informacioni për këtë 
problem. 

02.12.1982 - 
02.13.1982 

3 

9 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
13.2.1982 "Për dhënien e disa kompetencave kryetarit të 
Këshillit të Ministrave dhe ministrive". 

02.13.1982 - 
03.24.1982 

8 

10 Çështjet që u ngritën në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 
më datën 13.2.1982 dhe që duke pasur parasysh për t`u 
ndjekur e zbatuar. 

02.26.1982 6 

11 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
1.3.1982 për punën e bërë dhe masat për zbatimin e direktivës 
së Kongresit të 8-të të Partisë për intesifikimin me përparësi të 
prodhimit bujqësor e blegtoral në zonën e caktuar fushore. 
Materiali dërguar Komitetit Qendror të Partisë si dhe raporti i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. Diskutimi i 
Ligor Çiflikut për këtë problem. 

02.16.1982 - 
03.11.1982 

196 

12 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit mbi bilancin faktik të të 
ardhurave dhe të shpenzimeve në valutë për vitin 1981 dhe 
për disa ndryshime në bilancin e vitit 1982. 

02.17.1982 - 
05.04.1982 

138 

13 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
financimin e punimeve të tunelizimit të reparteve mekanike 
në kombinatin e autotraktorëve "Enver Hoxha" në Tiranë si 
dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
këtë problem. 

11.09.1981 - 
03.09.1982 

10 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më  
1 mars 1982 "Për detyrën e projektimit për zgjerimin e 
Ndërmarrjes Kimike Durrës":. 

12.07.1981 - 
03.01.1982 

7 
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15 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 1 
mars 1982 "Për projektidenë e zgjerimit të Uzinës së Sodës në 
Vlorë" si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

11.30.1981 - 
03.09.1982 

60 

16 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 1 
mars 1982 "Për projektidenë e zgjerimit të Fabrikës së 
Superfosfatit në Laç" si dhe relacioni dhe projekti i Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave. 

01.18.1982 - 
03.09.1982 

85 

17 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
1.3.1982 "Për çeljen e kredive dokumentare të importit në 
valutë të lirë" si dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

02.05.1982 - 
03.01.1982 

10 

18 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 
1.3.1982 "Për një shtesë në planin e importit të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për vitin 1982". 

02.18.1982 - 
03.09.1982 

11 

19 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
1.3.1982 për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë periudhës prill-dhjetor 
1982 si dhe plani i miratuar. 

03.01.1982 22 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
datë 1.3.1982 "Për shqyrtimin e disa problemeve të rregullimit 
të liqenit të Shkodrës, lumit të Drinit dhe të Bunës". 

03.01.1982 7 

21 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
1.3.1982 "Mbi pakësimin e planit të përdorimit të energjisë 
elektrike për vitin 1982" si dhe relacioni i Komisionit të  Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

03.11.1982 - 
03.22.1982 

42 

22 Procesverbali dhe vendimet e Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Për bilancin e Bankës së Shtetit dhe të Bankës 
Bujqësore ¨për v¨itin 1981 si dhe raport i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

03.05.1982 - 
04.01.1982 

90 
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23 Ligji dhe dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Për projektligjin e Institutit të Arkave të Kursimit 
dhe të Sigurimeve" dhe " Për projektdekretin për sigurimin e 
detyrueshëm të ndërtesave shtetërore që jepen me qira", 
dërgimi i tyre ministrive përkatëse si dhe relacioni i Ministrisë  
së Financave për këtë problem. 

09.28.1981 - 
07.12.1982 

45 

24 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Për vlerësimin e mallrave të importit" si dhe 
relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.16.1982 - 
03.30.1982 

11 

25 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Mbi transportin e udhëtarëve dhe të bagazheve " si 
dhe relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë 
problem. 

01.20.1982 - 
03.31.1982 

19 

26 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Mbi dhënien e ditëve shtesë komandantëve të 
batalioneve të çetave, të togave dhe të vullnetarëve, të armëve 
speciale  të forcave të Vetëmbrojtjes Popullore" si dhe relacioni 
i Ministrisë së Mbrojtjes për këte problem. 

02.12.1982 - 
03.30.1982 

14 

27 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Mbi ndërtimin e qendrave përsëritëse televizive" si 
dhe relacioni i Drejtorisë së Përgjithëshme të Radiotelevizionit 
për këtë problem. 

01.30.1982 - 
03.30.1982 

28 

28 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Mbi miratimin e pasojave të përmbytjes nga rreshjet 
e datës 23-24 tetor 1981 në objektet e sistemit të naftës", 
relacion i Ministrisë së Energjitikës. 

12.21.1981 - 
03.22.1982 

8 

29 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Për prishjen e një serre me  ngrohje në NB-në e 
Kamzës" si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

02.23.1982 - 
03.30.1982 

8 
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30 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
22.3.1982 "Për shpejtimin e ndërtimit të tre veprave të plota të 
parashikuara në pesëvjeçarin e shtatë 1981-1985" si dhe 
relacioni dërguar Komitetit Qendror, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

01.09.1982 - 
09.30.1982 

34 

31 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur në 
datën 22.3.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës. 
(Komunikimin e disa vendimeve). 

03.22.1982 3 

32 Procesverbal i mbajtur më 24.3.1982 në takimin për 
shkëmbimin e mendimeve për problemet e normimit dhe të 
kualifikimit të punonjësve. 

03.24.1982 43 

33 Raporte, relacione të Komisionit të Planit të Shtetit 
Prokurorisë së Përgjithëshme, mendimet e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, Këshillit Qendror të BPSH, për vlerësimin 
dhe kualifikimin e punonjësve me atestim kulturor e 
profesional. 

08.22.1981 - 
04.14.1982 

70 

34 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave"Për 
projektudhëzimin, për vlerësimin e kulifikimit të punonjësve 
me anë të atestimit kulturor e profesional". Mendimet e 
shokut Nedin Hoxha. 

04.12.1982 - 
05.27.1982 

92 

35 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.4.1982 "Për zënien me punë të forcave të reja të qyteteve, të 
ndërmarrjeve bujqësore dhe të qendrave të punës në rrethet 
Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Krujë, Shkodër 
dhe Vlorë për vitin 1982". Relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendimet e Komitetit Qendror të Partisë. 

03.08.1982 - 
04.17.1982 

117 

36 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.4.1982 mbi përqëndrimin e mëtejshëm të automjeteve për 
transportimin e mallrave si dhe relacioni i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem, shënimet e Komitetit Qendror të 
Partisë. 

04.12.1982 - 
04.22.1982 

36 
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37 Venidimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.4.1982 "Për plotësimin e detyrave që caktoi Byroja Politike e 
Komitetit Qendror të PPSH me vendimin Nr. 23, datë 
24.2.1982 " Mbi plotësimin e detyrave për tufëzimin e bagëtisë 
si dhe relacioni përkatës, mendimet e Komitetit Qendror të 
Partisë. 

02.24.1982 - 
04.17.1982 

43 

38 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.4.1982 " Për finacimin e dëmeve të shkaktuara nga 
fatkeqsitë e natyrës në ndërmarrjet bujqësore" si dhe relacioni 
përkatës. 

03.11.1982 - 
04.17.1982 

8 

39 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.4.1982 "Mbi miratimin e detyrës së projektimit, të 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të veprës "Punime 
plotësuese për bonifikimin e Maliqit", relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë. 

02.24.1982 - 
04.17.1982 

30 

40 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.4.1982 "Për shqyrtimin e relacionit për miratimin e vendit 
për hapjen  e Karirerës së Gurit në Qafë Priskë", si dhe 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

02.16.1982 - 
04.12.1982 

11 

41 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
12.4.1982 "Për disa shtesa në numrin e punonjësve të sektorit 
të gjeologjisë si dhe raporti i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

12.08.1981 - 
04.17.1982 

33 

42 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
12.4.1982 "Mbi shtyrjen e afatit të kthimit të kredive për 
kooperativat malore e kodrinore me rezultate të ulta 
ekonomike financiare, mendimet e Komitetit Qendror të 
Partisë, relacioni i Ministrisë Bujqësisë për këtë problem. 

03.29.1982 - 
05.06.1982 

51 

43 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.4.1982 "Mbi zhdukjen e pasojave të rrëshqitjes së tokës në 
disa fshatra të rretheve Skrapar e Korçë", "Mbi ndërtimin e 
depove të grumbullimit". 

04.12.1982 - 
04.14.1982 

33 
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44 Materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin e 
kompetencave dhe përsosjen e strukturave të organeve 
shtetërore të përgatitur nga grupi i punës i drejtuar nga shoku 
Manush Myftiu për Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
metodën dhe stilin në punë. 

11.16.1981 - 
03.04.1982 

208 

45 Materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin e 
kompetencave dhe përsosjen e strukturave të organeve 
shtetërore të përgatitur nga grupi i punës i drejtuar nga shoku 
Manush Myftiu për Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Ministrinë e Arsim-Kulturës, Tregtinë e 
Brendshme, Tregtinë e Jashtme. 

03.12.1982 - 
03.28.1982 

137 

46 Materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin e 
kompetencave dhe përsosjen e strukturave të organeve 
shtetërore të përgatitur nga grupi i punës i drejtuar nga shoku 
Manush Myftiu për strukturën e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave si është dhe si do të bëhet. 

03.10.1982 - 
03.26.1982 

78 

47 Materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin e 
kompetencave, përsosjen e strukturave të organeve shtetërore 
të përgatitur nga grupi i punës i drejtuar nga shoku Pali Miska 
për Ministrinë e Komunikacioneve, Drejtorinë e përgjithshme 
të PT-ve, Industrinë e Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e 
Ndërtimit, Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Ekonomisë Komunale. 

01.25.1982 - 
04.27.1982 

261 

48 Raporti dhe materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin 
e kompetencave, përsosjen e strukturave të organeve 
shtetërore të përgatitur nga grupi i punës i drejtuar nga shoku 
Pali Miska. 

02.13.1982 - 
02.26.1982 

69 

49 Materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin e 
kompetencave dhe  përsosjen e strukturave të organeve 
shtetërore të përgatitur nga grupi i punës i drejtuar nga shoku 
Qirjako Mihali e Petro Dode. 

03.20.1982 - 
03.23.1982 

111 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

50 Materiale të ardhura nga Minstria e Mbrojtjes Popullore, 
Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të 
Jashtme , Gjykata e Lartë dhe Prokuroria e Përgjithëshme për 
përmirësimin e punës, përcaktimin e kompetencave dhe 
përsosjen e strukturave të organeve shtetërore. 

03.24.1982 - 
04.17.1982 

106 

51 Materiale për përmirësimin e punës, përcaktimin e 
kompetencave, përsosjen e strukturave të organeve shtetërore 
të grupit të punës të drejtuar nga shoku  Simon Stefani. 

03.23.1982 - 
03.24.1982 

69 

52 Materiale të ndryshme në ndihme të përgatitjes së raportit për 
përmirësimin e punës të përcaktimit të kompetencave dhe të 
strukturave  të organeve shtetërore. 

03.04.1982 - 
03.26.1982 

80 

53 Materiali i parë përmbledhës "Për përqendrimin e punës, 
përcaktimi i kompetencave dhe përsosja e strukturave në 
organet shtetërore" përgatitur nga grupi i punës dhe paraqitur 
udhëheqjes në datën 13.4.1982. 

03.15.1982 - 
04.15.1982 

218 

54 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur në 
datën 10.5.1982 për shqyrtimin e raportit "Për gjendjen dhe 
masat që duhen marrë për përmirësimin e mëtejshëm të 
drejtimit të organizimit të punës të organeve shtetërore" si dhe 
raporti dhe pasqyrat përkatëse. 

05.04.1982 - 
07.03.1982 

201 

55 Raport dërguar Komitetit Qendror të Partisë, Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për gjendjen dhe masat që duhen marrë 
për përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit e të organizimit të 
punës së organeve shtetërore. 

05.13.1982 - 
06.07.1982 

31 

56 Protokoll i Byrosë Politike Nr.62, datë 29.5.1982 për 
përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit e të organizimit të 
punës së organeve shtetërore. 

06.23.1982 23 

57 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.5.1982 "Mbi  miratimin e detyrës së 
projektimit dhe të sheshit të ndërtimit të zgjerimit të 
Ndërmarrjes Kimike në Durrës" si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

05.24.1982 - 
06.05.1982 

22 
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58 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave mbajtur më 10.5.1982 "Mbi financimin e punimeve 
të disa veprave të prapambetura si dhe relacioni i Komisionit 
të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
këtë problem". 

04.15.1982 - 
05.22.1982 

49 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
datën 10.5.1982 mbi shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës. (Komunikimi i disa vendimeve të dala më parë) . 

05.10.1982 3 

60 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 4 qershor 
1982 "Për përfundimet e arritura për zgjerimin dhe 
përmirësimin e shërbimeve komunale në qytet e në fshat dhe 
masat për zbatimin e mëtejshëm të detyrave që shtroi 
Kongresi i 8-të i Partisë për këtë sektor", raporti dhe 
përmbledhje e raportit dërguar Komitetit Qëndror dhe 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, si dhe raporti dhe relacioni 
i Ministrisë së Ekonomisë Komunale. 

05.11.1982 - 
07.02.1982 

104 

61 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
4.6.1982 për përmirësimin e punës studimore projektuese në 
grupet me shkëputje nga puna si dhe relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

04.23.1982 - 
06.15.1982 

33 

62 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
4.6.1982 " Mbi vlerësimin e mjeteve kryesore të sektorit 
shtetëror të ekonomisë, të institucioneve dhe të këshillave 
popullore ", dërgimi i programit të punës për rivlerësimin e 
mjeteve kryesore ministrive dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve si dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, shënimet e Komitetit Qendror për këtë problem. 

03.02.1982 - 
08.07.1982 

39 

63 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
4.6.1982 " Për uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
mallrave të përdorimit të gjerë dhe uljen e pagesës për disa 
shërbime komunale si dhe relacioni përkatës. 

06.03.1982 - 
06.05.1982 

29 
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64 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 4.6.1982 " Për projekturdhëresën për grumbullimin e 
produkteve bujqësore e blegtorale si dhe të bimëve mjekësore 
dhe eterovajore ", si dhe relacioni i Ministrisë së Tregëtisë së 
Brendshme, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
për këtë problem. 

12.07.1981 - 
06.04.1982 

27 

65 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
4.6.1982 " Mbi miratimin e detyrës së projektimit, të 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të veprës    
Rezervuari i Helmësit në rrethin e Kolonjës " si dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.05.1982 - 
06.14.1982 

25 

66 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më datë 4.6.1982 " Mbi shtesa e ndryshime në pagat e 
ushtarakëve aktivë të Ministrisë së Punëve të Brendshme ", " 
Mbi shtesë emërtimesh në tabelat e pagave të ushtarakëve 
aktivë dhe punonjësve civilë në sistemin e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme ", mendimi i Komitetit Qendror të 
Partisë dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

03.19.1982 - 
06.23.1982 

27 

67 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave mbajtur më datë 4.6.1982 " Mbi një shtesë në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 7, datë 16.1.1970 " Për 
shkurtimin e orarit të punës në disa profesione të vështira pa 
uljen e pagës " si dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore dhe mendimi i Komitetit Qendror për këtë problem. 

02.16.1982 - 
06.14.1982 

12 

68 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për disa 
ndryshime në ligjin " Mbi sigurimet shoqërore " materiali 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, propozimi i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, shënimi i 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

09.19.1981 - 
12.02.1982 

23 
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69 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më datë 4.6.1982 " Mbi disa çështje jashtë rendit të ditës ( si për 
ngritjen e repartit të riedukimit në minierën e bakrit në Qafë- 
Bari të rrethit të Pukës, për kursimin e energjisë elektrike, për 
marrëveshjen e përbashkët për përmirësimin e kushteve 
materiale e kulturore të punonjësve, për miratimin e detyrës 
së projektimit dhe të sheshit të ndërtimit të Ndërmarrjes 
Kimike në Durrës etj.). 

06.04.1982 20 

70 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 1.6.1982, dërgim 
relacioni Presidiumit të Kuvendit Popullor, dërgimi i 
projektkodit Gjykatës së Lartë, si dhe relacioni i Gjykatës së 
Lartë për këtë problem. 

06.08.1982 - 
07.12.1982 

142 

71 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.7.1982 " Për shqyrtimin e relacionit për sigurimin e 
urdhëresës së Këshillit të Ministrave Nr. 8 " Mbi studimin, 
projektimin, planifikimin dhe financimin e investimeve dhe të 
ndërtimeve themelore " si dhe relacioni i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

05.20.1982 - 
07.06.1982 

94 

72 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 mbi caktimin e afateve për kohën e ndërtimit të 
veprave si dhe relacioni i Ministrisë së Financave, Komisionit 
të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem. 

02.19.1982 - 
07.14.1982 

57 

73 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 " Mbi përmirësimin e organizimit të studimeve 
dhe të projektimeve teknologjike si dhe relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

05.11.1982 - 
08.10.1982 

22 

74 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 për ndërtimin e poligoneve për prodhimin e 
elementëve të parafabrikuar për minierat si dhe relacioni i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

04.07.1982 - 
07.14.1982 

33 
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75 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 mbi organizimin e punës për studimet 
perspektive të shfrytëzimit racional dhe kompleks të pasurive 
ujore të vendit. 

04.17.1982 - 
07.27.1982 

37 

76 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 mbi kryerjen e punimeve në hekurudhën Laç-Vau 
i Dejës-Shkodër-Hani i Hotit dhe Fier-Vlorë me projekte e 
preventive të pjesëshme si dhe relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

05.27.1982 - 
07.14.1982 

10 

77 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 '' Mbi ngritjen e disa përfaqësive për veprat e reja 
që do të ndërtohen në pesëvjeçarin e 7 - të 1981-1985'' , për një 
shtesë në personelin që disiplinohet me organikë për 
përfaqësitë e objekteve të reja që ndërtohen me forcat tona , 
relacion  i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave , 
Ministrisë së Energjitikës. 

04.02.1982 - 
07.14.1982 

24 

78 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 ''Mbi çeljen e kredive dokumentare për import në 
valutë të lirë '' si dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

05.19.1982 - 
07.21.1982 

23 

79 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 mbi shtesën e mjeteve të xhiros dhe të kredisë 
bankare me afat të shkurtër për ndërmarrjen e furnizimit të 
energjetikës në Durrës si dhe relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem . 

05.29.1982 - 
07.21.1982 

9 

80 Procesverbali dhe vendimi  i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 '' Mbi vërtetimin e shkallës së kualifikimit dhe të 
pagës kur mungojnë të dhëna në dokumentet e ndërmarrjes '' , 
si dhe shkresa e Gjykatës së Lartë për këtë problem. 

07.08.1982 - 
07.14.1982 

10 

81 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 Mbi disa ndryshime në urdhëresën e Këshillit të 
Ministrave Nr. 2 , datë 25.1.1978 '' Për mbrojtjen nga zjarri '' si 
dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

04.19.1982 - 
07.14.1982 

14 
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82 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 mbi miratimin e detyrave të projektimit dhe të 
projektideve të veprave '' Rezervuari i Farkës nr. 1 '' dhe  '' 
Ujitja e Mbishkodrës nga liqeni i Vaut të Dejës '' si dhe 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë  problem. 

06.07.1982 - 
07.14.1982 

50 

83 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6 korrik 1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës si 
caktimi i afatit për rishikimin e strukturave organizative dhe 
të kompetencave , mbi gjendjen e hidrocentraleve , kursimin e 
energjisë elektrike si dhe plotësmi i nevojave të shkollave të 
larta me kuadro. 

07.06.1982 3 

84 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 20.7.1982 për plotësimin e planit dhe të buxhetit të shtetit 
për gjashtëmujorin e parë dhe detyrat që dalin për plotësimin 
e planit të vitit 1982 '' si dhe raporti i Komisionit të Planit të 
Shtetit për ketë problem. 

07.12.1982 - 
07.20.1982 

168 

85 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 
20.7.1982 mbi masat që duhen marrë për ndërtimin dhe 
vënien në shfrytëzim të veprave prodhuese të vitit 1982 dhe 
ato të vitit 1983 '' si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
raporti i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.14.1982 - 
08.03.1982 

91 

86 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave më 
20.7.1982 '' Mbi mënjanimin e gjendjes së mallrave me 
qarkullim të ngadalshëm e stoqe dhe masat që mendohet të 
merren për mënjanimin dhe moslejimin e krijimit të tyre në të 
ardhmen '' , si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem . 

07.13.1982 - 
08.07.1982 

57 

87 Procesverbail i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 20.7.1982 për shqyrtimin e tematikës së problemeve që do 
të shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë periudhës Gusht- 
Dhjetor 1982 , si dhe tematika e shqyrtuar dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

07.14.1982 - 
07.22.1982 

18 
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88 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 20.7.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës  , 
komunikimi i disa vendime të marra më parë '' Për forcimin e 
mëtejshëm të disa reparteve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme'' , '' Për organizimin e sistemit të naftës dhe  për 
krijimin  e Drejtorisë së Përgjithshme , dhënien e një ndihme 
materiale prej 25 mijë lekësh për viktimat e agresorëve 
izraelitë në Liban etj. 

07.20.1982 3 

89 Për problemet e dala në mbledhjen e Qeverisë  datë 20.7.1982 '' 
Për ndërprerjen e prodhimit të olovinit '' , '' Eksportimin e 
mineralit të kromit '' , '' problemi i qymyrgurit '' , '' për 
mermerin bllok '' në Portin e Durrësit , '' gjendjen e 
autoambulancave të Ministrisë së Shëndetësisë '' ,. 

08.23.1982 - 
08.24.1982 

19 

90 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 '' Për kontrollin e ushtruar në Ministrinë e 
Shëndetësisë  për shkeljet dhe shtrembërimet e direktivave të 
Partisë  si dhe për shpërdorimin e pozitës zyrtare të armikut 
Llambi Ziçishti'' , dërgimi i konkluzioneve të Këshillit të 
Ministrave gjithë ministrive dhe institucioneve qendrore si 
dhe raporti i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

07.29.1982 - 
09.06.1982 

87 

91 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 11.8.1982 për evidentimin dhe administrimin e 
drithërave të bukës e të esencës së pishës dhe për furnizimin e 
popullit me produkte bujqësore në rrethin e Pukës . Ndjekjen 
penale të personave , materiali dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë si dhe raporti i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

07.17.1982 - 
08.24.1982 

63 

92 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 ''Mbi sjelljen dhe dërgimin e sendeve dhe për 
tagrin doganor '' , si dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

04.27.1982 - 
08.24.1982 

34 

93 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 '' Për projektligjin për rritjen e përgjegjësisë së 
administratës së ndërmarrjes dhe të rolit të bashkimeve 
profesionale në fushën e sigurimeve shoqërore e shtetërore '' , 
materiali dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
vërejtjet e Presidiumit mbi këtë problem. 

07.10.1982 - 
10.05.1982 

13 
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94 Procesverbali  dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 '' Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr. 540, datë 13.12. 1980 '' Për mënyrën e 
shpërblimit të punës në brigadat e remontit e të mirëmbajtjes 
së makinerive dhe të punëtorëve të tjerë ndihmës '' si dhe 
relacion i Komitetit të Punës  dhe të Pagave për këtë problem. 

07.26.1982 - 
08.24.1982 

13 

95 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor , procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 11.8.1982 ''  
Për një ndryshim në dekretin Nr. 4559 , datë 1.11.1969 '' Mbi 
qarkullimin në rrugët e qyteteve  dhe në rrugët e tjera '' , 
relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
dërgimi i dekretit Ministrisë së Punëve të Brendshme , 
Gjykatës së Lartë , Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

07.08.1982 - 
10.09.1982 

16 

96 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
11.8.1982 '' Për një ndryshim në urdhëresën e Këshillit të 
Ministrave Nr. 1 datë 24.1.1961 '' Mbi ambalazhet '' si dhe 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

06.08.1982 - 
08.16.1982 

8 

97 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
11.8.1982 '' Për dhënie vështirësi pune punëtorëve që punojnë 
në fabrikat  e çimentos si dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

05.15.1982 - 
08.24.1982 

10 

98 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit  të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 mbi miratimin e detyrës së projektimit për 
hartimin e planit rregullues të qytetit të Përmetit si dhe 
parashtresa e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Përmetit  për këtë problem. 

06.10.1982 - 
08.16.1982 

18 

99 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 mbi rikonstruksionin dhe ngrohjen e kinoteatrit 
në Gjirokastër. 

07.10.1982 - 
08.16.1982 

8 

100 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 '' Mbi zgjatjen e afatit të mbushjes dhe të 
shpërndarjes së letërnjoftimeve dhe të pagesës së punonjësve 
që mbushin letërnjoftimet, dhe relacioni i Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për këtë problem. 

07.20.1982 - 
08.16.1982 

9 
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101 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 mbi shtesë investimesh Ministrisë së Punëve të 
Brendshme , si dhe relacioni i Ministrise¨¨ për këtë problem. 

07.10.1982 - 
08.16.1982 

8 

102 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit  Qendror të PPSH , 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 '' Mbi efektet ekonomike dhe disa ndryshime në 
planin e vitit 1982 për ngritjen e nivelit dhe të cilësisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

07.06.1982 - 
08.16.1982 

25 

103 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 mbi normat e punës mësimore në shkollat e 
mesme e tetëvjeçare si dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës për këtë problem. 

07.23.1982 - 
08.24.1982 

31 

104 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 mbi përmirësimin e gjendjes së disa godinave 
shkollore  , si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për këtë problem. 

07.17.1982 - 
08.16.1982 

17 

105 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave , 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme  '' Për miratimin e lidhjes së 
kontratës për blerjen e uzinës së nikel- kobaltit'' . 

08.25.1982 20 

106 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 '' Mbi gjendjen e trajtimit të Uzinës së Nikel- 
Kobaltit , relacioni dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

08.11.1982 - 
08.26.1982 

21 

107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
11.8.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës : a ) Për ngritjen 
e mëtejshme të cilësisë së punës në shkolla; b ) Për përgatitjen 
e mencave e konvikteve të shkollës së Institutit të Lartë 
Bujqësor për delegatët e Kongresit të 8 - të të Bashkimit të 
Rinisë ; zgjerimi i Uzinës Mekanike Bujqësore në Durrës etj. 

08.11.1982 6 

108 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
27.8.1982 mbi miratimin e detyrës së projektimit dhe të 
projektidesë të linjës 400 kw Elbasan- Korçë - Kufi dhe të 
nënstacionit përkatës 400  kw në Elbasan si dhe parashtresa 
ardhur nga Ministria e Energjitikës për këtë problem. 

07.12.1982 - 
09.06.1982 

160 
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109 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Mininstrave mbajtur 
më 27.8.1982 '' Mbi  kryerjen e disa punimeve të 
domosdoshme në nënobjekte të Uzinës së Vajrave 
Lubrifikante në Ballsh si dhe relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

02.03.1982 - 
09.06.1982 

9 

110 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Minstrave i datës 
27.8.1982 mbi rritjen e vleftës së plotë të Fabrikës së Gomës në 
Durrës si dhe parashtresa e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

07.13.1982 - 
09.06.1982 

9 

111 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 mbi shpronësimin e 37 banesave që ndodhen nën 
ndikimin e shfrytëzimit të minierës së Memaliajt si dhe 
relacioni i Ministrisë  së Energjitikës për këtë problem. 

08.09.1982 - 
09.06.1982 

13 

112 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 27.8.1982 '' Për zgjatjen e afatit të kthimit të kredive nga 
disa kooperativa bujqësore që nuk i garantojnë me të ardhurat 
'' , si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.02.1982 - 
08.27.1982 

11 

113 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 
27.8.1982  për vlerësimin e prodhimeve bujqësore që shiten me 
cilësi , hershmëri e vonshmëri , si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem . 

07.31.1982 - 
09.07.1982 

13 

114 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 '' Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr. 4 , datë 21.1.1979 '' Për gjendjen e normimit të 
punës dhe për zgjerimin e normimit teknik '' , si dhe 
mendimet e Komitetit Qendror të PPSH, relacioni i Komitetit 
të Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

08.10.1982 - 
09.10.1982 

25 

115 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Miistrave i datës 
27.8.1982 '' Mbi pagën mesatare për llogaritjen e sigurimeve 
për paaftësi të përkohshme për pensionet '' si dhe relacioni i 
Ministrisë i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

08.05.1982 - 
08.27.1982 

12 

116 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 '' Për qarkullimin monetar '' si dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

08.05.1982 - 
09.06.1982 

32 
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117 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 27.8.1982 '' Mbi dërgimin e literaturës dhe të librave në 
rrugë ajrore '' , si dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postave dhe Telekomunikacioneve  për këtë problem. 

06.22.1982 - 
09.06.1982 

13 

118 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 '' Mbi një shtesë në planin e investimeve të Drejtorisë 
së Pritjes '' , si dhe relacioni i Drejtorisë së Pritjes  për këtë 
problem. 

08.13.1982 - 
09.06.1982 

9 

119 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 
27.8.1982 për disa shtesa në numrin e punonjësve të shkollave 
të larta dhe të Institutit të Monumentit të Kulturës , si dhe 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

06.17.1982 - 
09.06.1982 

17 

120 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 
27.8.1982 "Mbi përgatitjen e ekipeve kombëtare të futbollit, për 
organizimin e aktiviteteve sportive të ekipeve "Shpresa"dhe të 
të rinjve si dhe për trajtimin e gjyqtarëve të futbollit dhe 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

06.12.1982 - 
09.07.1982 

25 

121 Procesverbali dhe vendimet e Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 "Për sistemin arsimor", "Mbi kushtet lehtësuese të 
punonjësve për ndjekjen e shkollës së lartë të Partisë 
"V.I.Lenin"si dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për këtë problem. 

07.27.1982 - 
09.06.1982 

67 

122 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.6.1982 "Mbi riorganizimin dhe fuqizimin e shërbimit 
arkivor në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë" si 
dhe relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit 
dhe mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

04.01.1982 - 
09.06.1982 

125 

123 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 mbi "Caktimin e rregullave për punën me 
dokumentet administrative në institucione shtetërore, 
ndërmarrje e kooperativa bujqësore". 

04.06.1982 - 
09.06.1982 

115 
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124 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 "Mbi ruajtjen e sekretit shtetëror" si dhe relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit për këtë 
problem. 

03.06.1982 - 
09.06.1982 

51 

125 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 "Për shqyrtimin e bilancit valutor të vitit 1983 " në 
sektorët e industrisë dhe të minierave. 

08.27.1982 18 

126 Konkluzione, studime, relacione të minitrive dhe 
institucioneve qendrore për ndryshimin në strukturën 
organizative në zbatim të detyrave që shtroi Protokolli i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Nr.62, datë 
29.5.1982 për Komisionin e Planit dhe të Shtetit, Gjykatën e 
Lartë, Ministrinë e Shëndetësisë, Minstrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

06.25.1982 - 
08.30.1982 

137 

127 Konkluzion, studime, relacione të ministrive për ndryshimin 
në strukturën organizative, në zbatim të detyrave që shtroi 
Protokolli i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë  
Nr.62, datë 29.5.1982 për Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Tregëtisë së Brendshme, Prokurorinë e Përgjithshme, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit, Ministrinë e 
Financave. 

06.25.1982 - 
08.30.1982 

77 

128 Studime, relacione të ministrive dhe institucioneve qendrore 
për ndryshime në strukturën organizative në zbatim të 
detyrave që shtroi Protokolli i Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë Nr.62, datë 29.5.1982  për Drejtorinë e 
Përgjithshme të PT-ve, Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, Tregtinë e Jashtme, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Ministrinë e Bujqësisë, Akademinë e Shkencave,. 

06.25.1982 - 
08.13.1982 

167 

129 Studime të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për ndryshime në kompetencat e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

08.03.1982 - 
08.12.1982 

20 
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129/1 Studime të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për ndryshime në kompetencat e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

08.07.1982 - 
08.12.1982 

185 

130 Relacioni mbi studimin dhe përsosjen e strukturës 
organizative të ministrive, institucioneve të tjera qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve paraqitur për mbledhjen e 
Qeverisë të datës 21.9.1982. 

09.08.1982 - 
09.21.1982 

222 

131 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit së Këshillit të Ministrave 
të datës 21.9.1982 "Për disa përmirësime në kompetencat e 
organeve shtetërore" si dhe shënimet e Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

09.11.1982 - 
09.21.1982 

32 

132 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
21.9.1982 "Mbi rezultatet e arritura në kërkim-zbulimin dhe 
konturimin e vendburimeve të reja të naftës e të gazit dhe 
masat për plotësimin e detyrave në nxjerrjen e naftës e të 
gazit, si dhe raporti i Ministrisë së Energjetikës dhe dërgimi i 
vendburimeve Ministrisë së Energjetikës. 

08.30.1982 - 
10.26.1982 

124 

133 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 21.9.1982 "Mbi miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të linjës së tensionit të lartë 220 kv Tiranë-Durrës-
Fier dhe të daljeve përkatëse". Parashtresa e Ministrisë së 
Energjetikës. 

07.19.1982 - 
10.04.1982 

84 

134 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Minsitrave të datës 
21.9.1982 "Për uljen e planit të furnizimit, të shpërndarjes dhe 
të prodhimit të mineralit të hekur-nikelit për gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 1982" si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
të Minierave. 

08.23.1982 - 
09.30.1982 

15 

135 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të ministrave të datës 
21.9.1982 "Mbi masën e paradhënies për shpërblimin e punës 
për anëtarët e kooperativave bujqësore", si dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave, mendimi i Komitetit Qendror të 
Partisë. 

07.23.1982 - 
09.30.1982 

16 
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136 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
21.9.1982 "Mbi radhën e pagesave nga llogaria shlyese 
(likuiduese) ose rrjedhëse e ndërmarrjeve,e institucioneve  dhe 
e kooperativave bujqësore", relacioni i Ministrisë së Financave 
. Mendimi i Komitetit Qendror të Partisë. 

07.30.1982 - 
09.30.1982 

17 

137 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave të datës 
21.9.1982 "Për kreditin bankar, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave. Mendimi i Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

08.05.1982 - 
10.04.1982 

62 

138 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
21.9.1982 "Mbi interesin bankar", si dhe relacioni i Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

07.23.1982 - 
09.30.1982 

14 

139 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
21.9.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës; miratimi i disa 
vendimeve si "Për shtesën e vijës kufitare të qytetit të Beratit"; 
"Për krijimin e degëve te¨Ndërmarrjes së Frigoriferit në 
Elbasan e në Durrës dhe për çeljen e llogarisë shlyese"; "Për 
tarifën e transportit të punonjësve të naftës". 

09.21.1982 9 

140 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 22.10.1982 "Mbi strudimin për përsosjen e strukturave 
organizative të ministrive, të institucioneve të tjera qendrore 
dhe të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve". Detyra dhe struktura e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, të sekretarit të përgjithshëm, të Inspektimit të 
Shtetit me lidhjet përkatëse. 

10.08.1982 - 
10.30.1982 

93 

141 Detyrat kryesore të Komisionit të Planit të Shtetit. 10.11.1982 - 
10.12.1982 

13 

142 Vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 22.10.1982 mbi 
detyrat dhe funksionimin e Komitetit të Kulturës dhe të 
Arteve, materiali i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
këtë problem. 

09.08.1982 - 
10.30.1982 

20 
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143 Vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 22.10.1982 "Mbi 
detyrat dhe funksionimin e Komitetit të Këshillit të 
Përgjithshëm të Bashkimit të Fizkulturës dhe të Sportistëve të 
Shqipërisë", materiali i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
për këtë problem. 

10.12.1982 - 
10.30.1982 

16 

144 Vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 22.10.1982 "Mbi 
miratimin e rregullores së kolegjiumit të ministrave dhe të 
instutucioneve të tjera qendrore", si dhe materiali i Aparatit të 
Këshillit të Minstrave për këtë problem. 

10.07.1982 - 
10.30.1982 

16 

145 Relacion mbi studimin për përsosjen e strukturave 
organizative të ministrive, institucioneve të këshillave 
popullore të rretheve si dhe vërejtjet e Aparatit të Komitetit 
Qendror të Partisë për strukturat organizative të ministrive. 

10.12.1982 143 

146 Vendimi i Këshillit të Minsitrave të datës 22.10.1982 "Mbi 
miratimin e strukturave organizative dhe numrin e 
punonjësve në organikë të ministrive, të instutucioneve të 
tjera qendrore dhe të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve". 

10.22.1982 - 
11.04.1982 

113 

147 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 "Mbi studimin, projektimin, planifikimin , 
zbatimin, financimin e investimeve dhe të ndërtimeve 
themelore dhe marrjen në dorëzim të veprave"si dhe relacioni 
i Komisionit të Planit të Shtetit. 

09.20.1982 - 
10.30.1982 

160 

148 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 për shqyrtimin e raportit "Për punën e kryer deri 
më sot nga Komiteti i Shkencës dhe i Teknikës dhe detyrat që 
dalin për të ardhmen", si dhe raporti i Komitetit të Shkencës 
dhe të Teknikës për këtë problem. 

08.21.1982 - 
10.22.1982 

49 

149 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 "Mbi projekturdhëresën për grumbullimin e 
produkteve bujqësore e blegtorale si dhe të bimëve mjekësore 
e eterovajore", si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
këtë problem. 

09.13.1982 - 
10.22.1982 

24 
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150 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 "Për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa mjeteve dhe 
të një sonde", relacioni dhe materialet përkatëse. 

02.16.1982 - 
11.04.1982 

41 

151 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 "Për disa çështje jashtë rendit të ditës", mbi 
kursimin e energjisë elektrike, ndërprerja e punës në Uzinën e 
Superfosfatit, Laç. 

10.22.1982 8 

152 Raporti i Komisionit të planit të  Shtetit për vitin 1982 dhe për 
projektplanin e projektbuxhetin e shtetit për vitin 1983. 
Pasqyrat përmbledhëse me treguesit kryesorë të projektplanit 
për zhvillimin e ekonomise dhe të kulturës për vitin 1983. 

11.06.1982 108 

153 Vëllimi i investimeve, vëllimi i ndërtimmontimeve për 
ministritë dhe institucionet e tjera qendrore. 

11.06.1982 65 

154 Projektplani i eksportit, importit dhe bilanci i të ardhurave e 
shpenzimeve në valutë për vitin 1983. 

11.06.1982 42 

155 Projetplani financiar dhe projektbuxheti i shtetit për vitin 
1983.Bilanci i disa prodhimeve e lëndëve të para kryesore për 
vitin 1983. 

11.06.1982 105 

156 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave i datës 
11.10.1982 "Për plotësimin e planit e të buxhetit të vitit 1982 
dhe për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të kulturës 
dhe për projektbuxhetin e vitit 1983 ", "Për studimin mbi disa 
probleme të zbatimit të normativave të përdorimit të lëndëve 
të para e të materialeve dhe caktimin e normativave për vitin 
1983", si dhe të projektvendimit "Për zbatimin e metodave 
matematikore në prerjen e lëndëve të para e materialeve". 

11.11.1981 170 

157 Raport i dërguar Komitetit Qendror të Partisë "Për 
projektplanin e projektbuxhetin e shtetit për vitin 1983". 

11.22.1982 61 

158 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Për disa probleme të 
zbatimit të normativave të përdorimit të lëndëve të para e të 
materialeve dhe përcaktimin e normativave për vitin 1983", si 
dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.15.1982 - 
11.24.1982 

105 

159 Vendimi i Këshillit të Ministrave, relacioni i Ministrisë së 
Financave "Për shtrirjen e metodave matematikore në prerjen 
e lëndëve të para dhe të materialeve". 

10.22.1982 - 
11.25.1982 

28 
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160 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më datën 11.11.1982 për shqyrtimin e raportit "Për studimin e 
kryer në zonën që intensifikohet me përparësi". 

11.11.1982 4 

161 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave "Për kalimin ose thithjen e 
kooperativave bujqësore nga ndërmarrjet bujqësore". Materiali 
dërguar Presidiumit, studimi i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem si dhe dërgimi i dekretit komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, vendim i Byrosë Politike për 
kalim të disa kooperativave bujqësore të tipit të lartë në NB. 

10.19.1982 - 
08.11.1983 

111 

162 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
11.11.1982 për disa çështje nga zbatimi i vendimit të Këshillit 
të Ministrave lidhur me sistemin e shpërblimit të punës në 
ndërmarrjet shtetërore dhe në kooperativat bujqësore. Studimi 
i Komitetit të Punës dhe i Pagave për këtë problem. 

10.26.1982 - 
11.11.1982 

39 

163 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
11.11.1982 për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës; për studimin, financimin e investimeve dhe të 
ndërtimeve themelore dhe marrjen në dorëzim të veprave; 
miratimi i strukturës organizative të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore të bëhen 
nga 3-4 vjet; për limitin për valutën e sendeve që dërgojnë të 
arratisurit etj. 

11.11.1982 5 

164 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 16.11.1982 "Mbi 
projektplanin e vitit 1983" në bazë të vërejtjeve që u bënë në 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave të datës 11.11.1982, 
materiali dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, raporti i 
Këshillit të Ministrave, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit, dërgimi i projektplaneve ministrive dhe institucioneve 
qendrore. 

11.15.1982 - 
02.26.1983 

183 

165 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Energjetikës. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

46 

166 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

96 
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167 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

75 

168 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Komunikacioneve. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

32 

169 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Ekonomisë 
Komunale. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

32 

170 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Bujqësisë. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

58 

171 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

68 

172 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Tregtisë së 
Brendshme. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

59 

173 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

33 

174 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

17 

175 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Ndërtimit dhe 
Ministrinë e Financave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

67 

176 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, Ministrinë e Shëndetësisë, Akademinë e Shkencave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

53 

177 Projektplani i vitit 1983 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

9 

178 Projektplani i vitit 1983 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postëtelekomunikacioneve. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

13 

179 Projektplani i vitit 1983 për Komitetin Qendror të Partisë , 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, Këshillin e Ministrave, 
Komisionin e Planit të Shtetit dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

78 

180 Projektplani termik i punës shkencore për vitin 1983, relacioni 
i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

11.06.1982 - 
12.17.1982 

136 

181 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
16.11.1982 për shqyrtimin e ristudimit të kryer në zonën 
bujqësore që intensifikohet me përparësi, materiali dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë si dhe raporti i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

11.02.1982 - 
11.22.1982 

65 
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182 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.11.1982 mbi përcaktimin e kompetencave të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, si dhe lista e ndarjes së sektorëve 
ndërmjet shokëve të Kryesisë. 

11.16.1982 - 
12.23.1982 

25 

183 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 16.12.1982 për shqyrtimin e relacionit "Për përmirësimin e 
nivelit shkencor të studimeve e projektimeve dhe përsosjen e 
teknologjisë në industrinë mekanike". Relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës. 

10.12.1982 - 
12.16.1982 

80 

184 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Për gjendjen e vdekshmërisë së fëmijëve të 
moshave 0-1 vjeç dhe 1-4 vjeç dhe masat që duhen marrë për 
ta ulur atë në mënyrë të ndjeshme", si dhe raporti i Ministrisë 
së Shëndetësisë për këtë problem. 

08.30.1982 - 
01.17.1983 

79 

185 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Mbi përmirësimin e punës dhe për kalimin e 
Institutit të Studimeve Ekonomike në varësi të Komisionit të 
Planit të Shtetit", si dhe relacioni i Akademisë së Shkencave 
për këtë problem. 

01.07.1982 - 
07.20.1982 

33 

186 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Mbi miratimin  e financimit të disa punimeve në 
kombinatin e drurit "Misto Mame" në Tiranë si dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

11.17.1982 - 
12.23.1982 

10 

187 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Për shtesë fondesh për meremetime të mëdha", 
relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

11.23.1982 - 
12.30.1982 

11 

188 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Mbi disa ndryshime në planin e investimeve të 
vitit 1982 për Ministrinë e Bujqësisë", relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë. 

11.10.1982 - 
12.23.1982 

8 

189 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 16.12.1982 për shqyrtimin e relacionit "Për krijimin e 
ndërmarrjeve të bonifikimit në rrethin e Kukësit, të Lezhës 
dhe të Skraparit", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

08.10.1982 - 
12.16.1982 

5 
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190 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Mbi një shtesë në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.281, datë 12.10.1982 për bursat e studentëve 
dhe të pasuniversitarëve tanë jashtë shtetit, relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për këtë problem. 

11.17.1982 - 
12.23.1982 

8 

191 Procesverbali dhe udhëzimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Për disa përmirësime e plotësime të vendimeve 
dhe të udhëzimeve të Këshillit të Ministrave lidhur me 
llogaritjet e pagës së punonjësve në përputhje me kodin e ri të 
punës" dhe të relacionit "Për projektudhëzimin mbi pagën 
mesatare për llogaritjen e sigurimeve për paaftësi të 
përkohshme për lejen e barrës e të lindjes dhe për pensionet", 
si dhe relacionet e Komitetit të Punës e të Pagave dhe të 
Ministrisë së Financave. 

08.12.1982 - 
01.06.1983 

39 

192 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 për shqyrtimin e relacionit  "Për projekturdhëresën 
për administrimin e kullotave" si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

10.25.1982 - 
12.16.1982 

11 

193 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor për disa ndryshime 
në ligjin Nr. 4624, datë 24.12.1969 "Mbi sistemin e ri arsimor", 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dërgimi 
gjithë ministrive dhe institucioneve, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

10.09.1982 - 
02.18.1983 

27 

194 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 16.12.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës; ndryshime 
në planin e investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
për vitin 1982, për pajisjen me armatime, municione dhe me 
uniformë, anëtarët dhe kandidatët e Komitetit Qendror të 
Partisë etj. 

12.16.1982 5 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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195 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 3.1.1982 për shqyrtimin e raportit "Për punën e 
kryer nga ministritë e institucionet e tjera qendrore dhe nga 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
zbatimin e vendimit të Presidiumit të Kuvendit Popullor Nr. 
255 datë 30.6.1980 për kompetencat e këshillave popullore të 
bazës" si dhe raporti përkatës. 

09.09.1981 - 
01.03.1982 

30 

196 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 3.1.1982 për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që 
do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të parë të 
vitit 1982, si dhe projektplani me shënimet. 

12.31.1981 - 
01.03.1982 

11 

197 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
"Mbi problemet e transportit me Jugosllavinë, Italinë dhe 
Greqinë", si dhe raporti i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

01.11.1982 - 
11.12.1982 

60 

198 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për problemet e rregullimit të liqenit të Shkodrës, lumenjve 
Drinit dhe Bunës, si dhe relacioni përkatës. 

01.08.1982 - 
02.11.1982 

27 

199 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
21.1.1982 "Për përmirësimin e mëtejshëm të metodës dhe të 
stilit në punë të Kryesisë së Këshillit të Ministrave". 

01.21.1982 106 

200 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
"Mbi ngritjen në një shkallë më të lartë të punës studimore dhe 
projektuese në sektorët e gjeologjisë e të minierave", relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës. 

10.26.1982 - 
03.12.1983 

43 

201 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 "Mbi masat që duhen marrë për një 
shfrytëzim më të mirë të gomave të automjeteve dhe për 
riveshjen e tyre", relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

10.20.1982 - 
10.07.1983 

46 
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202 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 "Mbi kualifikimin dhe specializimin 
pasuniversitar të kuadrit të lartë (1981-1985), relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës. 

10.07.1982 - 
12.23.1982 

14 

203 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 "Mbi miratimin e shesheve të ndërtimit të 
disa komplekseve blegtorale " (Vlorë, Tiranë, Fier) relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë. Miratimi i detyrës së projektimit, të 
projektidesë dhe të preventivit paraprak të veprës "Ujitja në 
formë shiu nga rezervuari i Gjançit të rrethit të Korçës", si dhe 
relacioni përkatës. 

09.17.1982 - 
12.23.1982 

42 

204 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 "Për marrjen e të afërmëve të tyre nga 
punonjësit e përfaqësive tona jashtë shtetit", relacioni përkatës. 

09.29.1982 - 
12.17.1982 

6 

205 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 mbi projektidenë e veçantë dhe 
preventivin¨paraprak të nyjes së ndërtesës të centralit në 
hidrocentralin e Komanit", relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës. 

10.02.1982 - 
12.23.1982 

106 

206 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 17 dhjetor 1982 për shqyrtimin e parashtesës "Për 
ndërtimet që duhen bërë për të strehuar familjet që 
shpërngulen si rezultat i krijimit të liqenit të hidrocentralit të 
Komanit", relacioni përkatës. 

11.04.1982 - 
12.17.1982 

11 

207 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 17.12.1982 "Mbi ndërtimin e fabrikës së tullave në 
Fier", relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

10.27.1982 - 
12.17.1982 

16 

208 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.12.1982 "Për ngritjen e Institutit të Studimeve dhe të 
Prodhimeve Ushtarake", relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

12.08.1982 - 
12.23.1982 

20 
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209 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës, 
probleme të kuadrit, për materialet që do të shqyrtohen në 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së tij në 
janar 1983. 

12.17.1982 4 

3 Vendime.   

210 Vendime të Këshillit të Ministrave për lëvizje dhe emërime 
kuadri me Ministrinë e Punëve të Brendshme si dhe 
propozimet e ardhura nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

01.07.1982 - 
12.06.1982 

53 

211 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërim dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Tregtisë së 
Brendshme si dhe propozimi i ardhur nga ministritë. 

04.13.1981 - 
11.15.1982 

26 

212 Vendime të Këshillit të Ministrave për lëvizje dhe emërim 
kuadri në Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave dhe 
Ministrisë së Energjetikës. 

10.13.1981 - 
08.03.1982 

20 

213 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Ekonomisë Komunale si dhe 
relacionet përkatëse. 

12.04.1981 - 
06.15.1982 

17 

214 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje të 
kuadrit në Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Akademisë së 
Shkencave, Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, Drejtorisë 
së Përgjithshme të Radiotelevizionit si dhe relacionet 
përkatëse. 

12.11.1981 - 
09.14.1982 

45 

215 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Punëve të Jashtme si dhe relacionet e 
ardhura nga Ministria e Punëve të Jashtme. 

12.12.1981 - 
11.16.1982 

57 

216 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime, lëvizje, 
shkarkime kuadri, për ministritë dhe Drejtorinë e Pritjes si dhe 
relacionet përkatëse. 

01.27.1982 - 
12.20.1982 

165 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e rregullores 
për hyrjen në selinë e Këshillit të Ministrave. 

02.15.1982 - 
03.05.1982 

11 
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218 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e detyrave të 
përgjithshme të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të 
Sekretariatit të Përgjithshëm. 

12.08.1982 6 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e njoftimeve 
dhe të evidencave. 

10.05.1982 20 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjen e 
përbashkët për përmirësimin e kushteve materiale e kulturore 
të punonjësve, si dhe materiali dërguar Komitetit Qendror për 
këtë problem. 

05.25.1982 - 
06.05.1982 

14 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie ndihme për 
viktimat e agresionit izraelit në Liban si dhe materiali i 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

06.30.1982 - 
07.08.1982 

9 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënie fondi Prokurorisë 
së Përgjithshme si dhe relacioni për këtë problem. 

09.13.1982 - 
09.21.1982 

10 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, relacioni i 
kësaj Ministrie për këtë problem. 

12.11.1982 - 
12.17.1982 

11 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për krijimin e Komisionit të 
Bronjimit" pranë Këshillit të Ministrave. 

05.19.1982 - 
05.20.1982 

4 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e pagave të 
disa funksioneve të reja të ushtarakëve dhe të punonjësve 
civilë në ushtri, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

12.13.1982 - 
12.21.1982 

16 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi një ndryshim në planin 
e investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore", relacioni 
për këtë problem. 

12.30.1981 - 
01.09.1982 

10 

227 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi emërtimin e reparteve 
ushtarake", si dhe materiali i ardhur nga Ministria e Mbrojtjes 
Popullore. 

05.06.1982 - 
05.17.1982 

19 

228 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen e disa 
objekteve të rëndësishme me roje ushtarake, ekspozita 
"Shqipëria sot", Muzeu Kombëtar "Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu", objekti "781" të PT Tiranë, "Për ruajtjen e 
stacionit televiziv të Çervenakës në Pogradec". 

06.19.1982 - 
12.30.1982 

27 
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229 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi një shtesë fondi në 
valutë të lirë Ministrisë së Punëve të Brendshme", "Mbi një 
shtesë në investime dhe në furnizimin materialo-teknik të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme", si dhe relacionet 
përkatëse. 

06.16.1982 - 
07.15.1982 

28 

230 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi daljen në pension të disa 
kuadrove të Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe 
propozimi i Ministrisë. 

10.09.1982 - 
10.11.1982 

5 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi një shtesë vështirësie 
shërbimi" ushtarakëve aktivë që komandohen të shërbejnë si 
roje në dhomat e izolimit të repartit 313 në Tiranë si dhe 
materiali i ardhur nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

12.16.1982 - 
12.18.1982 

6 

232 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Mbi hapjen e transheve dhe 
hendeklidhjeve" si dhe letra e ardhur nga Komiteti Qendror i 
Partisë. 

12.09.1982 - 
12.17.1982 

21 

233 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, vendim i 
Këshillit të Minsitrave "Mbi trajtimin e shokëve Haxhi Lleshi, 
Myslym Peza, Spiro Koleka, Shefqet Peçi dhe Pilo Peristeri. 

11.25.1982 - 
12.07.1982 

23 

234 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi shfuqizimin e 
udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.4 datë 19.5.1981"Për 
zëvendësimin e punëtorit ose të nëpunësit kur mungon nga 
puna", "Për disa ndryshime në urdhëresa, vendime dhe 
udhëzime të Këshillit të Ministrave. 

02.23.1982 - 
12.05.1982 

43 

235 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime kuadri në 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore si dhe propozimet e ardhura 
nga kjo ministri. 

10.13.1981 - 
10.15.1982 

25 

236 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje të 
kuadrit në Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe në disa 
ministri si dhe relacionet përkatëse. 

04.30.1982 - 
04.15.1983 

107 

237 Vendime të Këshillit të Ministrave për një shtesë në numrin e 
punonjësve të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tropojës "Për disa ndryshime në strukturat 
organizative të disa ministrive dhe rretheve. 

03.06.1982 - 
11.20.1982 

14 
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238 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e kolegjiumit 
të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si dhe propozimi i kësaj 
Ministrie. 

11.15.1982 - 
11.17.1982 

5 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e kolegjiumit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe propozimi i 
ardhur nga kjo Ministri. 

11.05.1982 - 
11.25.1982 

9 

240 Vendim i Këshillit të Minsitrave për miratimin e kolegjiumit të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve si dhe propozimi i ardhur nga kjo 
drejtori. 

03.04.1982 - 
05.12.1982 

7 

241 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratime delegacioni si 
dhe relacionet përkatëse të ardhura nga ministritë. 

01.09.1982 - 
08.11.1982 

58 

242 Vendime të Këshillit të Minsitrave për dalje kuadri në pension 
dhe lëvizje kuadri si dhe relacioni i Ministrisë së Financave 
dhe Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

04.17.1982 - 
07.01.1982 

21 

243 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie pensioni si dhe 
propozimet e ardhura për këtë problem. 

10.27.1981 - 
09.03.1982 

58 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
strukturën organizative të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

12.06.1982 - 
12.07.1982 

4 

245 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi deklarim personi që nuk 
u ka qëndruar besnik qëllimeve të revolucionit", si dhe 
propozimi i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Elbasanit për këtë problem. 

10.18.1982 - 
12.02.1982 

8 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi dhënien e një ndihme 
qytetares Urani Topallit", si dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

12.01.1982 - 
12.06.1982 

6 

247 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e planit për 
kualifikimin dhe specializimin jashtë shtetit si dhe propozimi i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

10.21.1981 - 
01.04.1982 

63 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi disa shtesa në planin e 
vitit 1982 dhe në numrin e punonjësve të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave," si dhe relacioni për këtë 
problem. 

03.12.1982 - 
03.24.1982 

8 
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249 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime në planin e 
ndërtimit të veprave", si dhe relacioni i Minstrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

09.07.1982 - 
10.01.1982 

7 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e eksport-importit të Ministrisë së  industrisë  dhe të 
Minierave për vitin 1982, relacioni për këtë problem. 

04.23.1982 - 
05.11.1982 

21 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për çelje llogari shlyese 
(likuiduese) për Agjencinë e Shpërndarjes së Lëndës së Drurit 
në Shkodër në varësi të Ndërmarrjes së  Shpërndarjes të 
Lëndës së Drurit në Tiranë, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

06.18.1982 - 
10.16.1982 

7 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e fillimit të 
punimeve në objektin "Zgjerimi i Uzinës Mekanike Bujqësore 
në Durrës" me projekte dhe preventiva të pjesëshme, relacioni 
i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

07.09.1982 - 
08.14.1982 

9 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e detyrës së 
projektimit të fabrikës për prodhimin e acidit sulfurik nga 
koncentratet e piritit në Laç", si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

11.02.1981 - 
02.02.1982 

16 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e sheshit të 
depozitimit të skorjeve të metalurgjisë në Rubik", relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

04.05.1982 - 
04.09.1982 

7 

255 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi kompletimin e linjës 
së bimetalit në Rubik", "Ngritjen e repartit të riedukimit  në 
minierën e bakrit në Qafë - Bari të rrethit të Pukës", "Mbi 
ndërtimin e uzinës së nikelit dhe kobaltit" parashikuar në 
pesëvjeçarin e shtatë si dhe relacionet përkatëse. 

03.23.1982 - 
11.27.1982 

34 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e repartit të 
prodhimit dhe të riparimit të paisjeve hidraulike dhe 
pneumatike. 

04.07.1982 - 
04.08.1982 

24 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për uljen e planit të 
prodhimit të letrës të shtypshkrimit", si dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

09.07.1982 - 
10.04.1982 

12 
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258 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi rritjen e vleftës se 
plotë të ndërtim-montimit të kinoklubit të minatorëve në 
Memaliaj", "Mbi uljen e planit të nxjerrjes dhe të shpërndarjes 
së qymyrgurit për vitin 1982", relacioni i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

09.11.1982 - 
10.23.1982 

14 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi shtesë kuote pjesë 
ndërrimi të automjeteve nga importi", relacioni i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

09.13.1982 - 
09.27.1982 

6 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.28 datë 30.1.1980 për 
zgjerimin e mëtejshëm të prodhimit të mallrave të përdorimit 
të gjerë", si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

12.04.1982 - 
12.23.1982 

8 

261 Vendim i Këshilit të Ministrave mbi përgatitjen e punëtorëve 
të rinj të kualifikuar për Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore si dhe relacioni për këtë problem. 

09.11.1982 - 
10.15.1982 

7 

262 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime në afatin e 
ndërtimit të veprave të vitit 1982*, "Ndërtimi i depos së vajit" 
dhe ndërtimi i fabrikës së prodhimit të salcës si dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

10.05.1982 - 
10.22.1982 

7 

263 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi disa përmirësime në 
kriteret e formimit të çmimeve të kuponave nga tekstilet", 
relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

06.25.1982 - 
06.26.1982 

8 

264 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi një ndryshim në 
strukturën organizative të Ministrisë së Energjetikës dhe 
miratimin e strukturës organizative të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Naftës dhe të Gazit në Patos", "Ndryshime në 
strukturën organizative të Ministrisë së Energjetikës", 
relacionet përkatëse të Ministrisë së Energjetikës. 

07.05.1982 - 
12.09.1982 

33 
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265 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e 
marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës Greke për 
ndërtimin dhe vënien në funksionim të një linje elektrike të 
tensionit të lartë për lidhjen e sistemeve elektroenergjetike të 
tyre", "Mbi kursimin e energjisë elektrike", relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale. 

01.08.1982 - 
06.05.1982 

21 

266 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për kalim fondi", për 
financimin e punimeve në nënobjektet e Uzinës së Vajrave 
Lubrifikante në Ballsh, relacioni i Ministrisë së Energjetikës. 

11.04.1982 - 
11.10.1982 

7 

267 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi tarifën e transportit të 
punonjësve të sektorëve të naftës", "Mbi lejimin e ditës së 
punës së zgjatur për shoferët që punojnë në dispozicion të 
puseve dhe të ndërmarrjeve të naftës", relacionet e Ministrisë 
së Energjetikës. 

08.17.1982 - 
10.01.1982 

15 

268 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi përballimin e dëmeve 
të shkaktuara ekonomive bujqësore të rrethit të Fierit nga 
gazrat e pusit Ca-37", "Mbi heqjen e tubacionit të naftës Finiq-
Berdenesh-Sarandë dhe uljen e vleftës së plotë të objekteve të 
naftës e të gazit në Sarandë",  relacionet e Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

03.02.1982 - 
12.18.1982 

18 

269 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi disa shtesa në numrin e 
punonjësve në organikë të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës", relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
këtë problem. 

03.31.1982 - 
05.17.1982 

15 

270 Vendime të Këshillit të Ministrave "Dhënien e një burse jashtë 
kritereve ekonomike", "Mbi disa shtesa në planin e pranimit të 
studentëve të rinj në arsimin e lartë për vitin 1982", "Mbi 
bursat e studentëve dhe të pasuniversitarëve tanë jashtë 
shtetit", relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

01.26.1982 - 
06.02.1983 

38 
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271 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi bursën e studentëve 
të huaj kosovarë që strehohen në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë", "Dhënie një shtesë rroge disa 
studentëve të huaj", "Zgjatjen e afatit të studimit në disa degë 
të shkollës së lartë", relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës. 

01.20.1982 - 
12.13.1982 

35 

272 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi hapjen e kurseve 
tremujore", "Mbi kualifikimin e përkthyesve të Radio Tiranës", 
"Për riorganizimin e komisionit të lartë të atestimit", relacionet 
përkatëse. 

04.20.1982 - 
09.17.1982 

22 

273 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për përbërjen e Komisionit 
të Përhershëm për organizimin e punës për pastrimin dhe 
pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare shqipe". "Mbi 
shpërblimin e autorëve të veprave letrare, artistike, shkencore 
e publicistike, si edhe interpretuesve të ndryshëm", "Shtesë 
fondi për blerjen e antologjisë së prozës shqiptare", relacionet 
përkatëse. 

07.08.1982 - 
10.16.1982 

33 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie fondesh për 
blerje materialesh arkivore të Sami Frashërit", "Për dhënie 
falas materiale propagandistike nga Radiotelevizioni", 
relacionet përkatëse. 

05.15.1982 - 
06.21.1982 

15 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi një shtesë në vendimin 
mbi ndarjen e punëve në  kategori për efekt pensioni", 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

08.19.1982 - 
10.15.1982 

8 

276 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndryshime në 
strukturën organizative dhe të numrit të punonjësve të 
Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë", "Mbi punimet në 
pallatin e sportit "Partizani", ndërtimi i rrugës për muzeun 
"Skënderbeu" në qytetin e Krujës, "Mbi festimin e 70-Vjetorit 
të Shpalljes së Pavarësisë", relacionet e Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale. 

11.17.1981 - 
11.07.1982 

40 

277 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi disa ndryshime në 
plan për vitin 1982" të Kombinatit Poligrafik dhe relacionet 
përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

03.25.1982 - 
05.24.1982 

21 
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278 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi disa ndryshime në 
planin e punës shkencore për pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) 
"Mbi ngritjen e rrjetit të makinave elektronike llogaritëse dhe 
miratimin e strukturës organizative të Qendrës së 
Matematikës Llogaritëse", "Mbi drejtimet e reja shkencore në 
Institutin e Fizikës Bërthamore", relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës dhe të Akademisë së Shkencave. 

08.25.1981 - 
05.08.1982 

52 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi përmirësimin e 
kushteve të banimit në Institutin e Lartë Bujqësor në Kamëz 
për delegatët e Kongresit të 8-të të BRPSH-së", relacioni i 
Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë të Punës së 
Shqipërisë. 

07.31.1982 - 
08.17.1982 

17 

280 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi rritjen e vleftës së 
plotë të objektit "shtesë 300 shtretër në spitalin e pediatrisë" në 
Tiranë, "Përbërjen e Komisionit Qendror për mbrojtjen e 
mjedisit nga ndotja", "Mbi uljen e vleftës së plotë të objektit 
"Poliklinika në Lushnje", "Mbi kalimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë të disa makinerive metalprerëse", relacionet e 
Ministrisë së Shëndetësisë për këto probleme. 

04.02.1982 - 
10.22.1982 

38 

281 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punëtorëve të 
bujqësisë" shpërblimin e punës në kooperativat bujqësore 
"Përjashtimi i kooperativës bujqësore të Oblikës nga derdhja e 
të ardhurës neto të centralizuar", shtesë në tabelën e pagave 
emërtimi "revizor", "Mbi një shtesë në fondin e investimeve 
prodhuese për kooperativat bujqësore", relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

12.31.1981 - 
08.24.1982 

35 

282 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi kalimin e një kaldaje 
nga sektori shtetëror në atë kooperativist", "Kalimi i sektorit të 
shtyllës të NB-së "8 Nëntori" në Maliq dhe të sektorit të 
Xhafzotajt të NB-së "8 Nëntori" në Sukth në varësi të Institutit 
të Kërkimeve Blegtorale. 

06.11.1982 - 
11.15.1982 

25 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi caktimin e shesheve të 
ndërtimit të disa komplekseve blegtorale", relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.07.1981 - 
01.09.1982 

15 
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284 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e detyrës së 
projektimit dhe të projektidesë së veprave me emërtimet e 
mëposhtme", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

12.18.1981 - 
02.10.1982 

27 

285 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.214, datë 24.11.1973 
"Mbi çmimet e blerjes së mishit të bagëtive në rritje që 
dorëzohen me peshë më të madhe nga kufiri", "Mbi lejimin e 
blerjes së farës së patateve nga oborret kooperativiste", 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.15.1982 - 
12.23.1982 

20 

286 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për kalim toke", "Mbi 
shtegtimin dimëror të bagëtive", relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

04.05.1982 - 
10.30.1982 

19 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi shtesën e vijës kufitare 
të qytetit të Elbasanit", relacioni i Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Elbasanit për këtë problem. 

09.27.1982 - 
11.12.1982 

12 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie lëndë drusore 
mbi planin e vitit 1982", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

08.02.1982 - 
08.16.1982 

7 

289 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi shpërblimin e 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave", "Mbi disa 
shtesa në organikë për Bankën e Shtetit Shqiptar dhe Bankën 
Bujqësore", relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit. 

10.04.1982 - 
12.23.1982 

13 

290 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi planin e arkës së 
Bankës së Shtetit Shqiptar dhe për planin e kreditit për vitin 
1982, për vitin 1983", "Mbi pakësimin e shpenzimeve të 
institucioneve buxhetore të pakryera në gjashtëmujorin e parë 
të vitit 1982 dhe për rritjen e planit të të ardhurave", relacionet 
e Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.04.1982 - 
12.29.1982 

43 

291 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e buxhetit të 
shtetit për vitin 1982 dhe të buxhetit konsuntiv të shtetit për 
vitin 1980". 

02.04.1982 - 
02.05.1982 

38 
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292 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi disa përmirësime në 
planin e uljes së kostos", "Mbi disa ndryshime në të ardhurat 
dhe në shpenzimet e buxhetit të shtetit për vitin 1982", 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe e Ministrisë së 
Financave. 

04.07.1982 - 
11.16.1982 

38 

293 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi kalimin në llogarinë 
01 të interesave bankare në valutë", "Kalimin e fondeve në 
valutë të lirë të marrë nga llogaria 01", "Kalimin në llogarinë 
01 të shumës prej 2 milionë dollarë", relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Financave. 

03.22.1982 - 
07.16.1982 

23 

294 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi arkëtimin e mjeteve 
monetare nga rrjeti i tregtisë së fshatit dhe i kooperativave 
bujqësore", relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.25.1982 - 
04.09.1982 

6 

295 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie argjendi ", 
"Prodhimi i metaleve të çmuara për pesëvjeçarin e shtatë", 
"Shkrirjen e një sasie ari dhe argjendi në thesarin e shtetit", 
"Mbi valutën dhe metalet e çmuara"; "Dorëzimi nga thesari i 
shtetit të disa monedhave antike prej argjendi, Akademisë së 
Shkencave". 

03.23.1982 - 
11.13.1982 

48 

296 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi valutën dhe sendet që 
mund të dërgohen nga të  arratisurit", relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

11.01.1982 - 
11.25.1982 

19 

297 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi shtesë në kufirin e 
importit të Ministrisë së Financave", si dhe relacioni i kësaj 
Ministrie për këtë problem. 

06.22.1982 - 
11.27.1982 

16 

298 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi shtesë plani në valutë 
të lirë", "Shtesë fondi Komitetit Qendror të Partisë", për rrethet 
Lushnje dhe Gramsh. 

06.04.1982 - 
07.21.1982 

9 

299 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie fondi në 
valutë të lirë për nevoja të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore" "Mbi dhënie fondi në valutë të lirë 
ambasadave tona në Paris e Romë". 

03.16.1982 - 
11.15.1982 

8 
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300 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e 
rregullores mbi mbajtjen e kontabilitetit, përgatitjen e 
bilanceve kontabël dhe detyrat e përgjegjësve të financës e të 
kontabilitetit", "Mbi pagimin e automjeteve të dhëna 
kooperativave bujqësore", relacionet përkatëse. 

05.25.1982 - 
08.16.1982 

16 

301 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi mjetet lëvizëse të 
invalidëve dhe çmimet e tyre", "Uljen e çmimit të blerjes së 
kumbullës, shpendëve dhe të metrazheve kupone të 
eksportit", relacioni i Ministrisë së Financave dhe Komitetit të 
Çmimeve dhe të Standardeve për këtë problem. 

07.16.1982 - 
11.30.1982 

26 

302 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e 
projektbuxhetit të shtetit për vitin 1983 dhe të buxhetit faktik 
të shtetit për vitin 1981". 

12.28.1982 - 
12.29.1982 

31 

303 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi detyrat e Komitetit të 
Punës dhe të Pagave", "Mbi detyrat e Komitetit të Çmimeve 
dhe të Standardeve". 

10.28.1982 14 

304 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për rritjen e vleftës së 
plotë për ndërtimin e ambasadës të RP të Kinës në Tiranë", 
"Ndërtimin e godinës të selisë së Komitetit Qendror të PPSH 
dhe të Pallatit të Kongreseve", "Rikonstruksioni i godinës së 
Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë Popullore", "Rikonstruksioni i 
hotel "Dajtit", relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme. 

03.19.1982 - 
11.17.1982 

52 

305 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi zgjerimin e vijës 
kufitare të ndërtimeve në qytetin e Shkodrës", "Mbi shtesën e 
vijës kufitare të qytetit të Beratit", relacioni i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, Beratit. 

07.27.1982 - 
09.17.1982 

24 

306 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi financimin e 
punimeve në veprat që janë tejkaluar fondet e planifikuara për 
vitin 1981", "Çelje llogarie likuiduese", për ndërtimin e 
kantiereve të kombinatit "Çeliku i Partisë", "Zgjerimi i 
punimeve të objektit "Kanali i ujrave të larta në Lushnje", 
relacionet përkatëse të Ministrisë së Ndërtimit. 

12.24.1981 - 
11.19.1982 

20 
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307 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi ndërtimin e sheshit të 
ndërtimit të banesave të parafabrikuara në qytetin e Durrësit", 
"Miratimin e detyrës së projektimit dhe të projektidesë 
teknologjike fabrikës së tullave në Lushnje", "Fabrika e Tullave 
në Durrës", "Krijimi i agjencive të shpërndarjes së çimentos në 
silloset pranë stacioneve hekurudhore", "Ndërtimin e sheshit 
të ndërtimit të poligonit për prodhimin e parafabrikateve në 
Çeravë të rrethit të Pogradecit", relacionet e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Durrësit. 

12.21.1981 - 
09.13.1982 

68 

308 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi një shtesë në numrin e 
nxënësve në ekonomi" relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

12.23.1981 - 
01.13.1982 

8 

309 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi masa për zhdukjen e 
pasojave të tërmetit të datës 17.11.1982", si dhe njoftimi mbi 
trajtimin me dietë të specialistëve që do të dërgohen në rrethin 
e Skraparit për mënjanimin e rrëshqitjeve në fshatrat Backë, 
Tubohovë dhe Prishtë", relacioni i Ministrisë së Ndërtimit. 

05.05.1982 - 
12.03.1982 

39 

310 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi shtesë në strukturën 
organizative dhe në numrin e punonjësve të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave dhe të Telekomunikacioneve", 
"Kalimi i dy mjeteve detare nga inventari i transportit të 
brendshëm në atë të jashtëm", "Varësia e parkut të mallrave në 
Përmet", relacionet e Ministrisë së Komunikacioneve, 
Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve. 

03.18.1982 - 
12.28.1982 

28 

311 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi një ndryshim në 
planin e valutës dhe të importit të vitit 1982 për Ministrinë e 
Komunikacioneve", "Mbi një ndryshim në planin e 
investimeve të Ministrisë së Komunikacioneve për ndërtim-
montime", relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë 
problem. 

09.01.1982 - 
11.18.1982 

26 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

312 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ të 
Kuvendit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë 
për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave", "Për 
delegacionin që do të zhvillojë bidedimet me palën jugosllave 
për hekurudhën", "Mbi miratimin e protokollit për ndërtimin 
e hekurudhës deri në pikën kufitare Hani i Hotit dhe për 
vënien e saj në shfrytëzim", relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Ministrisë së Komunikacioneve. 

03.03.1982 - 
04.19.1982 

45 

313 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për asfaltimin e rrugës së 
qytetit të Kavajës", "Mbi krijimin e stacionit hekurudhor të 
ndërtimit në Vukpalaj të rrethit të Shkodrës", relacioni i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

03.19.1982 - 
11.18.1982 

18 

314 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për dhënien shtesë të 
fondeve në valutë për zgjerimin dhe shtrirjen të sistemit të 
shërbimit "Teleks" dhe "Genteks", relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

08.26.1982 - 
11.16.1982 

16 

315 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për financimin e 
punimeve ndërtimin e ujësjellësve, kanalizimeve në rrethin e 
Vlorës, të rrjetit ujësjellës në Shkodër dhe linja e tensionit të 
lartë Himarë-Dhërmi", "Ujësjellësi i Dropullit të Poshtëm në 
Gjirokastër"; "Mbi administrimin e ndërtesave të banimit në 
fshat dhe caktimin e tarifës së qirasë së tyre", "Ndërtimi i 
banesave me punë vullnetare", relacionet e Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale për këto probleme. 

12.24.1981 - 
10.11.1982 

45 

316 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi uljen e çmimeve për 
disa materiale, prodhime dhe artikuj të veshmbathjes e 
shtëpiakë", "Mbi krijimin e repartit të riedukimit për ndërtim 
banesash në qytetin e Sarandës", relacioni i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Sarandës dhe 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale. 

05.07.1982 - 
12.23.1982 

17 
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317 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi krijimin e degëve të 
frigoriferit në Elbasan e në Durrës dhe për çeljen e llogarisë 
shlyese", "Mbi furnizimin e ndërmarrjeve të rrethit të Tiranës 
me qumësht (për antidotë)", relacioni i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, Ministrisë së Tregtisë 
së Brendshme. 

03.22.1982 - 
08.02.1982 

14 

318 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi zhvleftësimin e disa 
mallrave jashtë kërkesave të kohës dhe të cigareve jashtë 
standardit", "Mbi një ndryshim në kufijtë e çmimit të blerjes së 
shalqinit", relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

11.21.1981 - 
08.23.1982 

31 

319 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi pakësimin e planit të 
furnizimit me karburante e lëndë të tjera djegëse të lëngëta për 
vitin 1982", relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

06.17.1982 - 
07.28.1982 

21 

320 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi krijimin e arbitrazhit 
shtetëror pranë Ministrisë së Tregtisë së Jashtme", relacioni i 
kësaj Ministrie për këtë problem. 

11.05.1982 - 
11.19.1982 

9 

321 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare gjatë vitit 1983", relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

06.08.1982 - 
11.13.1982 

15 

322 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e 
marrëveshjes tregtare midis Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Algjeriane 
Demokratike e Popullore dhe me Turqinë", "Rritjen e 
alokacioneve të punonjësve në disa përfaqësi tona jashtë 
shtetit", relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këto 
probleme. 

06.18.1982 - 
12.23.1982 

42 

323 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
të Shqipërisë, vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi prodhimin 
e 20 mijë copë urdhrave"40-Vjetori i PPSH". 

08.25.1982 - 
08.31.1982 

14 
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324 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për një shtesë në planin e 
importit për Ministrinë e Komunikacioneve, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Komitetit Qendror të Partisë së Punës të 
Shqipërisë", materiali përkatës. 

09.09.1982 - 
10.20.1982 

16 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi mbulimin me fond të tri 
veprave të plota avancuar me vendimin Nr.72", relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

10.09.1982 - 
10.12.1982 

7 

326 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi dhënie fondi në 
valutë për të importuar kafe dhe pambuk", "Kalimin e disa 
mallrave të importit për përdorim të brendshëm", "Gjendjen e 
mallrave në depot e tregtisë së jashtme", "Dhënie fondi për të 
importuar kafenë dhe lëkurë", relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këto probleme. 

02.12.1982 - 
11.26.1982 

38 

327 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi caktimin e kryetarit të 
palës shqiptare në komisionin për incidentet kufitare dhe për 
lëvizje kuadri",mbi miratimin e protokollit të mbledhjes së 32-
të të zakonshme të Komisionit Kryesor të Përbashkët 
Shqiptaro-Jugosllav për incidentet kufitare", relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

01.08.1982 - 
07.28.1982 

19 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi shtesë në numrin e 
punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme", relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

03.12.1982 - 
04.23.1982 

6 

4 Udhëzime.   

329 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
udhëzimin Nr.3, datë 4.5.1981 "Për shpërndarjen dhe 
emërimin e specialistëve që mbarojnë shkollat e larta e të 
mesme profesionale si dhe shpërndarjen e specialistëve me 
arsim të lartë", materiali i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për këtë problem. 

05.15.1981 - 
05.24.1982 

22 

330 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në udhëzimin 
e Këshillit të Ministrave Nr.8, datë 14.12.1973 "Mbi 
organizimin e punës drejtpërdrejt në prodhim të kuadrove", 
relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

05.31.1982 - 
07.29.1982 

11 
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331 Udhëzim i Këshillit të Ministrave "Mbi ruajtjen dhe mbrojtjen 
e kufirit shtetëror detar dhe ajror të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë", si dhe shënimet përkatëse. 

09.27.1982 - 
10.09.1982 

7 

332 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi saktësimin e 
dokumentave të degëve ushtarake për pjesëmarrjen në Luftën 
Nacionalçlirimtare", relacionet e Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Përmetit, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

11.15.1981 - 
12.21.1981 

15 

333 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të punës së Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës. 

11.18.1982 - 
11.19.1982 

12 

5 Letra.   

334 Letër e Këshillit të Ministrave "Për disa çështje lidhur me 
banesat e ndërtuara me rastin e tërmetit", si dhe materiali i 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Shkodër për këtë 
problem. 

10.30.1981 - 
03.04.1982 

6 

335 Letër e Këshillit të Ministrave "Për marrjen e mendimit të 
Bashkimeve Profesionale lidhur me punën jashtë kohës 
normale dhe lëvizjen e kryetarëve të komiteteve profesionale". 

05.26.1982 4 

336 Letër e Këshillit të Ministrave "Për dhënie vërtetimi pronësie". 04.17.1982 - 
04.20.1982 

3 

337 Letër e Këshillit të Ministrave "Për paisjen e shtetasve me 
letërnjoftim". 

04.20.1982 3 

338 Letër e Këshillit të Ministrave "Mbi disa masa që duhen marrë 
për realizimin më mirë të detyrave në tunelizimin e objekteve 
ekonomike". 

05.06.1982 - 
05.21.1982 

3 

339 Letër e Këshillit të Ministrave lidhur me aktivizimin e 
pensionistëve, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

11.15.1982 - 
12.20.1982 

10 

340 Letër e Këshillit të Ministrave "Mbi masat për forcimin e 
mëtejshëm të kontroll-revizionit ekonomiko-financiar". 

04.09.1982 - 
04.12.1982 

4 

341 Letër e Këshillit të Ministrave për grumbullimin dhe 
regjenerimin e pjesëve të ndërrimit të përdorura. 

03.02.1982 2 

342 Letër e Këshillit të Ministrave "Për vënien në punë të 
makinerive e të paisjeve të pavëna në punë. 

04.01.1982 - 
04.05.1982 

3 
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343 Letër e Këshillit të Ministrave dhe e Bashkimit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë për organizimin e 
aksioneve dhe zhvillimin e nismave të punonjësve për 
plotësimin e planit të vitit 1983". 

12.21.1982 3 

344 Letra të Këshillit të Ministrave "Për zbatimin e disiplinës së 
rreptë proletare në punë", "Mbi disa masa për përsosjen e 
mëtejshme të normimit të punës", raporti i Komitetit të Punës 
dhe të Pagave për këtë problem. 

04.09.1982 - 
12.29.1982 

25 

6 Bisedime.   

345 Fjala e shokut Adil Çarçani (Kryetar i Këshillit të Ministave) 
me rastin e hapjes së Sesionit të Parë të Legjislaturës së Dhjetë 
të Kuvendit Popullor  dhe në mbështetje të traditës 
kushtetuese, të sanksionuar edhe me rregulloren e Kuvendit 
Popullor paraqet dorëheqjen e qeverisë. 

11.20.1982 24 

346 Bisedim i mbajtur më datën 18.9.1982 në pritjen që i bëri 
kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, ambasadorit të 
jashtëzakonshëm e fuqiplotë të Republikës së Turqisë në RPS 
të Shqipërisë, Leçeuk Toker, delegacionit të muxhahidinëve të 
Republikës Algjeriane Demokratike dhe Popullore më 30 
Janar 1982, Republikës Islamike të Iranit të kryesuar nga 
ministri Morteza Nabavi. 

01.30.1982 - 
09.18.1982 

23 

347 Bisedim i zhvilluar më datën 6 Tetor 1982 në pritjen që i bëri 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Qirjako Mihali, 
ministrit të Tregtisë, Industrisë dhe Artizanatit, dr. Josef 
Staribacher me sekretarin e përgjithshëm të Bashkimit 
Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve Muhamed Ezzedin 
Mili, me delegacionin qeveritar të Republikës Socialiste të 
Vietnamit, Dink Van Tran. 

05.25.1982 - 
10.06.1982 

31 

348 Bisedim i zhvilluar në datën 9.11.1982 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, delegacionit 
tregtar qeveritar të Republikës të Maltës të kryesuar nga 
zëvendëskryeministri dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik 
Wistin Abel. 

11.09.1982 13 
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349 Bisedim i zhvilluar në datën 13 Nëntor 1982, në pritjen që i 
bëri kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, kryetarit të 
delegacionit tregtar qeveritar të Republikës së Turqisë, 
ministrit të Tregtisë, Kemal Xhanturk. 

11.13.1982 9 

7 Aktive, seminare.   

350 Procesverbal i mbajtur në Aktivin Kombëtar që u organizua 
për problemet e përsosjes së normimit, të shpërndarjes sipas 
punës e të rritjes të të ardhurave reale të punonjësve, në datën 
14 Prill 1982. 

04.14.1982 102 

351 Procesverbal i mbledhjes së mbajtur në datën 11 qershor 1982 
për gjendjen dhe detyrat në fushën e shkencave matematike e 
fizike për zhvillimin e shkencës e të prodhimit. 

06.11.1982 43 

352 Procesverbal i mbledhjes së mbajtur në datën 11.6.1982 për 
shqyrtimin e detyrave që dalin nga vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për vlerësimin e kualifikimit të punonjësve me 
anë të atestimit kulturor e profesional". 

06.11.1982 70 

353 Procesverbal i mbledhjes me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbajtur më 9 
Korrik 1982 për detyrat që dalin në zbatim të Protokollit të 
Byrosë Politike të KQ të Partisë Nr.62, datë 29.5.1982 "Për 
përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit dhe të organizimit të 
punës të organeve shtetërore". 

07.09.1982 63 

354 Procesverbal i mbledhjes me disa sekretarë të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve që përfshihen 
në zonën e intensifikimit me përparesi, në datën 7.5.1982. 

05.07.1982 76 

355 Procesverbal i mbledhjes të mbajtur në datën 9 gusht 1982 me 
disa shokë ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për disa të meta të 
konstatuara në hartimin e projektplaneve të vitit 1983 nga 
ndërmarrjet dhe për masat që duhen marrë për plotësimin e 
planit të vitit 1982. 

08.09.1982 - 26 

356 Procesverbal i mbledhjes së organizuar me disa shokë 
ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve mbajtur më 20 tetor 1982 për problemin 
e kursimit të energjisë elektrike dhe të karburanteve. 

10.20.1982 - 17 
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357 Procesverbal i mbledhjes së organizuar me disa shokë 
ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve mbajtur më 4 dhjetor 1982 për 
shqyrtimin e problemit të kursimit të energjisë elektrike. 

12.04.1982 - 17 

358 Procesverbal i mbledhjes me disa shokë ministra më 1 korrik 
1982 për shkëmbim mendimesh për zbërthimin dhe shtruarjen 
në rrugë shtetërore të Protokollit të Byrosë Politike Nr.62, datë 
29.5.1982 për përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit dhe të 
organizimit të punës së organeve shtetërore. 

08.01.1982 - 34 

359 Procesverbal i mbledhjes me disa shokë ministra mbajtur më 
1.8.1982 për detyrat që dalin në zbatim të Protokollit të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë Nr.62, datë 29.5.1982 
"Për Përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit dhe të organizimit 
të punës së organeve shtetërore. 

08.01.1982 - 42 

360 Procesverbal i mbledhjes me ministrat dhe me kryetarët e 
komiteteve  ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
mbajtur më 31 dhjetor 1982 për shqyrtimin e disa problemeve 
për shtrimin, zbërthimin e planti të vitit 1983 me kolektivat 
punonjëse dhe masat që duhen marrë për t`u përgatitur sa më 
mirë për fillimin mbarë të tij. 

12.13.1982 - 47 

361 Procesverbal i mbledhjes së organizuar më 7 dhjetor 
rishikimin dhe plotësimin e studimit të strukturave 
organizative të ndërmarrjeve, kooperativave bujqësore dhe 
instituteve kërkimore-shkencore dhe revizorët e përgatitjes së 
kuadrit të lartë e të mesëm deri në vitin 1995. 

12.07.1982 - 71 

362 Përmbledhje e referatit të mbajtur në Aktivin Kombëtar më 14 
Prill 1982. 

04.23.1982 - 24 

8 Sektori i Përgjithshëm.   

363 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.7.1982 për shqyrtimin e raportit "Për plotësimin e planit 
dhe të buxhetit të shtetit për gjashtëmujorin e parë dhe detyrat 
që dalin për plotësimin e planit të vitit 1982" si dhe raporti 
përkatës. 

07.12.1982 - 
07.20.1982 

166 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

364 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, Kuvendin Popullor 
për projektplanin e çështjeve qe do të marrë në shqyrtimin 
Plenumi, Byroja Politike dhe Sekretariati i Komitetit Qendror 
për vitin 1983, çështjet që mund të shqyrtohen në Kuvendin 
Popullor gjatë vitit 1983. 

10.09.1982 - 
11.26.1982 

10 

365 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbi 
çështjet që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1982, 
relacionet përkatëse, "Çështjet që dolën në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave të datës 13.2.1982 "Tematika e 4 
aktiveve kombëtare". 

01.03.1982 - 
02.02.1983 

54 

366 Tematika e problemeve që do të analizohen në Këshillin e 
Ministrave në tremujorin e parë të vitit 1982. 

01.30.1982 - 2 

367 Program pune i Aparatit të Kryeministrisë për zbatimin e 
detyrave që dalin nga biseda e shokut Enver Hoxha në 
takimet me disa kuadro të rretheve Korçë e Pogradec. 

08.21.1982 - 
08.25.1982 

24 

368 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor "Për emërimin e 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë", procesverbale të mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, vendime "Për dhënien e disa kompetencave 
kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe ministrave", "Tezat e 
raportit të kryetarit të Këshillit të Ministrave që do të mbajë në 
Kuvendin Popullor për zgjedhjen e qeverisë dhe për 
programin e saj në të ardhmen ", "Miratimi i detyrave të 
përgjithshme të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe të 
sekretarit të përgjithshëm", "Për caktimin e kompetencave të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave". 

01.13.1982 - 
12.23.1982 

66 

369 Raport për plotësimin e planit e të buxhetit për vitin 1982 dhe 
për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të kulturës dhe 
për projektbuxhetin e vitit 1983. Pasqyrat përmbledhëse me 
treguesit kryesorë të projektplanit për zhvillimin e ekonomisë 
e të kulturës për vitin 1983. 

1982 102 

370 Projektplani i investimeve dhe ndërtimeve themelore për vitin 
1983 dhe lista e veprave, projektplani i eksport-importit dhe 
bilanci i të ardhurave e shpenzimeve në valutë për vitin 1983. 

10.1982 - 
10.1982 

108 
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371 Projektplani financiar dhe projektbuxheti i shtetit për vitin 
1983. Bilanci i disa prodhimeve dhe lëndëve të para kryesore 
për projektplanin e vitit 1983. 

10.1982 - 
10.1982 

107 

372 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave i datës 
11.11.1982 "Për plotësimin e planit e të buxhetit të vitit 1982 
dhe për projektplanin e zhvillimit ekonomik e të kulturës e 
për projektbuxhetin për vitin 1983", të relacionit "Për studimin 
për disa probleme të zbatimit të normativave të përdorimit të 
lëndëve të para e materialeve dhe caktimin e normativave për 
vitin 1983", si dhe të projektvendimit "Për zbatimin e 
metodave matematikore në prerjen e lëndëve të para e 
materialeve". 

11.11.1982 - 170 

373 Vendimi i Këshillit te¨Ministrave për disa probleme të 
zbatimit të normativave të përdorimit të lëndëve të para e të 
materialeve dhe përcaktimin e normativave për vitin 1983 si 
dhe relacioni përkatës. 

09.15.1982 - 
11.24.1982 

93 

374 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të shpenzimeve 
në valutë për vitin 1981 dhe për disa ndryshime në bilancin e 
vitit 1982, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Ministrisë së Financave, Komisionit të Planit të Shtetit. 
Dërgimi i kuotave të eksport-importit për vitin 1983, dërgohen 
kuotat e projektplanit financiar të pesëvjeçarit të shtatë 1981-
1985. 

02.19.1982 - 
08.30.1982 

131 

375 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
të datës 16.11.1982 "Për përmirësime që bëhen kundrejt 
projektplanit të paraqitur për vitin 1983, në bazë të vërejtjeve 
që u bënë në mbledhjen e Këshillit te¨Ministrave të datës 
11.11.1982. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

62 

376 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Energjetikës. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

47 

377 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

97 

378 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

75 
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379 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Komunikacioneve. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

33 

380 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Ekonomisë 
Komunale. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

33 

381 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Bujqësisë. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

59 

382 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

69 

383 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Tregtisë së 
Brendshme. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

60 

384 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

34 

385 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

18 

386 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Ndërtimit dhe 
Ministrinë e Financave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

69 

387 Projektplani i vitit 1983 për Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, Minstrinë e Shëndetësisë, Akademinë e Shkencave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

56 

388 Projektplani i vitit 1983 për Drejtorinë e Pergjithshme të 
Radiotelevizionit. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

10 

389 Projektplani i vitit 1983 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postëtelekomunikacioneve. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

14 

390 Projektplani i vitit 1983 për Komitetin Qendror të Partisë, 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, Këshillin e Ministrave, 
Komisionin e Planit të Shtetit dhe institucionet e tjera 
qendrore, e organizatat e masave. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

78 

391 Projektplani tematik i punës shkencore për vitin 1983. 12.13.1982 - 
12.17.1982 

129 

392 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Për kompletimin e linjës së 
bimetalit në Rubik", relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

03.23.1982 - 
03.31.1982 

3 
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393 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 "Për një shtesë në planin e investimeve të Drejtorisë 
së Pritjes", për trajtimin e shokëve Haki Toska, Pilo Peristeri, 
Vito Kapo, Themie Thomai si dhe probleme të Drejtorisë së 
Pritjes. 

01.03.1981 - 
11.12.1982 

16 

394 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
22.3.1982 "Për dhënien e ditëve shtesë komandantëve të 
batalioneve, të çetave, të togave dhe të vullnetarëve të armëve 
speciale të Forcave të Vetmbrojtjes Popullore", si dhe 
informacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për sigurimin 
e vendosjes së Brigadës së Nëndetësve në rajonin e Porto 
Romanos, rishikimin e urdhrave dhe të udhëzimeve të nxjerra 
me firmën e armikut Mehmet Shehu. 

03.11.1982 - 
10.21.1982 

10 

395 Vendimi i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e pagave të 
disa funksioneve të reja të ushtarakëve dhe të punonjësve 
civilë në ushtri, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si 
dhe njoftimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor "Mbi punën e 
Prokurorisë për parandalimin e veprave penale dhe shkeljeve 
të tjera të ligjeve në forcat e armatosura dhe detyrat për të 
ardhmen". 

01.05.1982 - 
12.21.1982 

9 

396 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, Prokurorinë e Përgjithshme "Për kalimin 
dhe përpunimin e 2400 copë elementeve me bazë argjendi", si 
dhe shkelje ligjore në prodhimin dhe administrimin e 
elementeve parafabrikate në rrethin e Tropojës". 

01.15.1983 - 
08.03.1983 

7 

397 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
ngritjen e Institutit të Studimeve dhe të Projektimeve Nr.6, 
relacioni përkatës i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

12.17.1982 - 
12.23.1982 

13 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, informacion, 
korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë, me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për problemin e investimeve 
në Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

11.23.1982 - 
12.16.1982 

7 
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399 Procesverbale, vendime të Këshillit të Ministrave "Për një 
shtesë në planin e importit të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
për vitin 1982", "Mbi ambalazhet", korrespondenca, 
informacione me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
furnizimin materialo-teknik. Kompletimi me kuadër në 
objektin 2575, shtesë në planin e investimeve të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

01.22.1983 - 
12.29.1983 

37 

400 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave "Për 
shkurtimin e orarit të punës në disa profesione të vështira pa 
ulje të pagës", relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

02.16.1982 - 
06.14.1982 

6 

401 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
shtesa e ndryshime në tabelën e pagave të ushtarakëve aktivë 
të Ministrisë Punëve të Brendshme, relacionet përkatëse. 

03.20.1982 - 
06.23.1982 

11 

402 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës si : Për 
ngritjen e mëtejshme të cilësisë së punës në shkolla; Për 
përgatitjen e mensave e konvikteve të shkollës së Institutit të 
Lartë Bujqësor për delegatët e Kongresit të 8-të të Bashkimit të 
Rinisë ; Zgjerimi i Uzinës Mekanike Bujqësore në Durrës. 

08.11.1982 6 

403 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 20.7.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës si 
komunikimi i disa vendimeve të marra më parë si për 
forcimin e mëtejshëm të disa reparteve të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme"; "Për krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme, 
dhënien e një ndihme materiale prej 25 mijë lekësh për 
viktimat e agresorëve izraelitë në Liban etj. 

07.20.1982 3 

404 Procesverbali dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave "Për 
mbrojtjen nga zjarri". 

07.06.1982 - 
07.14.1982 

8 

405 Konkluzione të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
ngritjen e cilësisë së punës mësimore-edukative të shkollës së 
lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

08.06.1982 12 
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406 Procesverbale, vendime të Këshillit të Ministrave për "Shtesë 
investimesh në Ministrinë e Punëve të Brendshme në 
furnizimin materialo-teknik", "Zgjatjen e afatit të mbushjes 
dhe të shpërndarjes së letërnjoftimeve dhe të pagesës së 
punonjësve që mbushin letërnjofimet", "Shtesë vështirësi 
shërbimi rojeve të repartit 313 Tiranë", si dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme për "Arkivimin e 
telegrameve shifër", "Forcimin e mëtejshëm të vigjilencës dhe 
zbatimin e rregullave të regjimit në kufi", si dhe për shkelësat 
e kufirit detar. 

06.19.1982 - 
12.17.1982 

45 

407 Procesverbali dhe vendimet e Këshillit të Ministrave "Për disa 
ndryshime në planin e punës shkencore për pesëvjeçarin e 
shtatë (1981-1985), "Për zënien në punë të forcave të reja të 
qyteteteve, NB-ve dhe qendrave të punës së rretheve Berat, 
Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Krujë, Shkodër, 
Vlorë për vitin 1982", "Për disa përmirësime në zbërthimin e 
planit të vitit 1982", si dhe korrespondenca me ministritë për 
dhënie materiali pa kusht kthimi. Ndryshime në plan. 

01.28.1982 - 
11.19.1982 

100 

408 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme për problemin e Enver Kamberit ( i cili 
ka qenë i dënuar me burg para 4-5 vjetësh). 

06.19.1982 - 
07.15.1982 

33 

409 Bisedim i zhvilluar në datën 17 prill 1982 në pritjen që i bëri 
kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, ministrit të 
Tregtisë së Jashtme të Republikës Italiane Nikola Kopria. 

04.17.1982 8 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave për marrëveshjen e 
përbashkët për përmirësimin e kushteve materiale e kulturore 
të punonjësve. 

06.04.1982 - 
06.05.1982 

2 

411 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 "Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.4, datë 21.9.1979 "Për gjendjen e normimit të 
punës dhe për zgjerimin e normimit teknik", relacioni 
përkatës. 

08.10.1982 - 
09.10.1982 

17 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

412 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave "Për rritjen 
e përgjegjësisë së administratës së ndërmarrjes dhe të rolit të 
bashkimeve profesionale në fushën e sigurimeve shoqërore 
shtetërore", si dhe informacione të Këshillit të Përgjithshëm të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë për problemet kryesore 
që dolën gjatë zhvillimit të punimeve të Kongresit të 9-të të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, raport për disa 
probleme të normimit të punës, mbi pjesëmarrjen e gruas në 
punë në kooperativa bujqësore të zonës së intensifikuar. 

03.16.1982 - 
08.11.1982 

54 

413 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave "Për 
riorganizimin e shërbimit arkivor në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë", " Për caktimin e rregullave për punën 
me dokumentet administrative të institucioneve shtetërore, 
ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore, relacioni i Drejtorisë 
së Përgjithshme të Arkivit të Shtetit për këto probleme. 
Dërgohen dokumente për punën me arkivat. 

05.22.1982 - 
10.04.1982 

194 

414 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave "Për 
ruajtjen e sekretit shtetëror", "Për hartimin e projektrregullores 
për administrimin e materialeve dokumentare shkencore-
teknike", si dhe relacionet përkatëse të Arkivit të Shtetit për 
këto probleme. 

02.24.1982 - 
10.11.1982 

97 

415 Procesverbal i mbledhjes me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve "Për 
përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit dhe të organizimit të 
punës së organeve shtetërore". 

08.09.1982 64 

416 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
21.1.1982 "Për përmirësimin e mëtejshëm të metodës dhe të 
stilit në punë të Kryesisë së Këshillit të Ministrave". 

01.21.1982 106 

417 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
28 janar 1982 mbi analizën që ka bërë Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për përmirësimin e metodës së punës. 

01.28.1982 14 
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418 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur në 
datën 29 janar 1982 për riorganizimin e përmirësimin e 
metodës së punës të Këshillit të Ministrave, të Kryesisë së tij e 
të organeve të pushtetit në rrethe në përshtatje me kërkesat që 
shtroi Kongresi i 8-të i Partisë. 

01.29.1982 227 

419 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
21.9.1982 "Për disa përmirësime në kompetencat e organeve 
shtetërore", si dhe relacioni përkatës. 

09.03.1982 - 
09.21.1982 

211 

420 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6.7.1982 për disa çështje jashtë rendit të ditës si caktimi i 
afatit për rishikimin e strukturave organizative dhe të 
kompetencave mbi gjendjen e hidrocentraleve, kursimin e 
energjisë elektrike si dhe plotësimi i nevojave të shkollave të 
larta me kuadro. 

07.06.1982 3 

421 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 10.5.1982 mbi shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës. (Komunikimi i disa veprimeve të dala më parë). 

05.10.1982 3 

9 Industri-Miniera.   

422 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për uljen e 
planit të prodhimit, transportit dhe shpërndarjes të mineralit 
të hekur-nikelit për gjashtëmujorin e dytë 1982. 

08.23.1982 - 
09.30.1982 

12 

423 Shënime dërguar udhëheqjes mbi disa mendime në fushën e 
planifikimit për industrinë minerare. 

10.30.1982 - 
11.01.1982 

5 

424 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për ndryshime në planin e 
importit të problemeve të ndryshme. 

04.28.1982 - 
12.21.1982 

10 

425 Studim për përmirësimin e mëtejshëm të metodës dhe të stilit 
në punë të kompetencave në fushën e planifikimit, 
organizimit dhe drejtimit, si dhe të strukturave organizative. 

1982 19 

426 Raport dërguar Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Vlorës 
mbi ndihmën dhe kontrollin e ushtruar në rrethin e Vlorës nga 
ekipi i Kryeministrisë nga data 6.9.1982 deri 18.9.1982. 

10.07.1982 - 
11.15.1982 

25 
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427 Procesverbal, vendime të Këshillit të Ministrave, shtesa në 
planin e vitit 1982 në numrin e punonjësve të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, të sektorit të gjeologjisë", shtesa 
emërtimesh në lidhjen e pagave të punonjësve, zgjatjen e afatit 
të grupit të punës për projektimin e përgatitjen teknike të 
makinerive dhe pajisjeve. 

12.10.1981 - 
04.12.1982 

31 

428 Raport, analizë, për masat për të ngritur në një shkallë më të 
lartë punën studimore-shkencore në Institutin e Studimeve 
dhe të Projektimeve të Gjeologjisë dhe të Minierave, rezultatet 
e deritanishme në punën kërkimore-shkencore. 

04.26.1982 137 

429 Procesverbal dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
"Për ngritjen në një shkallë më të lartë të punës studimore-
shkencore dhe projektuese në sektorët e gjeologjisë e të 
minierave", relacioni i Akademisë së Shkencave për këtë 
problem. 

10.26.1982 - 
03.12.1983 

25 

430 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për miratimin kërkesë për botimin 
e hartës gjeologjike të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe tekstit të saj sqarues, si dhe propozimi i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

11.24.1982 - 
02.10.1984 

10 

431 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa probleme të zbatimit 
të normativave të përdorimit të lëndëve të para e të 
materialeve dhe përcaktimin e normativave për vitin 1983. 

11.11.1982 - 
11.24.1982 

32 

432 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e sheshit të 
depozitimit të skorjeve të metalurgjisë në Rubik "Për ngritjen e 
repartit të riedukimit në minierën e bakrit në Qafë-Bari të 
rrethit të Pukës si dhe relacionet përkatëse. 

04.05.1982 - 
06.05.1982 

12 

433 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 4.6.1982 " Mbi disa çështje jashtë rendit të ditës " (si për 
ngritjen e repartit të riedukimit në minierën e bakrit në Qafë- 
Bari të rrethit të Pukës, për kursimin e energjisë elektrike për 
marrëveshjen e përbashkët për përmirësimin e kushteve të 
punonjësve, për miratimin e detyrës së projektimit dhe të 
sheshit të ndërtimit të Ndërmarrjes Kimike në Durrës etj.). 

06.04.1982 20 
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434 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave mbi kalimin e makinerive, paisjeve 
dhe materialeve teknologjike kombinatit metalurgjik " Çeliku i 
Partisë " në Elbasan, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave. 

02.24.1982 - 
05.21.1982 

11 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e tij me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave për ndryshim në 
planin e importit dhe probleme të tjera për kombinatin 
metalurgjik " Çeliku i Partisë " në Elbasan. 

03.02.1982 - 
12.09.1982 

64 

436 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për probleme të fosforiteve. 

03.03.1982 - 
12.13.1982 

11 

437 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
detyrën e projektimit për zgjerimin e Ndërmarrjes Kimike në 
Durrës ", relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këto probleme. 

12.12.1981 - 
06.05.1982 

21 

438 Vendimi i Këshillit të Ministrave " Për uljen e planit të 
prodhimit të letrës së shtypshkrimit ". 

09.21.1982 - 
10.04.1982 

2 

439 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për prerjen e lëndës drusore të 
llojeve të veçanta për objekte " X ". 

06.21.1982 - 
06.22.1982 

4 

440 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar disa ministrive " Për 
prodhimin e karro-qereve për nevojat e fshatit ". 

04.16.1982 2 

441 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave dhe me ministritë e tjera për 
furnizimin materialo-teknik, transportimi i materialeve 
paralelë me hekurudhën, zhbllokime, përdorim autovetura etj. 

12.17.1981 - 
11.17.1982 

52 

442 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për probleme të lëndës drusore. 

04.06.1982 - 
12.16.1982 

18 

443 Vendim i Këshillit të Ministrave për prodhimin e metaleve të 
çmuara për pesëvjeçarin e shtatë ( 1981-1985 ), relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.23.1982 - 
03.31.1982 

4 
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444 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
projektidenë e zgjerimit të fabrikës së superfosfatit në Laç ", 
relacioni dhe materiali i ardhur nga Ministria e Industrisë dhe 
e Minierave për këtë problem. 

01.21.1982 - 
03.09.1983 

80 

445 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
tunelizimet në kombinatin e autotraktorëve " Enver Hoxha " 
në Tiranë ". Për transportin e kripës së jodizuar, për miratimin 
e detyrës së projektimit të fabrikës për prodhimin e acidit 
sulfurik nga koncentratet e piritit në Laç, relacioni i Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave. 

12.01.1981 - 
11.04.1982 

10 

446 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
projektidenë e zgjerimit të uzinës së sodës në Vlorë ", relacioni 
dhe parashtresa e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

12.01.1981 - 
03.09.1982 

55 

10 Energjitika.   

447 Vendime të Këshillit të Ministrave " Për ndryshime në 
strukturën organizative të Ministrisë së Energjetikës dhe 
miratimin e strukturës organizative të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Naftës dhe të Gazit në Patos ", 
korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Vlorës dhe Lushnjes për përmirësimin e kushteve 
të jetesës së punonjësve të naftës. 

02.26.1982 - 
12.09.1982 

11 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Energjetikës për lejimin e ditës së punës të zgjatur 
për shoferët që punojnë në dispozicion të puseve dhe të 
ndërmarrjeve të naftës " dhe stabilizimi i punonjësve të naftës 
nga një rreth në tjetrin. 

08.20.1982 - 
12.14.1982 

11 

449 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Energjetikës për sistemim ndërmarrjesh, funksionimin e dy 
ndërmarrjeve të gjeofizikës komplekse me qendër Fier dhe 
Durrës. 

02.20.1982 - 
08.31.1982 

13 

450 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
krijimin e disa përfaqësive " (për uzinën e vajrave lubrifikante, 
për impiantin e pastrimit të gazit), relacioni përkatës. 

07.06.1982 - 
08.14.1982 

13 
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451 Studime, korrespondencë, relacione të Ministrisë së 
Energjetikës për probleme të kërkim -shfrytëzimit 
naftënxjerrëse dhe probleme të thellësisë së naftës. 

01.04.1982 - 
07.09.1982 

103 

452 Raporte të Ministrisë së Energjetikës për rezultatet e arritura 
në kërkim-zbulim dhe në kontributin e vendburimeve të reja 
të naftës e të gazit dhe masat për plotësimin e detyrave të 
nxjerrjes së naftës për vitin 1982. 

05.19.1982 - 
07.02.1982 

71 

453 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Mbi 
rezultatet e arritura në kërkim-zbulimin dhe në kontributin e 
vendburimeve të reja të naftës e të gazit dhe masat për 
plotësimin e detyrave në nxjerrjen e naftës e të gazit ", raporti i 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

08.30.1982 - 
10.04.1982 

86 

454 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për përballimin e dëmeve të 
shkaktuara ekonomive bujqësore të rrethit të Fierit nga gazrat 
e pusit të naftës Ca-37", relacioni i Ministrisë së Energjetikës 
dhe Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.02.1982 - 
03.10.1982 

8 

455 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Energjetikës për tubacionet e naftës e gaz-
ujësjellësve. 

05.03.1982 - 
12.18.1982 

10 

456 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Energjetikës, Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave " Mbi 
kryerjen e disa detyrave për prodhimin e traktorëve të 
pastrimit për naftën ". 

08.14.1982 2 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave për tarifën e transportit të 
punonjësve të sektorëve të naftës si dhe relacioni përkatës. 

08.17.1982 - 
09.13.1982 

2 

458 Raport i Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale 
të Shqipërisë, mbi disa probleme të veprimtarisë së 
organizatave të Bashkimeve Profesionale në sektorin e naftës. 

09.17.1982 12 

459 Procesverbali dhe  vendime të Këshillit të Ministrave për 
punimin e nënobjekteve të uzinës së vajrave lubrifikante në 
Ballsh. 

08.05.1982 - 
11.10.1982 

8 

460 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
shpejtimin e ndërtimit të tri veprave të plota të parashikuara 
në pesëvjeçarin e shtatë ( 1981-1985 ), relacionet e Tregtisë së 
Jashtme, e Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

12.08.1981 - 
03.30.1982 

40 
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461 Material suprem mbi vlerësimin tekniko-ekonomik të gazeve 
shoqërues të naftës dhe nënprodukteve të tij. Mbi variantet e 
mundshme për përpunimin e gazit shoqërues në vendburimet 
tona naftëmbajtëse. 

02.1982 21 

462 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Energjetikës për dërgime grupe jashtë shtetit për specializim 
dhe marrje eksperience. 

03.25.1982 - 
04.13.1982 

10 

463 Prognoza e zhvillimit të energjetikës botërore deri në vitin 
2020. (fotokopje). 

1982 16 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Energjetikës 
për sigurimin e materialeve nga importi dhe për lëvizje 
automjeti me rrugë paralele me hekurudhën. 

02.16.1982 - 
10.01.1982 

14 

465 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Energjitikës  " Mbi marrjen e masave për plotësimin e 
kërkesave të avullit të kombinatit të teksileve " Stalin " dhe të 
përdoruesve të tjerë që funizohen nga TEC-i i Tiranës. 

09.14.1982 2 

466 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
miratimin e detyrës së projektimit dhe të projektidesë së linjës 
400 kw Elbasan, Korçë-kufi dhe të nënstacionit përkatës 400 
kw në Elbasan, parashtresa dhe materiali i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

07.16.1982 - 
09.06.1982 

146 

467 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
miratimin e projektidesë dhe të preventivit paraprak të linjës 
së tensionit të lartë 220 kw Tiranë-Durrës-Fier dhe të daljeve 
përkatëse ", parashtresa dhe materiali i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

07.24.1982 - 
10.04.1982 

77 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për miratimin e 
marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Greke për 
ndërtimin dhe vënien në funksionim të një linje elektrike të 
tensionit të lartë për lidhjen e sistemeve elektroenergjetike të 
tyre ", si dhe marrëveshja e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

01.08.1982 - 
02.06.1982 

3 
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469 Procesverbali, vendime, letra të Këshillit të Ministrave, 
raporte, relacione të Ministrisë së Energjetikës për pakësimin e 
planit të përdorimit të energjisë elektrike për vitin 1982, 
relacionet përkatëse. 

03.12.1982 - 
12.04.1982 

47 

470 Raport, mbi gjendjen dhe rezultatet e arritura në industrinë e 
naftës gjatë vitit 1981 dhe mbi detyrat e drejtimet kryesore për 
vitin 1982. 

1982 36 

471 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondenca, relacione të Ministrisë së Energjetikës për 
probleme të kërkim-shfrytëzimit të qymyrgurit si dhe 
probleme të qendrave të shfrytëzimit. 

12.18.1981 - 
11.17.1982 

101 

472 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Energjetikës për ndryshime në planin e importit dhe 
ndryshim emërtimi në rrugën Cakran-Mollaj-Pocem. 

05.04.1982 - 
05.21.1982 

4 

473 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për shtesën 
e mjeteve të xhiros dhe të kredisë bankare me afat të shkurtër 
për ndërmarrjen e furnizimit të energjetikës në Durrës, 
relacioni përkatës. 

05.29.1982 - 
07.21.1982 

4 

474 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
mënjanimin e pasojave të përmbytjes nga rreshjet e datës 23-
24 tetor 1981 në objektet e sistemit të naftës ". 

03.22.1982 - 
03.30.1982 

2 

11 Industria Mekanike.   

475 Tematika e çështjeve që do të shqyrtohet në Komisionin 
Qeveritar për industrinë mekanike gjatë vitit 1982. 

02.03.1982 3 

476 Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Qeveritar për 
industrinë mekanike mbajtur më 6 shkurt 1982 për importimin 
e traktorëve të markës universal 4800 DT për bujqësinë si dhe i 
datës 22 prill 1982 mbi përcaktimin e nomenklaturave të 
prodhimit për pjesët e reja të ndërrimit për vitet 1984-1985, për 
përcaktimin e tipit të traktorëve që do të importohen, 
unifikimin e pompave, cilindrave dhe shpërndarësve 
hidraulik të autotraktorëve, relacionet përkatëse. 

12.31.1981 - 
04.22.1982 

72 

477 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me disa ministri për 
prodhimin e disa pjesëve të reja të ndërrimit për vitet 1984-
1985. 

04.30.1982 - 
10.23.1982 

73 
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478 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrave dhe 
institucioneve qendrore "Për vënien në shfrytëzim të 
makinerive dhe të paisjeve të pavëna në punë" si dhe raporti i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këto probleme. 

08.02.1982 - 
09.17.1982 

113 

479 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 për shqyrtimin e relacionit " Për përmirësimin e 
nivelit shkencor të studimeve e projektimeve dhe përsosjen e 
teknologjisë në industrinë mekanike ", si dhe relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës. 

10.12.1982 - 
12.16.1982 

77 

480 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë, studim i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave " Për miratimin e 
fillimit të punimeve në objektin " Zgjerimi i uzinës mekanike 
bujqësore në Durrës në projekte dhe preventiva të pjesëshme, 
fuqizimi i industrisë mekanike, zgjerimi i repartit të 
kushinetave në Korçë ". 

04.06.1982 - 
08.14.1982 

27 

481 Studim i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
përsosjen e organizimit dhe të planifikimit të kooperimit të 
industrisë mekanike. 

08.21.1982 - 
08.31.1982 

42 

482 Letra të Këshillit të Ministrave për grumbullimin dhe 
regjenerimin e pjesëve të ndërrimit të përdorura, për vënien 
në shfrytëzim të makinerive dhe të paisjeve të pavëna në 
punë, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

02.23.1982 - 
09.17.1982 

10 

483 Letër e Këshillit të Ministrave për një shfrytëzim më të mirë të 
mekanikës bujqësore. 

02.09.1982 2 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave për ngritjen e repartit të 
prodhimit dhe të riparimit të paisjeve hidraulike dhe 
pneumatike, relacioni përkatës. 

03.09.1982 - 
04.08.1982 

11 

485 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.540, datë 
13.12.1980 " Për mënyrën e shpërblimit të punës në brigadat e 
remontit e të mirëmbajtjes së makinerive dhe të punëtorëve të 
tjerë ndihmës ", relacioni përkatës. 

07.10.1982 - 
08.24.1982 

12 
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486 Relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për disa 
masa që do të merren për të plotësuar më mirë nevojat e 
bujqësisë për makineri, pajisje e pjesë ndërrimi. 

06.18.1982 36 

487 Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Qeveritar të 
industrisë mekanike mbajtur në datën 7.7.1982 për miratimin e 
detyrave të projektimit për linjat e reja dhe uzinat e ofiçinat 
mekanike që fuqizohen në zbatim të vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.179, datë 16.5.1980. 

07.07.1982 25 

488 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për dërgim kuadro jashtë shtetit 
për marrje eksperience. 

04.07.1982 - 
06.12.1982 

8 

489 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Komisionin e Planit të Shtetit për ndryshime në planin e 
importit si dhe listat e makinerive metalpunuese që duhen 
importuar në vitin 1983. 

12.17.1981 - 
07.10.1982 

36 

12 Komisioni Shtetëror i Rezervave.   

490 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Komisionit 
Shtetëror të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve 
të Dobishme mbajtur në datën 12.2.1982 për shqyrtimin e 
raportit gjeologjik të bakrit në Kçirë, si dhe materiali përkatës. 

02.15.1982 - 
03.17.1982 

21 

491 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të Dobishme 
mbajtur më 12.2.1982, për shqyrtimin e raportit gjeologjik të 
vendburimit të bakrit në Rehovë (objekti çiflik Rehovë) si dhe 
materiali përkatës. 

09.05.1981 - 
02.15.1982 

30 

492 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe të mineraleve të tjera të dobishme 
mbajtur në datën 28.8.1981 për shqyrtimin e raportit gjeologjik 
të vendburimit të bakrit në Leproj -Shëmri (Kukës), materiali 
përkatës. 

09.05.1981 - 
02.15.1982 

23 

493 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme 
mbajtur më 15.2.1982 për shqyrtimin e raportit gjeologjik të 
vendburimit të bakrit në Palaj. 

11.20.1981 - 
02.15.1982 

22 
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494 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të Dobishme 
mbajtur në datën 15.2.1982 për shqyrtimin e raportit gjeologjik 
të vendburimit të gips-alabastrit në Bistricë e Çiflik (Sarandë), 
relacioni përkatës. 

11.20.1981 - 
02.15.1982 

21 

495 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të Dobishme 
mbajtur në datën 15.2.1982 për shqyrtimin e relacionit 
gjeologjik të vendburimit të gipsit alabastër në Vrejt 
(Peshkopi), relacioni përkatës. 

11.20.1981 - 
02.15.1982 

17 

496 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Komisionit 
Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të mineraleve të 
dobishme mbajtur në datën 15.2.1982 për shqyrtiin e raportit 
gjeologjik të vendburimit të mermereve në Gjuras (Peshkopi) 
si dhe materiali përkatës. 

02.15.1982 - 16 

497 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të Dobishme 
mbajtur në datën 15.2.1982 "Për shqyrtimin e raportit 
gjeologjik të lëndës së parë argjilore për qeramikë të¨trashë në 
objektet Mashan, Kodovjat, Shëmrizë dhe Koçaj të rrethit të 
Gramshit", si dhe relacioni përkatës. 

09.05.1981 - 
02.15.1982 

18 

498 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës dhe të Gazit dhe Mineraleve të Dobishme 
mbajtur në datën 15.2.1982 "Për shqyrtimin e raportit 
gjeologjik të vendburimit të kromit në Bulqizë", materiali 
përkatës. 

11.29.1981 - 
02.15.1982 

38 

499 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme 
mbajtur në datën 15.21.1982 për shqyrtimin e raportit 
gjeologjik të vendburimit të qymyrit në Gorë (objekti Tresovë 
si )dhe materiali përkatës. 

09.05.1981 - 
03.17.1982 

19 
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500 Procesverbale të mbledhjeve 28.8.1981 dhe 15.2.1982, vendimi 
i Komisionit Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit dhe 
Mineraleve të tjera të Dobishme "Për shqyrtimin e raportit 
paraprak të llogaritjes së rezervave të naftës dhe të gazit të 
vendburimit të Amonicës", si dhe materiali përkatës. 

08.28.1981 - 
02.15.1982 

84 

501 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Komisionit 
Shtetëror të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të 
tjera të Dobishme mbajtur më 7.7.1982 "Për miratimin e 
raportit gjeologjik "Mbi punimet dhe studimin e kryer në 
vendburimin e argjilave në Bezhan (Kolonjë) dhe llogaritjen e 
rezervave me gjendje 1.1.1982", materiali i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

06.07.1982 - 
07.30.1982 

18 

502 Vendim i Komisionit Shtetëror të Rezervave të Naftës e të 
Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme "Për miratimin e 
raportit gjeologjik për kërkim zbulimin e gëlqerorëve për 
çimento në Mes (Shkodër) me llogaritje me gjendje 1.1.1982". 

03.09.1982 - 
07.07.1982 

11 

503 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme për 
miratimin e raportit gjeologjik të vendburimit të gëlqerorëve 
për çimento në Tarabosh dhe vendburimit të argjilave për 
tulla e tjegulla Bregu-Lanës e Renc me gjendje 1.1.1981", si dhe 
materiali përkatës. 

11.20.1981 - 
07.07.1982 

19 

504 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës dhe të Gazit dhe Mineraleve të tjera  të 
Dobishme, për miratimin e raportit gjeologjik "Për kërkim-
zbulimin dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 1.1.1981 në 
vendburimin  e hekur-nikelit në Bushtricë", si dhe materiali 
përkatës. 

03.08.1982 - 
07.07.1982 

27 

505 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme të 
datës 7.7.1982, për shqyrtimin e raportit gjeologjik "Mbi 
punimet e kërkim-zbulimit të kryera në vendburimin e nikel- 
silikatit në Trull-Suraj dhe Kamëz (Kukës) gjatë viteve 1971-
1979 me llogaritje rezervash me gjendje 1.1.1980", si dhe 
materiali përkatës. 

03.09.1982 - 
07.07.1982 

22 
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506 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës dhe të Gazit dhe të mineraleve të tjera të 
Dobishme për miratimin e raportit gjeologjik "Mbi punimet e 
kërkim-zbulimit dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 
1.1.1981 në vendburimin e hekur-nikelit e nikel-silikatit në 
Bitinckë"(Korçë) si dhe materiali përkatës. 

03.09.1982 - 
07.07.1982 

22 

507 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme për 
miratimin e raportit gjeologjik "Për kërkim-zbulimin e 
llogaritjen e rezervave të vendburimit të bakrit në Tuç me 
gjendje 1.1.1981", si dhe materialet përkatëse. 

03.09.1982 - 
07.07.1982 

23 

508 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të Naftës e 
të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme për miratimin e 
raportit gjeologjik "Të zbulimit të vendburimit të argjilave në 
Kastriot (Dibër) me llogaritje rezervash me gjendje 10.5.1981", 
si dhe materiali përkatës. 

03.09.1982 - 
07.07.1982 

12 

509 Vendimi i Komisionit Shtetëror të Naftës e të Gazit dhe 
Mineraleve të tjera të Dobishme, për miratimin e raportit 
gjeologjik "Për punimet e kryera në vendburimin e kromit në 
Kotiel me llogaritje rezervash me 1.1.1981", si dhe materiali 
përkatës. 

11.20.1981 - 
07.07.1982 

14 

510 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Naftës dhe 
i Gazit dhe Mineraleve të tjera të dobishme për miratimin e 
raportit gjeologjik "Mbi punimete gjeologjike të kërkim-
zbulimit të argjilave për çimento në Drisht (Shkodër) gjatë 
viteve 1980-1981", si dhe materiali i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

11.04.1982 - 
12.12.1982 

16 

511 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme, për 
miratimin e raportit gjeologjik "Të punimeve të kërkim-
zbulimit në vendburimin e argjilave në Tropojë dhe llogaritjen 
e rezervave me gjendje 30.6.1974" si dhe materiali për këtë 
problem. 

06.30.1982 - 
12.12.1982 

15 
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512 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme, për 
miratimin e raportit gjeologjik "Të rezultateve të punimeve 
gjeologo-zbuluese në rajonin e Kepenikut dhe llogaritja e 
rezervave me gjendje 1.1.1981", si dhe materiali përkatës. 

06.30.1982 - 
12.12.1982 

37 

513 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera për 
miratimin e raportit gjeologjik të vend-burimit të kromit në 
Thekën me llogaritje rezervash me gjendj 1.1.1980", si dhe 
materiali përkatës. 

10.20.1982 - 
12.12.1982 

23 

514 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të 
Dobishme mbi miratimin e raportit gjeologjik "Me llogaritjen e 
rezervave të mineralit të bakrit në vendburimin Tureç me 
gjendje 1.1.1982". 

10.20.1982 - 
12.12.1982 

29 

515 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme për 
miratimin e raportit gjeologjik "Ndërtimi gjeologjik i 
vendburimit Lak Roshi dhe llogaritja e rezervave me gjendje 
1.1.1981", si dhe materiali përkatës për këtë problem. 

10.20.1982 - 
12.12.1982 

23 

516 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit dhe Mineraleve të tjera të Dobishme për 
miratimin e raportit gjeologjik "Për zbulimin e detajuar të 
fushës së Niklës në vendburimin e qymyrit në Tiranë (suita 
Mëzesi) dhe llogaritja e rezervave me gjendje 1.1.1979", si dhe 
materiali përkatës. 

07.08.1982 - 
12.12.1982 

34 

517 Procesverbali dhe vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave 
të Naftës e të Gazit e të Mineraleve të tjera të Dobishme, për 
miratimin e raportit Gjeologjik "Mbi rezultatet e punimeve të 
zbulimit të hollësishëm të vendburimit të qymyrit të murrmë 
në Velçan dhe llogaritjen e rezervave me gjendje 1.3.1980", si 
dhe materiali përkatës. 

08.14.1982 - 
12.12.1982 

38 

13 Industria e Lehtë dhe Ushqimore.   
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518 Vendim i Këshillit të Ministrave për përgatitjen e punëtorëve 
të rinj të kualifikuar, korrespondencë për formën e pagesës së 
punëtorëve të sharrimit të shqopës. 

03.22.1982 - 
10.15.1982 

4 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndryshime në afatin e 
ndërtimit të veprave të vitit 1982, parashtresa përkatëse. 

10.05.1982 - 
10.22.1982 

3 

520 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, Komitetin 
e Partisë të Rrethit Tiranë për moskoordinime në planin e vitit 
1982. 

12.31.1981 - 
02.05.1982 

10 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave për prodhimin e 20 mijë copë 
urdhrave "40 Vjetori i PPSH". 

08.31.1982 4 

522 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 4.6.1982, 22 tetor 1982  për projekturdhëresën për 
grumbullimin e produkteve bujqësore e blegtorale dhe bimëve 
mjekësore dhe eterovajore si dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

06.04.1982 - 
10.22.1982 

39 

523 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore e atë të Minierave për 
prodhimin e dheut shamot. 

03.24.1981 - 
02.03.1983 

104 

524 Korrespondenca, njoftime për përpunimin e farës së sojes si 
dhe dhënie misri, grumbullimi i misrit. 

02.24.1982 - 
12.21.1982 

20 

525 Korrespondencë për ambalazhimin e shisheve e te 
kavanozave me polietilen. 

06.11.1982 - 
06.16.1982 

2 

526 Procesverbali dhe vendimi për rritjen e velftës së plotë të 
Fabrikës së Gomës në Durrës, korrespondenca për prodhimin 
e PVC-së rrëshirë, përdorim autoveturash, praktikat 
përkatëse. 

03.18.1982 - 
09.06.1982 

19 

527 Vendim i Këshillit të Ministrave për zgjerimin e mëtejshëm të 
mallrave të përdorimit të gjerë nga ndërmarrjet tekstile. 

12.04.1982 - 
12.23.1982 

2 

528 Korrespondenca për ndryshime në planin e importit të vitit 
1982. 

02.03.1982 - 
09.15.1982 

4 
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529 Njoftim i grupit të punës mbi punën e bërë nga ekipi i 
Kryeministrisë për ndihmë dhe kontroll në rrethin e Beratit. 
Mbi gjendjen e grumbullimit dhe përpunimit të disa 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

09.27.1982 - 
09.28.1982 

15 

14 Sektori i Bujqësisë.   

530 Dërgimi i fjalës së kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut 
Adil Çarçani, mbajtur në Aktivin e Grurit  që u zhvillua në 
Plasë të rrethit të Korçës më 11.9.1982 si dhe për kryerjen e 
studimit sipas përvojës së kooperativës bujqësore të tipit të 
lartë të Plasës, dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

09.18.1982 - 
10.28.1982 

35 

531 Vendime të Këshillit të Ministrave për kalim toke, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë,. 

04.05.1982 - 
10.15.1982 

5 

532 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 12 Prill 1982 për disa çështje jashtë rendit  të ditës, 
miratimi i vendimit "Për zhdukjen e pasojave të rrëshqitjes së 
tokës në disa fshatra të rrethit të Skraparit dhe të Korçës dhe 
vendim "Për ndërtimin e depove të grumbullimit". 

04.12.1982 - 
04.14.1982 

8 

533 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave ,mbi   
studimin e Ministrisë së Bujqësisë "Për caktimin e shesheve të 
ndërtimit të disa komplekseve blegtorale, relacionet përkatëse 
të Ministrisë së Bujqësisë. 

12.07.1982 - 
12.17.1982 

34 

534 Vendime të këshillit të Ministrave"Për kalimin e një kaldaje 
nga sektori shtetëror në atë kooperativist, "Për kalimin e 
sektorit të Shtyllës të NB-së "8 Nëntori" në Sukth në varësi të 
Institutit të Kërkimeve të Blegtorisë", relacionet përkatëse. 

06.19.1982 - 
11.15.1982 

10 

535 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të 16 
dhjetorit 1982 për shqyrtimin e relacionit "Për krijimin e 
ndërmarrjeve të bonifikimit në rrethin e Kukësit, të Lezhës 
dhe të Skrapari",. 

12.16.1982 5 

536 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime në 
pagat e punëtorëve të bujqësisë të miratuara me vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.87, datë 24.6.1967 "Shtesë emërtimi 
në tabelën e pagave të sektorit të bujqësisë", relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë. 

12.30.1981 - 
08.07.1982 

3 
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537 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për një shtesë në rregulloren 
tip "Mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në kooperativat 
bujqësore", miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave 
NR.120, datë 12.7.1971", anullimi i shkresës 666, datë 4.3.1981 
për këtë problem si dhe studimi i Ministrisë së Financave, 
Komitetit të Punës e të Pagave, Ministrisë së Bujqësisë mbi 
sistemin e shpërblimit të punës në ndërmarrjet shtetërore dhe 
në kooperativat bujqësore. 

12.31.1981 - 
12.04.1982 

17 

538 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 16 
Nëntor 1982 "Për shqyrtimin e studimit të kryer në zonën 
bujqësore që intensifikohet me përparësi", raporti përkatës. 

11.02.1982 - 
11.16.1982 

34 

539 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur në 
datën 1.3.1982 për shqyrtimin e raportit "Për punën e bërë dhe 
masat për zbatimin e direktivës të Kongresit të 8-të të Partisë 
për intensifikimin me përparësi të prodhimit bujqësor e 
blegtoral në zonën e caktuar fushore". 

03.01.1982 128 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për një shtesë në fondin e 
investimeve prodhuese për kooperativat bujqësore", relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, shënim për përfundimin e shtëpisë së 
kulturës të fshatit Hormovë tëTepelenës. 

05.13.1982 - 
08.24.1982 

3 

541 Procesverbali dhe vendime te Këshillit të Ministrave "Për disa 
masa favorizuese për kooperativat bujqësore", relacioni 
përkatës. 

04.12.1982 - 
05.06.1982 

30 

542 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
miratimin e detyrës së projektimit, të projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Ujitja në formë shiu nga 
rezervuari i Gjançit në rrethin e Korçës", relacioni përkatës. 

12.17.1982 - 
12.23.1982 

15 

543 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Minsitrave "Pe¨r 
miratimin e detyrës së projektimit, të projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Punime plotësuese për 
bonifikimin e Maliqit", "Për zbatimin e punimeve të objektit 
"Kanali i ujrave të larta në Lushnje", relacionet përkatëse. 

03.15.1982 - 
11.19.1982 

15 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e tij me 
Ministrinë e Bujqësisë për lejimin e blerjes së farës së patateve 
nga oborret kooperativiste", si dhënie farë orizi. 

04.03.1982 - 
12.23.1982 

4 
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545 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për dhënie lëndë drusore 
mbi planin e vitit 1982", si dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Bujqësisë për financimin e shpenzimeve për luftimin e 
sëmundjeve të pyjeve, relacionet përkatëse. 

08.02.1982 - 
12.21.1982 

7 

546 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
prishjen e një sere me ngrohje në NB-në e Kamzës. 

03.22.1982 - 
03.30.1982 

3 

547 Proceserbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për shtesë 
në disa vendime të Këshillit të Ministrave për vlerësimin e 
prodhimeve bujqësore, relacionet përkatëse. 

06.29.1982 - 
09.07.1982 

9 

548 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
plotësimin e detyrave që caktoi Byroja Politike e Komitetit 
Qendror të PPSH me vendimin Nr.23 datë 24 shkurt 1982 "Për 
plotësimin e detyrave për tufëzimin e bagëtisë të familjeve 
kooperativiste", si dhe njoftime të ardhura pë këtë problem 
dhe letra e Komitetit Qendror të Partisë Nr.3021 , datë 
16.6.1982. 

03.24.1982 - 
04.17.1982 

32 

549 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë "Për gjendjen dhe masat për 
intensifikimin e prodhimit blegtoral", mbi disa masa 
përfundimtare për zhvillimin e gjedhit  në 13 rrethet e zonës 
fushore që krijon tufëzimi. 

07.09.1982 - 
12.14.1982 

22 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtegtimin dimëror të 
bagëtive. 

10.29.1982 - 
10.30.1982 

1 

551 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 16 
dhjetor 1982 "Për projekturdhëresën për administrimin e 
kullotave", relacioni përkatës. 

12.16.1982 9 

552 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
projektmarrëveshjen veterinare me Francën, Italinë, Austrinë, 
relacioni, informacioni përkatës. 

02.09.1982 - 
11.06.1982 

33 
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553 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor për sqarimin e dy problemeve që u ngritën 
në mbledhjen e Kuvendit Popullor, për urdhëresën e Këshillit 
të Ministrave Nr.4, datë 30.7.1971 "Për ndalimin e shtegtimit 
pronë vetjake", "Për shpejtimin e vënies në shfrytëzim të 
uzinës së prodhimeve karbonike  dhe për uzinën e çelikut të 
kombinatit metalurgjik "Çeliku i Partisë". 

01.28.1982 - 
04.22.1982 

21 

554 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme për dëmet 
e shkaktuara prej zjarreve gjatë periudhave të vitit në sektorët 
e bujqësisë. 

01.27.1982 - 
03.15.1982 

11 

555 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
miratimin e detyrës së projektimit dhe projektideve të 
rezervuarëve të Bilçes, të Xhafzotajt dhe të Janjarit", 
"Projektidenë e veprës rezervuari i Helmësit në rrethin e 
Kolonjës", relacionet dhe projektet përkatëse. 

12.28.1981 - 
06.14.1982 

39 

556 Konkluzionet e ndihmës dhe të kontrollit të ushtruar nga 
Komisioni i Përhershëm i Bujqësisë i Kuvendit  Popullor në 
rrethet Shkodër, Durrës e Gramsh, njoftime dërguar 
udheheqjes për këtë problem. 

09.04.1982 - 
11.05.1982 

30 

557 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
11.11.1982 për shqyrtimin e studimit "Për disa çështje nga 
zbatimi i vendimit të Këshillit të Ministrave lidhur me 
sistemin e shpërblimit të punës në ndërmarrjet shtetërore dhe 
në kooperativat bujqësore", si dhe studimi i Komitetit të Punës 
e të Pagave për këtë problem. 

10.26.1982 - 
11.11.1982 

30 

558 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë për dhënie vaj lubrifikant. 

10.12.1982 - 
10.23.1982 

8 

559 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë për furnizimin e pjesë ndërrimi, zhbllokim 
autoveture, nxjerrje jashtë përdorimit të makinerive dhe të 
pajisjeve. 

03.10.1982 - 
12.18.1982 

18 
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560 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave"Për 
përjashtimin e kooperativës bujqësore të Oblikës nga derdhja 
e të ardhurës neto të centralizuar", "Ndryshime në planin e  
ndërtimit të veprave dhe ndryshime në planin e investimeve 
të vitit 1982. 

03.20.1982 - 
12.16.1982 

19 

15 Sektori i Ndërtimit.   

561 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Ndërtimit mbi fuqinë punëtore në ndërtim . 

03.15.1982 - 
09.30.1982 

6 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në numrin e 
nxënësve në ekonomi, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

12.23.1981 - 
01.13.1982 

3 

563 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Ndërtimit për kontraktimin e disa makinerive e pajisjeve për 
hidrocentralin e Komanit. 

04.05.1982 - 
05.27.1982 

7 

564 Raport, korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me 
Ministrinë e Ndërtimit për probleme të ndryshme të 
hidrocentralit  të Komanit . 

01.18.1982 - 
12.04.1982 

101 

565 Procesverbali  dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
projektidenë e veçantë dhe preventivin paraprak të nyjes së 
ndërtesës së centralit në hidrocentralin  e Komanit, materiali 
përkatës. 

12.17.1982 - 
12.23.1982 

98 

566 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
caktimin e afateve normative për kohën e ndërtimit të 
veprave, relacioni përkatës. 

02.20.1982 - 
07.06.1982 

72 

567 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 1.3.1982 " Për shqyrtimin e disa problemeve të rregullimit 
të liqenit të Shkodrës, lumit të Drinit dhe të Bunës ", si dhe 
shqyrtimi i parashtresës " Për ndërtimet që duhen bërë për të 
strehuar familjet që shpërngulen si rezultat i krijimit të liqenit 
të hidrocentralit të Komanit ", relacioni përkatës. 

03.01.1982 - 
12.17.1982 

17 

568 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
14.1.1982 për shqyrtimin e relacionit " Për problemet e 
rregullimit të liqenit të Shkodrës, Drinit dhe Bunës ". 

01.14.1982 17 
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569 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave më 
20.7.1982 mbi masat që duhen marrë për ndërtimin dhe 
vënien në shfrytëzim të veprave prodhuese të vitit 1982 dhe të 
vitit 1983, si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe raporti 
i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem, si dhe 
projektimi i veprave prodhuese. 

06.14.1982 - 
08.26.1982 

63 

570 Vendime të Këshillit të Ministrave për punimet në pallatin e 
sportit " Partizani " në Tiranë ndërtimin e godinave të reja për 
ambasadën e Republikës Popullore të Kinës në Tiranë, 
rikonstruksioni i godinës së Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë 
Popullore si dhe parashtresa e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

03.18.1982 - 
11.17.1982 

5 

571 Material i shokut Islam Vila me të cilin propozon ndërtimin e 
një kombinati të materialeve të ndërtimit në afërsi të Peqinit. 

10.13.1982 - 
10.15.1982 

25 

572 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë për planet rregulluese të qytetit të Përmetit, 
Tiranës, Beratit, zgjerimi i vijës kufitare të qytetit të Elbasanit, 
mbi sheshin e ndërtimit të banesave të parafabrikuara në 
qytetin e Durrësit për vitin 1982, hartimi i projektit për 
godinën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Beratit. 

01.13.1982 - 
11.12.1982 

50 

573 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
studimin, projektimin, planifikimin, zbatimin, financimin e 
investimeve dhe të ndërtimeve themelore dhe marrjen në 
dorëzim të veprave, relacioni i përbashkët i Ministrisë së 
Financave, Komisionit të Planit të Shtetit, Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem si dhe nisja së bashku ministrive, institucioneve, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

09.20.1982 - 
12.08.1982 

116 

574 Procesverbal, vendime të Këshillit të Ministrave, raport për 
financimin e punimeve në veprat që duhet të përfundonin në 
vitin 1981, për ndërtimin dhe vënien në shfrytëzim të veprave 
prodhuese të vitit 1982-1983, ndërtim objektesh në zonat e 
intensifikimit të bujqësisë, relacionet përkatëse. 

01.07.1982 - 
08.03.1982 

72 
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575 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për masat që 
duhen marrë për zbatimin me përpikëmëri të dispozitave 
ligjore në fushën e investimeve të ndërtimeve themelore. 

06.11.1982 - 
06.14.1982 

8 

576 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave për 
miratimin e detyrës së projektimit dhe projektidesë 
teknologjike të fabrikës së tullave në Lushnje, Fier si dhe 
përdorimin e përkohshëm të shllaqeve të Maliqit për tullat 
silikate, parashtresa përkatëse. 

12.18.1981 - 
12.17.1982 

26 

577 Procesverbali dhe vendimi i Këshilli të Ministrave për 
organizimin e punës për studimet perspektive të shfrytëzimit 
racional dhe kompleks të pasurive ujore të vendit  parashtresa 
përkatëse. 

06.16.1982 - 
07.06.1982 

31 

578 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
miratimin e detyrave të projektimit dhe të projektideve të 
veprave " Rezervuari i Farkës Nr.1", dhe " Ujitja e 
Mbishkodrës nga liqeni i Vaut të Dejës ", relacioni përkatës. 

06.04.1982 - 
07.14.1982 

35 

579 Vendime të Këshillit të Ministrave për krijimin e komisionit 
qeveritar, sigurimi i materialeve dhe të mjeteve financiare për 
zhdukjen e pasojave të tërmetit të datës 17.11.1982. 

11.17.1982 - 
12.08.1982 

21 

580 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për dhënie 
vështirësi pune punëtorëve që punojnë në fabrikat e çimentos, 
parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit. 

05.17.1982 - 
08.24.1982 

6 

581 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave për 
shqyrtimin e relacionit për miratimin e vendit për hapjen e 
karrierës së Gurit në Qafë- Priskë, relacioni përkatës. 

02.16.1982 - 
04.12.1982 

7 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e agjencive të 
shpërndarjes së çimentos në silloset pranë stacioneve 
hekurudhore, parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit. 

05.28.1982 - 
05.29.1982 

11 

583 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për çelje llogarie likuiduese", 
për kantieret e ndërtimit të Ndërmarrjes së Ndërtimit në 
kombinatin metalurgjik " Çeliku i Partisë " në Elbasan në 
qendër në Tiranë e në Lushnje parashtresa përkatëse. 

12.24.1981 - 
01.25.1982 

4 
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584 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e sheshit të 
ndërtimit të poligonit për prodhimin e parafabrikateve në 
Çeravë të rrethit të Pogradecit, parashtresa e Ministrisë së 
Ndërtimit. 

08.09.1982 - 
09.13.1982 

4 

585 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
ndërtimin e poligoneve për prodhimin e elementeve të 
parafabrikuar për minierat, relacioni përkatës. 

07.06.1982 - 
07.14.1982 

16 

586 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
kryerjen e punimeve në hekurudhën Laç-Vau i Dejës-Shkodër-
Hani i Hotit dhe Fier-Vlorë me projekte e preventive të 
pjesëshme, relacioni përkatës. 

05.31.1982 - 
07.14.1982 

6 

587 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Ndërtimit për dërgime grupe jashtë shtetit për marrje përvoje 
eksperience. 

03.15.1982 - 
04.26.1982 

12 

16 Komunikacione PT.   

588 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme të PT për miratim pagash për shoferët e zyrës së 
PT-së të Ndërmarrjes së Postave dhe të Telekomunikacioneve 
në Tiranë dhe të Qendrës Lëvizëse të venddrejtimit qendror të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave. 

03.18.1982 - 
03.31.1983 

4 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kategorisë 
dhe të varësisë së Parkut të Mallrave në Përmet, relacioni 
përkatës. 

11.30.1982 - 
12.29.1982 

3 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për shtesë në strukturën 
organizative dhe në numrin e punonjësve të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave dhe të Telekomunikacioneve", 
relacioni përkatës si dhe raport për gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për forcimin dhe organizimin e trasportit që i 
përgjigjet ekonomisë së vendit. 

03.18.1982 - 
06.07.1982 

46 

591 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
nxjerrje jashtë përdorimit të disa mjeteve dhe të një sonde, 
relacioni përkatës. 

10.22.1982 - 
11.04.1982 

5 

592 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme PT për përdorimin e hartës topografike 1:50.000. 

11.25.1982 - 
11.27.1982 

5 
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593 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për ruajtjen e objektit " 781 " 
të postave e të telekomunikacioneve në Tiranë me roje 
ushtarake ", relacioni përkatës. 

10.08.1982 - 
10.16.1982 

2 

594 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave dhe të Telekomunikacioneve, me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit për rrugët e 
stacioneve televizive. 

09.18.1982 - 
09.30.1982 

9 

595 Disa probleme që dalin nga diskutimet e bëra rreth raportit të 
Plenumit të 5-të të Komitetit Qendror të PPSH "Mbi gjendjen 
dhe masat që duhen marrë për forcimin e organizimit të 
transportit dhe zhvillimit të tij në shërbim të ekonomisë dhe të 
popullatës". 

10.19.1982 - 
12.21.1982 

18 

596 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme " Për 
përqendrimin e mëtejshëm të automjeteve për transportimin e 
mallrave", për transport qymyri kokërr me automjete. 

04.22.1982 - 
10.09.1982 

29 

597 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Komunikacioneve për asfaltimin e rrugës së Pezës, kalim 
fonde për asfaltimin e objektit Fushë Krujë-Milot. 

05.14.1982 - 
07.19.1982 

9 

598 Vendim i  Këshillit të Ministrave " Për miratimin e 
marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ të 
Kuvendit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë 
për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave", si dhe 
materiali i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

03.03.1982 - 
03.23.1982 

21 

599 Procesverbali dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave "Për 
transportimin e udhëtarëve dhe të bagazheve", si dhe një 
informacion mbi përdorimin e autoveturave për disa mjekë. 

03.22.1982 - 
12.17.1982 

19 

600 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me ministritë dhe 
me disa komitete ekzekutive për përdorim zhbllokim 
autoveture si dhe praktikat përkatëse. 

12.12.1981 - 
12.27.1982 

75 
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601 Vendime, korrespondencë për transportin paralel me 
hekurudhën, delegacioni që do të zhvillojë bisedimet me 
palën jugosllave për hekurudhën, miratimin e protokollit për 
ndërtimin e hekurudhës deri në pikën kufitare Hani i Hotit 
dhe për vënien e saj në shfrytëzim, ndërtimi i stacionit 
hekurudhor të ndërtimit të Vukpalaj të rrethit të Shkodrës. 

01.20.1982 - 
11.08.1982 

39 

602 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
14.1.1982 mbi shqyrtimin e raportit " Mbi problemet e 
transportit me Jugosllavinë, Italinë dhe Greqinë" . 

01.14.1982 36 

603 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Komunikacioneve për miratim ardhje avionesh dhe materiali 
përkatës. 

01.12.1982 - 
12.08.1982 

21 

604 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e dy mjeteve 
detare nga inventari i transportit të brendshëm në atë të 
jashtëm dhe për disa ndryshime në planin e transportit. 

04.15.1982 - 
05.20.1982 

5 

605 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondenca për 
ndryshime në planin e importit shtesë plani në valutë të lirë, 
ndryshime në planin e investimeve. 

12.01.1981 - 
11.18.1982 

24 

606 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënien shtesë të fondeve 
në valutë të lirë për zgjerimin dhe shtrirjen të sistemit të 
shërbimit "Teleks" dhe "Genteks". 

11.15.1982 - 
11.16.1982 

2 

607 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme të PT-ve mbi pjesëmarrjen në ekspozitën 
filatelike ndërkombëtare "Fileksfranc 1982" dhe dhënie të 
dhëna telefonike, raport mbi gjendjen e ndërlidhjes telefonike 
dhe të shërbimeve të tjera të postave. 

05.22.1982 - 
12.03.1982 

27 

17 Komunale.   

608 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e repartit të 
riedukimit për ndërtim banesash në qytetin e Sarandës, 
relacioni përkatës. 

05.07.1982 - 
06.08.1982 

3 
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609 Korrespondenca për ngritjen e grupit të studimit të zhvillimit 
ekonomiko-shoqëror të qytetit të Poliçanit për studimin dhe 
projektimin e objekteve që do të ndërtohen në qytetin e 
Himarës, Poliçanit, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Skraparit. 

06.18.1982 - 
09.07.1982 

17 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e tij me 
Ministrinë e Ekonomisë Komunale, Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Skraparit për mënjanimin e 
fenomeneve të natyrës, si dhe letra nga disa kooperativistë 
dërguar shokëve të udhëheqjes. 

07.22.1982 - 
03.19.1983 

39 

611 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale për dhënien e disa motorrave  e një 
sasie materialesh  kësaj të fundit. 

04.08.1982 - 
08.14.1982 

4 

612 Vendim i  Këshillit të Ministrave, studim i Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale për ndërtimin e banesave me punë 
vullnetare dhe për përfundimin e disa objekteve nënkufi të 
rrethit të Durrësit, Lushnjes dhe Tropojës. 

06.21.1982 - 
10.11.1982 

20 

613 Letër e Këshillit të Ministrave për disa probleme të lokaleve të 
shërbimeve dhe të strehimeve mbrojtëse të popullsisë që 
ndërtohen nën banesë. 

08.26.1982 - 
08.30.1982 

5 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shfrytëzim më të mirë 
të ndërtesave shtetërore të banimit në fshat. 

04.16.1982 - 
05.20.1982 

4 

615 Studim për sigurimin e ujit të pijshëm dhe industrial. 11.09.1982 - 
12.1982 

21 

616 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 4.6.1982 " Për përfundimet e arritura për zgjerimin dhe 
përmirësimin e shërbimeve komunale në qytet e në fshat dhe 
masat për zbatimin e mëtejshëm të detyrave që shtroi 
Kongresi i 8-të i Partisë për këtë sektor, studimi përkatës, 
studim mbi zhvillimin e shërbimeve komunale në zonën e 
intensifikuar". 

01.30.1982 - 
06.04.1982 

96 
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617 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë për 
administrimin e ujësjellësit të Dropullit të Poshtëm në rrethin 
e Gjirokastrës, për përmirësimin e gjendjes së rrjetit 
inxhinierik. 

01.13.1982 - 
11.17.1982 

6 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi masat për kursimin e 
energjisë elektrike ", relacioni përkatës, deficiti i druve të 
zjarrit në vitin 1981. 

01.21.1982 - 
04.09.1982 

6 

619 Vendime të Këshillit të Ministrave për financimin e punimeve 
të ndërtimit të disa ujësjellësve të kanalizimit të qytetit të 
Vlorës, Shkodrës dhe të linjës së tensionit të lartë Himarë-
Dhërmi, asfaltimi i unazës të qytetit të Kavajës, relacionet 
përkatëse. 

12.24.1981 - 
04.01.1982 

8 

620 Vendim i Këshillit të Ministrave për zgjerimin e vijës kufitare 
të ndërtimeve në qytetin e Shkodrës. 

07.31.1982 1 

18 Tregtia e Brendshme.   

621 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e degëve të 
frigoriferit në Elbasan e në Durrës dhe për çeljen e llogarisë 
shlyese, relacioni përkatës. 

08.02.1982 - 
09.03.1982 

2 

622 Studim për tregtimin e prodhimeve bujqësore të përpunuara, 
porosi të dhëna nga shoku Adil. 

02.17.1981 - 
02.24.1981 

12 

623 Raport i Komisionit të Përhershëm të Tregtisë të Kuvendit 
Popullor " Masat e marra për furnizimin me përparësi të 
fshatit në zbatim të vendimit të Komitetit Qendror të Partisë 
për shkurtimin e oborrit kooperativist dhe tufëzimin e 
bagëtive në rrethet Lushnje, Gramsh, Elbasan, Durrës, 
Shkodër e Kukës. 

07.19.1982 - 
09.16.1982 

10 

624 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndërtimin e depove të 
grumbullimit dhe të ruajtjes së prodhimeve bujqësore, 
relacioni përkatës. 

03.23.1982 - 
04.14.1982 

7 

625 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport për rritjen e vleftës së 
plotë të rikonstruksionit të hotel "Dajtit", ushqimin social, 
hotelet e albturizmit, kapaciteti i tyre. 

10.26.1982 - 
11.17.1982 

35 

626 Korrespondenca për dhënie verë, cigare, tregtisë së 
brendshme. 

08.30.1982 - 
12.23.1982 

7 
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627 Vendime, letër, korrespondencë për probleme të 
karburanteve, lëndëve të tjera djegëse të lëngëta, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

01.22.1982 - 
12.03.1982 

35 

628 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënie fondi në valutë 
për të importuar kafe dhe pambuk. 

02.18.1982 - 
02.19.1982 

1 

629 Vendime të Këshillit të Ministrave për mbulimin me fond të 
tri veprave të plota dhe për ndërtimin e uzinës së nikelit dhe 
kobaltit, parashikuar në pesëvjeçarin e shtatë. 

10.09.1982 - 
11.27.1982 

7 

630 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Vlorë për disa 
ndryshime në planin e vitit 1982 me probleme të ndryshme të 
rrethit. 

01.04.1982 - 
01.20.1982 

10 

19 Tregti e Jashtme.   

631 Vendim, korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për miratim 
projektmarrëveshje tregtare me Etiopinë, Suedinë, 
Jugosllavinë, Algjerinë Demokratike, Ekuadorin, Maltën, 
Turqinë, tekstin e protokollit tip për kurset jotregtare, 
materiali përkatës. 

06.21.1982 - 
12.09.1982 

106 

632 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare. 

07.20.1982 - 
11.13.1982 

11 

633 Njoftime të para nga udhëheqja për probleme të eksport-
importit. 

01.16.1982 - 
06.28.1982 

76 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e 
importit, dhënie autorizimi për të zhvilluar bisedime për 
sigurim oferte. 

06.12.1982 - 
10.26.1982 

3 

635 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e disa mallrave të 
eksportit për përdorim të brendshëm, relacioni përkatës. 

04.13.1982 - 
05.22.1982 

7 

636 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Ndërtimit për blerjen e tri 
sondave. 

02.10.1982 - 
02.17.1982 

4 

637 Lista e mallrave gjendje të importit në tregtinë e jashtme. 02.19.1982 - 
03.02.1982 

18 
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638 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave për çeljen 
e kredive dokumentare për import në valutë të lirë, dhënie 
fondi në valutë për import kafeje dhe lëkurë. 

05.19.1982 - 
11.26.1982 

15 

20 Financë.   

639 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e buxhetit të 
shtetit për vitin 1982 dhe të buxhetit konsuktiv të shtetit për 
vitin 1980, projektbuxhetit të shtetit për vitin 1983 dhe të 
buxhetit faktik të shtetit për vitin 1981. 

02.04.1982 - 
12.29.1982 

25 

640 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
rezultatet ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve ekonomike 
dhe të kooperativave bujqësore për vitin 1981", raporti 
përkatës. 

02.13.1982 - 
02.19.1982 

114 

641 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
bilancin e Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore 
për vitin 1981 ", " Për projektligjin e Institutit të Arkave të 
Kursimit dhe të Sigurimeve ", sigurimi i detyrueshëm i 
ndërtesave shtetërore që jepen me qera. 

03.22.1982 - 
04.01.1982 

72 

642 Procesverbali dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave " Për 
qarkullimin monetar ", relacioni përkatës. 

08.11.1982 - 
09.06.1982 

21 

643 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për disa përmirësime në 
planin e uljes së kostos ", relacioni përkatës. 

04.07.1982 - 
05.24.1982 

11 

644 Procesverbale, vendime, urdhëresë e Këshillit të Ministrave 
për planin e arkës dhe të kreditit, çeljen e kredive 
dokumentare të importit, për interesin bankar, për kreditin 
bankar, relacionet përkatëse. 

02.04.1982 - 
12.29.1982 

68 

645 Relacion, njoftim mbi problemet që dolën nga kontroll-
revizioni financiar në Shtëpinë e Pritjes në Durrës dhe mbi 
përfundimin e gjyqit penal të grupit të përvetësuesve Durrës. 

08.09.1982 - 
12.07.1982 

16 

646 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores 
"Mbi mbrojtjen e kontabilitetit, përgatitjen e bilanceve 
kontabël dhe detyrat e përgjegjësve të financës e të 
kontabilitetit", relacioni përkatës. 

10.22.1982 - 
11.13.1982 

2 
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647 Vendim për dhënie kthim fonde në valutë të lirë, kalim në 
llogarinë 01 të interesave bankare në valutë, shtesë në kufirin e 
importit, disa ndryshime në të ardhurat dhe në shpenzimet e 
buxhetit të shtetit për vitin 1982, autorizim për kremtimin e 
70-Vjetorit të Pavarësisë dhe të 38-Vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut. 

03.16.1982 - 
12.09.1982 

37 

648 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë " Mbi 
fondin për pajisjen e komiteteve të Partisë të rretheve me disa 
aparatura të domosdoshme ". 

08.05.1982 1 

649 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
të datës 17.12.1982 për marrjen e të afërmve të tyre nga 
punonjësit e përfaqësive tona jashtë shtetit relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, vendimi për rritjen e 
alokacioneve të punonjësve në disa përfaqësi tona diplomatike 
jashtë shtetit, relacioni përkatës. 

05.15.1982 - 
12.17.1982 

13 

650 Procesverbali dhe udhëzimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 " Për disa përmirësime e plotësime të vendimeve 
dhe të udhëzimeve të Këshillit të Ministrave lidhur me 
llogaritjen e pagës së punonjësve në përputhje me kodin e ri të 
punës " dhe të relacionit " Për projektudhëzimin mbi pagën 
mesatare për llogaritjen e sigurimeve për paaftësi të 
përkohshme, për lejen e barrës e të lindjes dhe për pensionet " 
si dhe relacionet e Ministrisë së Financave dhe Komitetit të 
Punës e të Pagave. 

08.11.1982 - 
01.06.1983 

27 

651 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
27.8.1982 " Mbi pagën mesatare për llogaritjen e sigurimeve 
për paaftësi të përkohshme, për lejen e barrës e të lindjes dhe 
për pensionet ", si dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

08.05.1982 - 
08.27.1982 

12 

652 Korrespondencë për gjendjen e paaftësisë së përkohshme në 
punë dhe masat për përmirësimin e kushteve të punës. 

04.05.1982 - 
05.18.1982 

12 
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653 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 6 korrik 1982 për shqyrtimin e relacionit për ripunimin e 
urdhëresës së Këshillit të Ministrave Nr.8 " Mbi studimin, 
projektimin, planifikimin dhe financimin e investimeve dhe të 
ndërtimeve themelore ", relacioni i Ministrisë së Financave 
dhe Komisionit të Planit të Shtetit, si dhe vërejtjet e disa 
ministrive për këtë problem. 

05.22.1982 - 
07.06.1982 

132 

654 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave " Për 
sjelljen dhe dërgimin e sendeve si dhe për tagrin doganor ", 
për valutën dhe sendet që mund të dërgohen nga të 
arratisurit. 

04.05.1982 - 
12.20.1982 

56 

655 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Financave për miratimin e projekttekstit të marrëveshjes për 
sigurimin e automjeteve që kalojnë në territorin grek. 

10.28.1982 - 
11.09.1982 

8 

656 Vendim i Këshillit të Ministrave për zbatimin e metodave 
matematike në prerjen e lëndëve të para e të materialeve, 
relacioni përkatës. 

08.19.1982 - 
11.27.1982 

35 

657 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave për furnizimin me argjend për vitin 
1982, dhënie, shkrirje argjendi, relacionet përkatëse për këto 
probleme. 

12.14.1981 - 
11.05.1982 

28 

658 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave për mbishpenzimet në fondin e pagave për vitin 
1981 dhe periudhën janar-shtator 1982, njoftimet përkatëse. 

01.25.1982 - 
11.05.1982 

30 

659 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
probleme të uljes së çmimeve. 

01.23.1982 - 
12.23.1982 

45 

660 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave " Mbi 
gjendjen e mallrave me qarkullim të ngadalshëm e stoqe dhe 
masat që mendohen të merren për mënjanimin dhe 
moslejimin e krijimit të tyre në të ardhmen ", relacioni 
përkatës. 

05.20.1982 - 
08.07.1982 

66 

661 Vendim i Këshillit të Ministrave për çelje llogari shlyese 
(likuiduese), relacioni përkatës. 

06.18.1982 - 
10.16.1982 

2 
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662 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave " Për 
rivlerësimin e mallrave të importit ", rivlerësimin e mjeteve 
kryesore të sektorit shtetëror të ekonomisë, të institucioneve 
dhe të këshillave popullore ", relacionet përkatëse. 

03.22.1982 - 
06.14.1982 

24 

663 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
financimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë e natyrës 
në ndërmarrjet bujqësore e relacioni përkatës. 

03.12.1982 - 
04.17.1982 

11 

664 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
radhën e pagesave nga llogaria shlyese (likuiduese) ose 
rrjedhëse e ndërmarrjeve dhe e kooperativave bujqësore ", 
relacioni përkatës. 

07.30.1982 - 
09.30.1982 

9 

665 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa shtesa në organikë 
për Bankën e Shtetit Shqiptar dhe Bankën Bujqësore. 

12.22.1982 - 
12.23.1982 

1 

666 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
shtesë fondesh për meremetime të mëdha ", relacioni përkatës. 

11.24.1982 - 
12.30.1982 

7 

667 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave për dërgim specialistësh në Austri dhe mbi planin e 
shërbimeve për jashtë shtetit për vitin 1982. 

01.12.1982 - 
04.13.1982 

6 

668 Procesverbali, vendime, letër e Këshillit të Ministrave " Mbi 
arkëtimin e mjeteve monetare nga rrjeti i tregtisë së fshatit dhe 
i kooperativave bujqësore ", përdorim fondesh valutore, 
probleme të ndërtimit dhe të përdorimit me efektivitet të 
fondeve të banesave, pagimin e automjeteve të dhëna 
kooperativave bujqësore, mbi masën e paradhënies për 
shpërblimin e anëtarëve të kooperativave bujqësore ", shtesë 
në planin e importit. 

01.25.1982 - 
09.28.1982 

34 

669 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për saktësimin e 
dokumentave të degëve ushtarake për pjesëmarrjen në Luftën 
Nacionalçlirimtare. 

11.13.1982 - 
11.15.1982 

2 

670 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për pakësimin e 
shpenzimeve të institucioneve buxhetore të pakryera në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 1982 dhe për rritjen e planit të të 
ardhurave ", relacioni i Ministrisë së Financave. 

07.29.1982 - 
08.07.1982 

6 

21 Arsim - Kulturë.   
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671 Studim për disa baza të Luftës Nacionalçlirimtare që lidhen 
me veprimtarinë e shokut Enver Hoxha. 

11.15.1982 - 
02.05.1983 

22 

672 Pyetësor dërguar disa komiteteve ekzekutive për disa të 
dhëna ekonomiko-financiare për jetën kulturore të rinisë, për 
pushimet verore të rinisë shkollore. 

09.17.1982 7 

673 Konkluzione dhe udhëzime mbi problemet e kalueshmërisë të 
nxënësve të klasës së parë në klasën e dytë si dhe informacion 
mbi regjistrimin e nxënësve në shkollat për vitin shkollor 
1981-1982. 

09.27.1982 - 
10.17.1982 

18 

674 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbi 
normat e punës mësimore në shkollat 8-vjeçare e të mesme, 
relacioni përkatës. 

08.11.1982 - 
09.24.1982 

20 

675 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për çeljen e shkollave për edukimin e 
fëmijëve që paraqesin prapambetje të lehtë mendore të 
shkallës së debilitetit. 

10.23.1982 - 
12.03.1982 

8 

676 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave "Për 
ngritjen e nivelit dhe të cilësisë së shkollës" dhe për "Sistemin 
arsimor", relacionet përkatëse, vendim i Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë. 

07.26.1982 - 
09.06.1982 

53 

677 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982, relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës "Për 
sistemin e ri arsimor". 

10.09.1982 - 
12.16.1982 

5 

678 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për disa shtesa në planin e 
pranimit të studentëve të rinj me arsimin e lartë për vitin 
1982", "Zgjatjen e afatit të studimit në disa degë të shkollës se 
lartë", relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

07.24.1982 - 
12.13.1982 

9 

679 Vendim, udhëzim i Këshillit të Ministrave "Për shtesa në 
numrin e punonjësve në organikë të Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës", "Për shpërndarjen dhe emërimin e specialistëve 
që mbarojnë shkollat e larta e të mesme profesionale", relacion 
për mënyrën e trajtimit të nxënësve që mbarojnë shkollat e 
mesme të gjuhëve të huaja, artistike dhe të fiskulturës. 

06.11.1981 - 
05.24.1982 

14 

680 Relacion për disa probleme për programet, tekstet e zhvillimin 
e lëndëve marksiste-leniniste në shkollat e mesme. 

08.01.1981 - 
08.03.1982 

9 
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681 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave "Për 
përmirësimin e gjendjes të disa godinave shkollore", relacioni 
përkatës. 

07.19.1982 - 
08.16.1982 

13 

682 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për disa 
shtesa në numrin e punonjësve të shkollave të larta dhe të 
Institutit të Monumenteve të Kulturës", relacioni përkatës. 

06.18.1982 - 
09.06.1982 

19 

683 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënien e një burse jashtë 
kritereve ekonomike, relacioni përkatës. 

02.02.1982 - 
02.23.1982 

4 

684 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për bursën e studentëve të 
huaj kosovarë që strehohen në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë", "Mbi studentët kongolezë që 
studiojnë në Universitetin e Tiranës", trajtimi ekonomik i 
fëmijëve të strehuar në Republikën Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, relacionet përkatëse. 

01.20.1982 - 
01.04.1983 

9 

685 Informacion i Ministrisë  së Arsimit dhe të Kulturës lidhur me 
verifikimin e dhënies së provimeve të E.Ziçishtit. 

06.14.1982 - 
06.16.1982 

4 

686 Procesverbale dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
kualifikim, specializim pasuniversitar, bursa pasuniversitare, 
zgjatje afati i tyre, informacion për violinistin Tedi Papavrami, 
relacionet përkatëse. 

01.04.1982 - 
12.31.1982 

118 

687 Vendime, letër e Këshillit të Ministrave për riorganizimin e 
Komisionit të Lartë të Atestimit për sektorin ushtarak, si dhe 
probleme të kualifikimit, kurseve disertacioneve, sistemimi i 
kuadrove që mbarojnë kurset. 

04.05.1982 - 
10.14.1982 

56 

688 Raporte të rretheve për cilësinë e punës mësimore edukative 
në shkollat me dhe pa shkëputje nga puna, probleme të 
forcimit të punës në shkollë. 

04.05.1981 - 
04.22.1981 

57 

689 Informacione për probleme që dalin për zhvillimin, forcimin 
cilësor të shkollës 8 -vjeçare dhe të mesme. 

11.30.1981 - 
02.15.1982 

142 

690 Studim, relacione, informacion për probleme të mbarëvajtjes 
të shkollave të larta. 

03.27.1979 - 
04.06.1982 

144 
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691 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 për shqyrtimin e raportit "Për punën e kryer deri 
sot nga Komiteti i Shkencës dhe i Teknikës dhe detyrat që 
dalin për të ardhmen", si dhe raporti përkatës. 

08.21.1982 - 
10.22.1982 

45 

692 Raport, konkluzione për zbatimin e orientimeve të Kongresit 
të 8-të të PPSH për ngritjen e mëtejshme të nivelit dhe të 
cilësisë së shkollave të larta. 

04.06.1982 - 
06.10.1982 

101 

693 Vendime të Këshillit të Ministrave për punimet që do të 
kryhen për përshtatjen e pallatit të sportit "Partizani" në 
Tiranë për zhvillimin e punimeve të Kongresit të 9-të të PPSH 
dhe të Institutit të Lartë Bujqësor për delegatët e Kongresit të 
8-të të BRPSH, relacioni përkatës. 

03.18.1982 - 
08.17.1982 

9 

694 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Energjetikës "Për 
ngritjen e institucioneve studimore", informacioni përkatës. 

09.29.1982 3 

695 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e tij me 
Akademinë e Shkencave "Për përbërjen e komisionit të 
përhershëm për organizimin e punës për pastrimin dhe 
pasurimin e mëtejshëm të gjuhës letrare shqipe", materiali 
përkatës. 

06.16.1980 - 
09.03.1982 

128 

696 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Akademinë e 
Shkencave për platformën e Konferencës Kombëtare kushtuar 
formimit të popullit shqiptar, të gjuhës e të kulturës së tij si 
dhe qëndrimi i studiuesve  t ë  huaj që morën pjesë në këtë 
konferencë. 

03.09.1982 - 
10.13.1982 

48 

697 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për bashkëpunim institucionesh midis Qendrës 
Sizmologjike me Shkollën Qendrore të Arteve dhe 
Manifakturës së Parisit, materiali përkatës. 

03.04.1982 - 
03.30.1982 

17 

698 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Akademinë e 
Shkencave për të marrë pjesë në seminar në mbledhjen e 
Komitetit të Ekspertëve Zyrtarë për mbrojtjen e folklorit që 
zhvillohet nga UNESKO-ja në Paris. 

12.11.1981 - 
08.07.1982 

27 
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699 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Mbi përmirësimin e punës dhe për kalimin e 
Institutit të Studimeve Ekonomike në varësi të Komisionit të 
Planit të Shtetit", si dhe relacioni i Akademisë së Shkencave 
për këtë problem. 

07.20.1982 - 
01.07.1983 

27 

700 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për të marrë pjesë në Komitetin Kordinativ, për 
simpoziumin greko-shqiptar, për të ftuar të huaj dhe zgjatje 
afati. 

02.15.1982 - 
01.15.1983 

47 

701 Vendim i Këshillit të Ministrave për drejtimet e reja shkencore 
në Institutin e Fizikës Bërthamore, krijimi i sektorit të 
elektronikës bërthamore. 

03.17.1982 - 
03.18.1982 

1 

702 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave "Për 
përmirësimin e punës studimore projektuese në grupet me 
shkëputje nga puna", relacioni përkatës. 

04.04.1982 22 

703 Vendimi i Këshillit të Minstrave për planin e vitit 1983 dhe 
projektplani tematik i punës shkencore për vitin 1983. 

12.13.1982 - 
12.17.1982 

145 

704 Vendim i Këshillit të Ministrave "Për ngritjen e rrjetit të 
makinave elektronike llogaritëse dhe miratimin e strukturës 
organizative të qendrës së matematikës llogaritëse", materiali 
përkatës. 

07.03.1981 - 
03.12.1982 

16 

705 Relacion i Akademisë së Shkencave për gjendjen dhe 
problemet e zhvillimit në Qendrën e Kërkimeve Biologjike. 

08.31.1982 - 
01.22.1983 

26 

706 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Akademinë e 
Shkencave për ardhjen e specialistëve të INATOM-it. 

10.28.1982 - 
11.10.1982 

7 

707 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
përmirësimin e organizimit të studimeve dhe të projektimeve 
teknologjike, parashtresa e Komitetit të Shkencës dhe të 
Teknikës. 

05.12.1982 - 
08.10.1982 

29 

708 Udhëzim, letër e Këshillit të Ministrave datë 18.11.1982 "Për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës së Komitetit të Shkencës 
dhe të Teknikës", "Për ngritjen e Komisionit të Kontrollit të 
porosive të importit për pajisjet dhe aparaturat elektronike, 
automatike, laboratorike, shkencore etj. 

07.12.1982 - 
11.19.1982 

36 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

709 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës për 
probleme të PNUD-it. 

06.16.1982 - 
07.13.1982 

112 

710 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për rritjen e importit të armatimit për 
qitjen sportive. 

05.14.1982 - 
09.27.1982 

16 

711 Vendim i Këshillit të Minsitrave për detyrat dhe funksionimin 
e Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit të 
Fiskulturistëve dhe të Sportistëve të Shqipërisë. 

10.22.1982 - 
10.30.1982 

4 

712 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
përgatitjen e ekipeve kombëtare të futbollit për organizimin e 
aktiviteteve sportive të ekipeve "Shpresa" dhe të të rinjve, si 
dhe për trajtimin e gjyqtarëve të futbollit", relacionet 
përkatëse. 

06.12.1982 - 
09.07.1982 

17 

713 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndarjen e punëve në 
kategori për efekt pensioni, relacioni përkatës. 

08.19.1982 - 
10.15.1982 

2 

714 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në plan 
në numrin e punonjësve njoftimi për plotësimin e nevojave me 
arkitektë. 

03.25.1982 - 
08.28.1982 

5 

715 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Minsitrave për 
dërgimin e literaturës dhe të librave me rrugë ajrore, 
relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

12.12.1981 - 
09.06.1982 

40 

716 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për një ndryshim 
në vendimin e Presidiumit të Kuvendit Popullor Nr.285, datë 
30.9.1982. 

12.11.1982 2 

717 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë fondi në valutë 
për blerjen e antologjisë së prozës shqiptare, relacioni i Lidhjes 
së Shkrimtarëve. 

09.28.1982 - 
10.16.1982 

4 

718 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Akademinë e 
Shkencave për shtimin e numrit të revistës "Gjuha jonë", 
Informacion për botimet e Akademisë. 

06.10.1982 - 
11.12.1982 

5 
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719 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi kontrollin e literaturës dhe 
shiritave magnetikë, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

10.14.1982 - 
11.17.1982 

5 

720 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e autorëve të 
veprave letrare, artistike, shkencore e publicistike si dhe të 
interpretuesve të ndryshëm, relacioni përkatës. 

07.08.1982 - 
08.31.1982 

4 

721 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për një 
dramë që i ka ardhur teatrit profesionist "Aleksandër Moisiu" 
të Durrësit nga Gjermania Perëndimore. 

05.10.1982 - 
05.24.1982 

86 

722 Korrespondencë, informacione të Këshillit të Ministrave  me 
Minstrinë e Arsimit dhe të Kulturës mbi probleme të teatrit, 
ansamblit, grupet amatore. 

06.17.1982 - 
11.19.1982 

38 

723 Vendim i Këshillit të Ministrave për detyrat dhe funksionimin 
e Komitetit të Kultlurës dhe të Arteve. 

10.22.1982 - 
10.30.1982 

3 

724 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për platformën e Festivalit të 
Gjirokastrës, lista e Komisionit Qendror, projektprogrami. 

06.08.1982 - 
07.12.1982 

20 

725 Vendim i Këshillit të Minsitrave, korrespondencë e tij me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Vlorë, 
Akademinë e Shkencave për festimin e 70-vjetorit të Shpalljes 
së Pavarësisë. 

02.15.1982 - 
11.17.1982 

50 

726 Plane dhe programe për propagandën në drejtim të Kosovës 
dhe të viseve të tjera të banuara nga shqiptarë. 

01.11.1982 - 
09.25.1982 

113 

727 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Minsitrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, me Akademinë e Shkencave për 
dërgim jashtë shtetit dhe për të pritur të huaj në vendin tonë 
për probleme të ndryshme. 

12.11.1982 - 
12.16.1982 

76 

728 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
ngrohjen e kinoteatrit në Gjirokastër, relacioni përkatës. 

07.12.1982 - 
08.16.1982 

5 

729 Informacion për kryerjen e punimeve për zhvendosjen e 
eshtrave të Avni Rustemit, në Vlorë. 

10.09.1982 3 
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730 Raporti i Komisionit të Arsim-Kulturës të Kuvendit Popullor 
"Mbi mbrojtjen e monumenteve kulturore e historike dhe 
pasurive natyrore të rralla", si dhe dërgimi i këtij raporti disa 
rretheve dhe disa ministrive. 

10.19.1982 - 
11.12.1982 

13 

731 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
strukturën organizative dhe në numrin e punonjësve, relacioni 
përkatës. 

11.17.1981 - 
02.27.1982 

11 

732 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie fondesh për 
blerje materialesh arkivore, "Ndërtimin e rrugës për në 
muzeun "Skënderbeu" në qytetin e Krujës, realizimin e 
veprave të artit dhe sistemimet e tij, gjendjen e shtëpisë muze 
të armikut të popullit Kadri Hazbiut", relacionet përkatëse. 

02.11.1982 - 
10.24.1982 

19 

733 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për ruajtjen e disa 
objekteve të rëndësishme me roje ushtarake (ekspozita 
"Shqipëria sot", "Muzeu Kombëtar" Gjergj Kastriot 
Skënderbeu"), relacionet përkatëse. 

06.18.1982 - 
07.10.1982 

4 

734 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për të marrë pjesë në festivalin 
folklorik në Grac të Austrisë. 

03.25.1982 - 
06.28.1982 

36 

735 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Akademinë e Shkencave për miratim 
aktivitetesh dhe marrjen pjesë në Konferencën 
Ndërkombëtare të Energjetikës Bërthamore organizuar nga 
INATOM-i . 

03.03.1982 - 
09.04.1982 

12 

736 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e 
RTV, Ministrinë e Punëve të Jashtme, për planin e 
shkëmbimeve arsimore, kulturore, shkencore e sportive me 
vendet e tjera për vitin 1982. 

12.10.1981 - 
10.23.1982 

123 

737 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për miratimin e projektmarrëveshjes 
kulturore me Finlandën dhe Sirinë, materiali përkatës. 

10.12.1982 - 
12.25.1982 

43 
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738 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës për 
projektmarrëveshjen midis ATSH-së dhe ANSA (Agjencisë së 
Shtypit Italian), Algjerinë, Vietnamin, Tunizinë, Turqinë, 
Francën. 

12.06.1981 - 
12.07.1982 

67 

739 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivit të Shtetit për planin e aktiviteteve me 
jashtë për vitin 1982-1983 si dhe materiali i Arkivit të Shtetit. 

03.26.1982 - 
04.26.1982 

12 

740 Informacione dhe detyra të dala nga Protokolli i Sekretariatit 
të Komitetit Qendror te PPSH mbi propagandën për botën e 
jashtme dhe Albturizmin. 

06.26.1982 - 
07.03.1982 

27 

741 Korrespondencë, informacione të  Këshillit të Ministrave  me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për probleme të 
furnizimit materialo-teknik të sporteve. 

02.06.1982 - 
09.17.1982 

33 

742 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme të RTV për ndryshime në strukturën 
organizative të RTV. 

06.26.1982 - 
07.21.1982 

20 

743 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme me RTV për shpenzime për blerjen 
materiale propagandistike. 

07.12.1982 - 
08.10.1982 

16 

744 Vendim i Këshillit të Ministrave për ruajtjen e stacionit 
televiziv të Çervenakës në Pogradec me roje ushtarake, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

12.20.1982 - 
12.30.1982 

3 

745 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Drejtorinë e 
Përgjithshme të RTV, informacione, njoftime për kalimin e 
transmetimeve televizive nga bardh e zi me ngjyra dhe 
prodhimin e televizionëve me ngjyra. 

12.12.1981 - 
12.12.1982 

93 

746 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
ndërtimin e qendrave përsëritëse televizive. 

03.22.1982 - 
03.30.1982 

11 

747 Korrespondencë, informacione të  Këshillit të Ministrave  me 
Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë për 
ndërrimin e kanalit të stacionit televiziv të Dajtit, kanali C. 

01.19.1982 - 
08.26.1982 

49 
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748 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit për dërgim specialistësh jashtë shtetit si dhe 
pritje të  huaj. 

02.02.1982 - 
11.10.1982 

27 

749 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënien falas materiale 
propagndistike nga Radiotelevizioni. 

06.19.1982 - 
06.21.1982 

2 

750 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
vitit 1982 për të përballuar dëmet e shkaktuara nga zjarri në 
Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, rikonstruksioni i 
kinema "Partizanit" në Tiranë, relacionet përkatëse. 

04.03.1982 - 
05.24.1982 

13 

751 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënie argjendi Drejtorisë 
së Përgjithshme të Radiotelevizionit. 

06.28.1982 1 

752 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare për dërgimin e një delegacioni në Turqi, 
projektmarrëveshje midis ATSH dhe IRNA (Agjencia e 
Lajmeve të Republikës Islamike të Iranit), kërkesë për tuba. 

04.05.1982 - 
11.20.1982 

14 

753 Korrespondenca, njoftime, informacione të  Këshillit të 
Ministrave  me Ministrinë Arsimit dhe të Kulturës për 
probleme të filmit "Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur". 

07.09.1981 - 
09.23.1982 

76 

22 Shëndetësi.   

754 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për forcimin e 
mëtejshëm të masave për zbatimin e ligjeve në fushën e 
higjienës së punës si dhe vendimi i Këshilit të Ministrave për 
përbërjen e Komisionit Qendror për mbrojtjen e mjedisit nga 
ndotja. 

07.20.1982 - 
12.14.1982 

9 

755 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Shëndetësisë për probleme që dalin në Uzinën e Antibiotikut. 

05.03.1982 - 
11.17.1982 

31 

756 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e tij me 
Ministrinë e Shëndetësisë për spitalin e pediatrisë Tiranë, 
Poliklinikën Lushnje, spitalin Nr.2 Tiranë, për financimin e 
disa çerdheve në rrethe. 

04.02.1982 - 
12.06.1982 

13 

757 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Shëndetësisë për zëvendësim medikamentesh. 

08.13.1982 - 
08.17.1982 

2 
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758 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
16.12.1982 "Për gjendjen e vdekshmërisë së fëmijëve të 
moshave 0-1 vjeç, 1-4 vjeç dhe masat që duhen marrë për ta 
ulur atë në mënyrë të ndjeshme", si dhe raporti i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

08.30.1982 - 
01.17.1983 

50 

759 Korrespondenca për problemin e ushqimit të 
kryekuzhinierëve, kuzhinierëve dhe ndihmësve. 

09.14.1982 - 
10.19.1982 

4 

760 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave  me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për organizimin 
shëndetësor në ndërmarrje dhe dërgimi i një pyetësori për 
probleme shëndetësore. 

07.10.1982 - 
09.09.1982 

5 

761 Konkluzione nga diskutimi i zhvilluar lidhur me 
përmirësimin e mëtejshëm të organizimit dhe drejtimit të 
punës nëpërmjet përsosjes së strukturës organizative, 
kompetencave dhe metodës e stilit në punë në Ministrinë e 
Shëndetësisë. 

03.30.1982 12 

762 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë të disa makinerive metalprerëse. Korrespondeca 
për probleme të furnizimit me autovetura. 

12.22.1981 - 
11.09.1982 

10 

23 Byroja Juridike.   

763 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor për rregulloren e Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore për peshkimin sportiv për 
rregulloren e Kuvendit Popullor, dërgimi i projektrregullores 
për mendim ministrive, në mbështetje të Protokollit të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH Nr.62, datë 29.5.1982. 

06.28.1982 - 
12.01.1982 

24 

764 Vendim i Këshillit të Ministrave për vërtetimin e shkallës së 
kualifikimit dhe të pagës kur mungojnë të dhëna në 
dokumentet e ndërmarrjes. 

07.06.1982 - 
07.14.1982 

2 

765 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.6.1982 "Mbi rezultatet e diskutimit popullor të projektkodit 
të familjes", si dhe relacioni përkatës. 

06.09.1982 - 
06.11.1982 

22 
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766 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës në lidhje 
me shtëpitë e përmbytura nga kupa e liqenit të hidrocentralit 
të Vaut të Dejës. 

10.08.1982 - 
12.18.1982 

5 

767 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshilit Popullor të Rrethit të Elbasanit "Për 
trajtimin e të huajve që strehohen në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë". 

11.15.1982 - 
11.18.1982 

3 

770 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 13.11.1982 për shqyrtimin e relacionit " Mbi projektkodin e 
familjes të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë ", si 
dhe relacioni përkatës. 

11.13.1982 44 

771 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
4.6.1982 për disa ndryshime në ligjin Nr.4171 datë 13.9.1966 " 
Mbi sigurimet shoqërore shtetërore ", si dhe relacioni përkatës. 

04.10.1982 - 
06.04.1982 

4 

772 Raport i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi bazueshmërinë 
në ligj të akteve nënligjore me karakter normativ të nxjerra 
nga ministritë e sektorit të industrisë. 

03.20.1982 - 
03.25.1982 

12 

773 Letër e Këshillit të Ministrave për ngritjen e këshillave të 
kujdestarisë dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore për 
detyrimin ushqimor. 

08.25.1982 - 
09.14.1982 

8 

774 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit të 
mbledhjes së 32-të të zakonshme të Komisionit Kryesor të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për incidentet kufitare, 
miratimin në parim të vërejtjeve për projektmarrëveshjen me 
Jugosllavinë mbi unifikimin e dokumentave për kalimin e 
kufirit, materiali përaktës. 

07.26.1982 - 
10.01.1982 

34 

775 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
urdhëresa, në vendime dhe në udhëzime të Këshillit të 
Ministrave; për disa ndryshime në ligje e dekrete. 

12.02.1982 - 
12.05.1982 

33 

776 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave " Për 
projektdekretin mbi një ndryshim në nenin 5 të projektligjit 
Nr.4559, datë 1.11.1969 ", relacioni përkatës. 

08.11.1982 4 
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777 Raport, vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi masat 
që duhen marrë në fushën e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes 
në punë ", mbi kundërvajtjet administrative për punën e bërë 
për njohjen e zbatimin e ligjeve në fushën e mbrojtjes dhe 
administrimit të pasurisë socialiste, disiplinës në punë të 
kushteve të punës. 

03.15.1982 - 
08.02.1982 

30 

778 Vendim i Këshillit të Ministrave, letër e Këshillit të Ministrave 
për zëvendësimin e punonjësve që mungojnë përkohësisht 
nga puna mbi ndihmën ekonomike personave të paaftë për 
punë, relacioni " Disa ndryshime në ligjin mbi pensionet e 
anëtarëve të kooperativave bujqësore ", për Komisionin e 
Planit të Shtetit. 

04.15.1982 - 
12.20.1982 

23 

779 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, letër e Këshillit të 
Ministrave " Për përmirësimin e mëtejshëm të punës që 
punonjësit bashkë me zanatin të mësojnë edhe ligjet që u 
takojnë". 

10.19.1982 - 
11.15.1982 

11 

780 Letër e Këshillit të Ministrave " Për disa çështje lidhur me 
banesat e ndërtuara me rastin e tërmetit ". 

03.04.1982 2 

781 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet qendrore për dërgim aktesh të Këshillit të 
Ministrave, kodet e Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë. 

01.15.1982 - 
12.28.1982 

21 

782 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Sarandës, Tiranë, 
Pogradec mbi Sabo Leskaj që nuk është njohur si aktiviste 
shumë e dalluar e Luftës, shtesë personeli në organikë rrethit 
dhe Komitetit Ekzekutiv Pogradec, trajtimi i magazinierëve 
për punën jashtë kohës normale. 

10.28.1981 - 
05.25.1982 

9 

783 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave për ruajtjen dhe mbrojtjen e 
kufirit shtetëror detar dhe ajror të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë. 

10.09.1982 2 

784 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave për një urdhërzhdëmtimi për kryetaren e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Librazhdit. 

08.23.1982 - 
09.06.1982 

9 
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785 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor për shpallje persona dëshmorë të Luftës 
Nacionalçlirimtare dhe aktivist shumë i dalluar. 

05.22.1982 - 
07.10.1982 

13 

786 Letër e Këshillit të Ministrave mbi disa çështje lidhur me 
aktivizimin e pensionistëve relacioni i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

11.15.1982 - 
12.20.1982 

5 

787 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor mbi ndreqje gabimesh në regjistrat e 
gjendjes civile. 

10.07.1981 - 
12.14.1982 

26 

788 Korrespondenca për probleme të strehimit dhe leje banimit. 03.02.1982 - 
10.25.1982 

3 

789 Informacione statistikore e Gjykatës së Lartë mbi disa të dhëna 
të statistikës gjyqësore në fushën e kriminalitetit. 

03.05.1982 - 
09.03.1982 

45 

790 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për falje të gjerë me 
rastin e 70-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë Kombëtare " Mbi 
shpallje amnistie ". 

10.25.1982 - 
12.14.1982 

27 

791 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Gjykatën e Lartë 
për disa ndryshime në ligjin mbi sigurimet shoqërore-
shtetërore, për pranimin në kopshte e çerdhe të fëmijëve të 
studentëve që lindin gjatë vazhdimit të shkollës së lartë. 

10.22.1982 7 

792 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor për zbatimin e dekretit shtetëzimet e 
shtëpive në fshat. 

07.22.1982 - 
08.09.1982 

4 

793 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor " Mbi detyrimin e specialistëve të rinj për 
të punuar në vendet ku caktohen ". 

07.22.1982 - 
12.22.1982 

7 

24 Kuadri.   

794 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave të datës 
22.10.1982 " Për miratimin e strukturave dhe numrin e 
punonjësve në organikë të ministrive, të institucioneve të tjera 
qendrore dhe të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve ", si dhe vendime për ndryshime të këtij vendimi. 

10.12.1982 - 
12.07.1982 

154 
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795 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë, me 
ministritë për shpërndarjen e specialistëve të lartë me 
rezultate shumë të mira. 

02.12.1982 - 
09.21.1982 

34 

796 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
shpërndarjen e kontigjentit të specialistëve me arsim të lartë 
dhe të mesëm për vitin 1982 ", relacioni përkatës. 

02.05.1982 - 
02.25.1982 

60 

797 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë për 
emërime dhe lëvizje kuadri. 

01.16.1982 - 
12.31.1982 

24 

798 Urdhër i Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të 
Armatosura, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë për 
ndryshime në përbërjen e Këshillit të Ministrave. 

05.10.1982 - 
10.09.1982 

28 

799 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri. 

01.03.1982 - 
12.20.1982 

86 

800 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore. 

01.09.1982 - 
12.06.1982 

12 

801 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me ministritë për 
emërime dhe lëvizje kuadri dhe caktim page. 

10.24.1981 - 
12.29.1982 

96 

802 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave, korrespondencë e tij  me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për emërime përfaqësuesish diplomatikë. 

01.29.1982 - 
01.03.1983 

52 

803 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për caktimin e 
punonjësit shifrant. 

12.01.1982 1 

804 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratim kolegjiumi të 
Drejtorisë së Përgjithshme të PT-ve, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe miratimi i 
rregullores së kolegjiumit të ministrive dhe të institucioneve të 
tjera qendrore. 

05.12.1982 - 
11.17.1982 

11 

805 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë, 
korrespondenca mbi heqjen e këshilltarëve. 

11.25.1982 - 
12.25.1982 

5 
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806 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi shkarkim nga detyra. 

07.25.1982 - 
12.02.1982 

22 

807 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
vlerësimin e kualifikimit të punonjësve me anë të atestimit 
kulturor e profesional ", si dhe nisja e këtij vendimi si 
broshurë të gjithë komiteteve ekzekutive dhe ministrive. 

03.13.1982 - 
12.04.1982 

77 

808 Informacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
rezultatet e kualifikimit dhe të specializimit pasuniversitar me 
shkëputje nga puna gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 1982. 

08.13.1982 8 

809 Raport dërguar Komitetit Qendror të Partisë për përgatitjen 
dhe kualifikimin e kuadrit të mesëm dhe të lartë deri në vitin 
1995. 

06.1983 - 
06.30.1983 

98 

810 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave " Për 
vërtetimin e shkallës së kualifikimit dhe pagës së punonjësve 
kur mungojnë të dhënat e dokumentet e ndërmarrjes ". 

05.25.1982 - 
07.14.1982 

6 

811 Vendim i Këshillit të Ministrave " Për kualifikimin e 
përkthyesve të Radio-Tiranës ", materiali përkatës. 

04.15.1982 - 
07.26.1982 

9 

812 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, me Ministrinë e Shëndetësisë, 
Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, me ATSH-në për miratim delegacioni. 

12.14.1981 - 
11.26.1982 

65 

813 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë " Për 
dërgimin e delegacionit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë në Sesionin e 37-të të Asamblesë së Përgjithshme të 
OKB-së ", vendime të Këshillit të Ministrave " Për miratim 
delegacioni" . 

01.28.1982 - 
09.09.1982 

12 

814 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratim delegacioni. 

04.13.1982 - 
12.08.1982 

52 

815 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Ndërtimit, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave dhe të Telekomunikacioneve, 
Ministrinë e Komunikacioneve për miratim delegacioni. 

03.03.1982 - 
09.30.1982 

58 
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816 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Energjetikës, 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për dërgime 
kuadrosh jashtë shtetit për specializim dhe marrje përvoje. 

12.03.1981 - 
12.30.1982 

99 

817 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë për dërgim kuadrosh jashtë shtetit për specializim. 

12.25.1981 - 
04.15.1982 

31 

818 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, Ministrinë e Komunikacioneve, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telekomunikacioneve për dalje kuadri 
jashtë shtetit për specializim. 

03.20.1982 - 
12.21.1982 

98 

819 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Shëndetësisë për dërgim kuadro jashtë shtetit për specializim. 

03.23.1982 - 
12.24.1982 

70 

820 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Akademinë e 
Shkencave për dërgim kuadro jashtë shtetit për specializim 
dhe marrje përvoje. 

04.21.1982 - 
12.04.1982 

104 

821 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, ATSH-në, Komitetin e Shkencës dhe të 
Teknikës, Drejtorinë e Kontrollit të Mjeteve Matëse për dalje 
kuadri jashtë shtetit për specializim. 

01.08.1982 - 
12.23.1982 

83 

822 Studime, raporte, informacione, evidenca, materiale sqaruese 
për dërgimin e kuadrove jashtë shtetit, kualifikim, specializim, 
marrje përvoje nga viti 1980 deri 1982. 

1980 - 
12.08.1982 

219 

823 Informacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë mbi 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.31, datë 
10.3.1979 lidhur me kualifikimin pasuniversitar për marrjen e 
gradave dhe titujve shkencorë. 

03.18.1982 9 

824 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për dhënie 
dekoratash si dhe dërgimi i tyre ministrive. 

06.11.1982 - 
06.17.1982 

143 

825 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Akademinë e Shkencave për dekorim 
me " Urdhërin e Lirisë ", të Klasit të I-II të patriotëve me rastin 
e 70-e Këshillit të Ministrave Vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë. 

10.12.1982 - 
10.28.1982 

112 
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826 Vendime të Këshillit të Ministrave për dalje kuadri në 
pension, lëvizje kuadri, dhënie pensioni. 

04.17.1982 - 
12.16.1982 

17 

827 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  e Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës me Presidiumin e Kuvendit Popullor 
për propozime për dekorimin e ndërmarrjeve, kooperativave, 
sektorëve, brigadave e individëve. 

05.18.1982 - 
10.28.1982 

83 

828 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Këshillin 
Qendror të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, 
Presidiumin e Kuvendit Popullor për dhënie çmime të 
Republikës. 

03.25.1982 - 
10.02.1982 

17 

829 Raporti statistikor i kuadrit për vitin 1982 dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë. 

04.19.1982 - 
04.23.1982 

122 

830 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në udhëzimin 
e Këshillit të Ministrave " Mbi organizimin e punës 
drejtpërdrejt në prodhim të kuadrove ". 

07.29.1982 1 

831 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për zhvillimin e 
seminarëve me punonjësit e kuadrit. 

08.07.1982 2 

25 Inspektimi i Shtetit.   

832 Kontrolle e ndihma në rrethin e Tiranës për hartimin e planit 
të vitit 1983. 

06.03.1982 - 
09.02.1982 

8 

833 Njoftim i kontrollit të ushtruar për zbërthimin dhe zbatimin e 
detyrave të planit të vitit 1982. 

01.08.1982 - 
02.27.1982 

13 

834 Raport i Inspektimit të Shtetit mbi kontrollin e kryer për 
transportin dhe ruajtjen e mallrave në Portin Detar, në 
stacionin hekurudhor dhe në bazat e furnizimit materialo-
teknik e të shpërndarjes të Tregtisë së Jashtme si dhe disa 
probleme që dolën nga kontrolli i ushtruar në Portin e 
Durrësit për evadimin e mallrave. 

01.08.1982 - 
10.28.1982 

120 

835 Program pune, raport të Inspektimit për kontrollin e kryer për 
transportin dhe ruajtjen e mallrave në Portin Detar Durrës, në 
bazat e furnizimit dhe të shpërndarjes dhe në stacionet 
hekurudhore. 

07.03.1982 - 
11.03.1982 

82 
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836 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
problemet që dolën nga kontrolli në Durrës më 1.11.1982. 

11.10.1982 4 

837 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
evidentimin e drithërave të bukës e të esencës së pishës dhe 
për furnizimin e popullit me produkte bujqësore në rrethin e 
Pukës, materiali përkatës. 

05.04.1982 - 
10.12.1982 

192 

838 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 11.8.1982 " Për kontrollin e ushtruar në Ministrinë e 
Shëndetësisë për shkelje dhe shtrembërimet e direktivave të 
Partisë si dhe për shpërdorimin e pozitës zyrtare të armikut 
Llambi Ziçishti ", dërgimi i konkuzioneve të Këshillit të 
Ministrave gjithë ministrive dhe institucioneve qendrore si 
dhe raporti i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

05.18.1982 - 
09.06.1982 

125 

839 Njoftim për kontrollin e ushtruar për punën e bërë nga 
Ndërmarrja e Porcelanit në realizimin e detyrave. 

04.22.1982 - 
07.27.1982 

33 

840 Përfundime mbi punën e bërë nga ndërmarrjet e shpim-
kërkimit për naftë dhe gaz e rritjen e ritmeve të shpimit dhe 
përfundimin në afat të puseve. 

03.19.1982 - 
06.21.1982 

84 

841 Njoftim mbi kontrollin e ushtruar për verifikimin e disa 
çështjeve të peshkimit në Vlorë e Durrës. 

11.13.1981 - 
12.07.1982 

63 

842 Studimi mbi përqëndrimin e prodhimit të avullit në zonat 
kryesore industriale të vendit dhe për projektimin e 
prodhimin në vend të kaldajave me kapacitet të madh. 

07.15.1982 - 
07.19.1982 

23 

843 Njoftim i kontrollit të bërë për gatishmërinë teknike të 
mekanikës bujqësore. 

02.20.1983 - 
03.16.1983 

9 

844 Raport i kontrollit për sistemimin dhe ujitjen e tokave 
bujqësore. 

12.14.1981 - 
05.10.1982 

80 

845 Raport i kontrollit të ushtruar në disa rrethe për problemet e 
familjeve kooperativiste me produkte bujqësore e blegtorale. 

04.02.1982 - 
05.22.1982 

50 

846 Disa vendime lidhur me zbërthimin dhe zbatimin e direktivës 
së Partisë për intensifikimin me përparësi të bujqësisë në tokat 
më pjellore të zonës fushore të vendit. 

01.09.1982 - 
05.22.1982 

32 
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847 Raport për kontrollin e zbatimit të  vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.357, 534, 546 të vitit 1980 për marëdhëniet e 
shpërblimit të punës sipas cilësisë dhe sasisë në rrethin e 
Krujës. 

03.31.1982 - 
04.06.1982 

17 

848 Raport i Kontrollit për problemet dhe detyrat që dalin për 
intensifikimin e mëtejshëm të transportit të mallrave me 
hekurudhë. 

02.10.1982 - 
02.27.1982 

24 

849 Njoftim për përfundimin e kontrollit të ushtruar për zbatimin 
e normativave të materialeve dhe disa masa për përmirësimin 
e tyre. 

06.11.1982 - 
09.23.1982 

26 

26 Arbitrazhi Shtetëror.   

850 Studim, korrespondencë me ministritë mbi përsosjen e 
furnizimit materiali-teknik të ndërmarrjeve, kooperativave 
bujqësore dhe institucioneve të ndryshme mbi furnizimin 
materialo-teknik nga vendi dhe importi. 

06.24.1982 - 
10.18.1982 

46 

27 Drejtoria e Organeve Lokale të Administratës.   

851 Program dhe planet e punës së Drejtorisë së Organeve Lokale 
të Administratës Shtetërore, si dhe raporte për zbatimin e 
detyrave. 

01.1982 - 
12.1982 

26 

852 Dërgohet për mendim komiteteve ekzekutive projekti 
paraprak i rregullores tip të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve. 

11.19.1982 31 

853 Korrespondencë me disa ministri për kriteret e krijimit të 
fshatrave të bashkuara, fshatrave dhe lagjeve të qyteteve, si 
dhe njoftim për largim nga fshati në qytet. 

03.13.1982 - 
09.03.1982 

10 

854 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
ndarje administrative tokësore të rretheve. 

08.26.1982 - 
11.26.1982 

84 

855 Raport për zbatimin e vendimit nr.255, datë 30.6.1980 të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor të bazës dhe kontrolle në 
ministri e rrethe. 

01.08.1981 - 
01.13.1982 

133 

856 Njoftime për probleme që ngrihen në raportet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve për 
veprimtarinë e tyre gjatë tremujorit të parë, të dytë, të tretë e  
katërt të vitit 1982, si dhe një telegram për këtë problem. 

04.27.1982 - 
10.28.1982 

141 
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857 Grafiku i mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve dhe problemet që do të shqyrtojë gjatë 
vitit 1982. 

01.07.1981 - 
12.1982 

127 

858 Konkluzione të ekipit të Këshillit të Ministrave të kontrollit të 
ushtruar në rrethet Kukës mbi gjendjen dhe masat që duhet të 
merren për plotësimin e detyrave në ndërmarrjet e 
kooperativat bujqësore; për realizimin e detyrave të shtetit për 
vitin 1982 dhe të pesëvjeçarit të shtatë në sektorin e bujqësisë 
për rrethin e Dibrës, si dhe për probleme të ndryshme në 
rrethin e Tropojës. 

05.10.1982 - 
08.30.1982 

172 

859 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
probleme të ndryshme si dërgim letrash për verifikim. 

12.10.1981 - 
06.04.1982 

33 

860 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor " Mbi thellimin e 
mëtejshëm të punës për njohjen e zbatimin e kompetencave të 
këshillave popullore si dhe masat e marra ". 

02.16.1982 - 
05.21.1982 

31 

861 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për miratimin e 
studimit " Për përsosjen e mëtejshme të metodës dhe të stilit 
në punë të këshillave popullore për marrjen, zbërthimin dhe 
ndjekjen e zbatimit të vendimeve ". 

07.05.1982 - 
07.12.1982 

17 

862 Njoftim, informacion mbi sistemimin në punë të personave të 
liruar nga burgu, problemet që dalin dhe sistemimi në punë. 

12.14.1982 - 
01.13.1983 

8 

28 Drejtoria e Kontrollit të Mjeteve Matëse.   

863 Planet e punës për vitin 1982. 01.07.1982 - 
12.01.1982 

29 

864 Korrespondencë për kalibrimin e aparateve, kontrollimi i tyre, 
dërgim detyrë projektimi, kërkesë ofertash të mjeteve matëse. 

04.01.1982 - 
07.10.1982 

28 

865 Konkluzione, relacione, informacione për kontrolle të ushtruar 
në rrethe. 

01.05.1982 - 
12.30.1982 

63 

866 Informacion për përvojën e fituar e Institutit Shtetëror të 
Meteorologjisë në Austri. 

03.17.1982 - 
04.30.1982 

45 

867 Raport mbi punën e bërë për kontrollin e mjeteve të matjes 
gjatë vitit 1982 dhe masat që duhet të merren për vitin 1983. 

03.04.1982 - 
03.21.1982 

18 

29 Administrata.   
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868 Korrespondencë  e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Financave, Komisionin e 
Planit të Shtetit për probleme të administratës. 

01.13.1982 - 
11.19.1982 

60 

30 Informacioni.   

869 Informacion, njoftime për mbledhjet e komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve për shqyrtimin e 
projektplanit të vitit 1983 si dhe njoftimet për projektplanin e 
vitit 1982. 

07.12.1982 - 
09.22.1982 

56 

870 Njoftime mujore dhe të vitit 1981 të Zyrës së Informacionit për 
kritikat e botuara në shtyp. 

02.11.1982 - 
12.11.1982 

37 

31 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letër drejtuar nga një person Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku nëpërmjet saj vjell  vrer kundër udhëheqjes së 
Partisë. 

07.30.1982 4 

2/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar shokut Manush 
Myftiu e Pali Miska, ku ankohen për kuadrin drejtues në 
Drejtorinë e Albturizmit, ankohen ndaj drejtorit të 
ndërmarrjes i cili nuk i jep lejen e zakonshme. 

01.27.1982 - 
04.06.1982 

12 

3/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave ku trajtojnë problemin e 
dhënies së lejes së banimit nga një rreth në tjetrin dhe nga një 
qytet në tjetrin, si dhe ankesa për këtë problem. 

12.06.1982 - 
12.27.1982 

183 

4/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë 
problemin e strehimit, ankohen se janë pa strehim dhe nuk po 
u zgjidhet problemi, kërkojnë zgjerim, kërkojnë të zbatohet 
vendimi i gjyqit për strehim. 

01.06.1982 - 
02.26.1982 

207 

5/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku trajtojnë problemin e pronës socialiste, për 
dëmtime të pronës socialiste në kooperativat bujqësore si në 
Lushnje, Shkodër, Vlorë, në ndërmarrje, institucione, NB etj. 

01.05.1982 - 
12.31.1982 

230 
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6/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj, ku informojnë për dobësi e të meta, si dhe 
dëmtime të pronës socialiste në kooperativën bujqësore e 
ndërmarrje. 

11.13.1982 - 
12.30.1982 

53 

6/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj, ku informojnë për 
dobësi e të meta në kooperativën bujqësore dhe ndërmarrje, 
informojnë dhe për dëmtime të pronës socialiste. 

06.08.1982 - 
10.26.1982 

203 

6/2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku informojnë për dobësi e 
të meta në kooperativat bujqësore e ndërmarrje dhe për 
dëmtime të pronës socialiste. 

01.03.1982 - 
05.26.1982 

209 

7/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku kërkojnë ujë të pijshëm. 

08.07.1982 - 
12.30.1982 

149 

8/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, etj. ku trajtojnë probleme të 
shëndetësisë, kërkesa për mjekime jashtë shtetit, njoftim se në 
Gjirokastër nuk është vënë në funksion aparati i rongentit dhe 
laboratori për analiza të thjeshta. 

01.07.1982 - 
03.30.1982 

207 

8/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme të 
shëndetësisë, kërkesa për mjekime jashtë shtetit, të dërgohen 
mjek në fshatin Vilë të rrethit të Kukësit. 

06.02.1982 - 
03.31.1983 

209 

8/2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme 
shëndetësore, kërkojnë të mjekohen jashtë shtetit. 

11.15.1982 - 
12.27.1982 

99 

9/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë problemin e 
sistemimit në punë, sipas raportit mjekësor, profilit dhe 
shkollës, ankohen për pushim nga puna. 

01.03.1982 - 
03.26.1982 

198 
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10/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme të 
ndërtimit, kërkesë për spostimin e një rruge, ankesë për 
kalimin e tensionit të lartë 5m larg shtëpisë së tij, ankesë se 
shtëpia e pleqëve është e pa rrethuar me oborr, se komiteti 
ekzekutiv i kp të rrethit kërkon t'i prishë shtëpinë për të 
ndërtuar një pallat, kërkojnë t'u bëhet rrugë automobilistike, 
kërkojnë t'u bëhet ndryshim në planin e ndërtimit të 
hekurudhave, ankohet se punimet e muzeut në Kukës janë 
lënë përgjysëm. 

01.15.1982 - 
12.30.1982 

111 

11/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku informon se njerka e tij disponon një thesar me monedha 
ari, si dhe një armë zjarri dore. 

11.22.1982 - 
12.15.1982 

6 

12/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku informojnë për dobësi e 
të meta në kooperativë bujqësore dhe ndërmarrje. 

01.05.1982 - 
12.22.1982 

52 

13/L Letra dhe telegrame drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave etj, ku trajtojnë probleme të dobësive dhe të të 
metave në kooperativën bujqësore dhe ndërmarrje si dhe 
korrespondenca për këtë problem. 

01.03.1982 - 
04.15.1982 

209 

14/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme të 
dobësive e të metave, informojnë për dobësi e të meta si dhe 
rënie të ditës së punës në kooperativa bujqësore, për dobësi e 
të meta në ndërmarrje etj. 

05.17.1982 - 
11.22.1982 

200 

15/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku kërkojnë të 
transferohen nga rrethi ku janë emëruar në rrethin e tyre. 

09.18.1982 - 
12.30.1982 

159 

16/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku informojnë për 
dobësi e të meta dhe rënien e ditës së punës në kooperativat 
bujqësore, si dhe dobësi e të meta në ndërmarrje. 

11.26.1982 - 
12.29.1982 

41 

17/L Programe pune për edukimin dhe ngritjen profesionale të 
punonjësve të Degës së Ankesave për vitin 1982. 

1982 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

18/L Plan pune i Komisionit Juridik të Kuvendit Popullor për 
zbatimin e nenit 59 të Kushtetutës për zgjidhjen e kërkesave, 
ankesave, vërejtjeve, propozimeve të shtetasve. 

06.28.1982 4 

19/L Programe pune i Degës së Ankesave për vitin 1982 si dhe 
programet mujore të vitit 1982. 

1982 30 

20/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku kërkojnë të drejtë 
studimi në shkollën e lartë. 

09.18.1982 - 
11.23.1982 

28 

20/1/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku kërkojnë t'u jepet e 
drejtë studimi për në shkollën e lartë, përse nuk u dërguan 
jashtë shtetit për specializim etj. 

02.02.1982 - 
07.29.1982 

205 

20/2/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku kërkojnë të drejtë 
studimi për në shkollën e lartë. 

02.11.1982 - 
09.18.1982 

204 

21/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku kërkojnë të 
transferohen nga rrethi ku janë marrë më parë në rrethin ku 
kanë familjen. 

09.17.1982 0 

22/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme të 
industrisë, ankohet se në port nuk tërhiqet qymyri koks nga 
konsumatorët, njoftim për qymyrgurin që sjellin në 
ndërmarrjet, i cili është jashtë standardit, njofton për 
prodhimin e sahatëve të ujit etj, informojnë se janë penguar në 
montimin e baterisë së dytë të pularisë sepse nuk zbaton 
grafikët uzina "Partizani" etj. 

01.21.1982 - 
12.31.1982 

143 

23/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, etj. ku trajtojnë probleme të bujqësisë, ankohen 
për punë pa përgjegjësi që bën Ndërmarrja e Bonifikimit 
Shkodër, informojnë për moszbatimin e vendimit të Këshillit 
të Ministrave për tufëzimin në Shkodër, informojnë për 
studimin "Mbi përpunimin biologjik të tokës". 

03.05.1982 - 
09.11.1982 

22 
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Sasia e 
fletëve 

    

24/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave etj. ku trajtojnë probleme të arsimit, informojnë 
se nuk është bërë program pune për aktivitetin tekniko-
shkencor, bëjnë propozim rreth metodave në shkollën e lartë, 
informojnë se në shkollën e mesme bujqësore të Borshit kanë 
ndodhur veprime të pa pëlqyeshme, informojnë për shkelje të 
normave dhe rregullave në shkollën e mesme "Haxhi Qakaj" 
në Rrogozhinë, ngrejnë probleme për zhvillimin e mëtejshëm 
të sporteve e futbollit, kërkesë për tekstet mësimore për 
nxënësit e verbër e për mungesa në shkollë. 

01.21.1982 - 
12.21.1982 

161 

25/L Letra e telegrame drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
etj. ku trajtojnë problemet e arsimit, kërkesa për hapje shkolle, 
kërkesa për të drejtë anëtari, ankesa për heqje nga ekipi i 
futbollit, kërkesë për pastrues shkolle, ankesë për përjashtim 
nga shkolla, kërkesë për në shkollën e shurdh memecave etj. 

01.29.1982 - 
12.31.1982 

166 

26/L Letra dhe telegrame drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku trajtojnë problemin mbi dhënien e televizorëve, 
ankesa për përforcim për marrjen e stacionit të Tiranës etj. 

06.07.1982 - 
12.03.1982 

17 

27/L Letra dhe telegrame dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave etj. ku trajtojnë probleme bujqësore si ankesa për 
mosstrehimin e bagëtive të zonës së Kalasë së Dodës, kërkesa 
për shitje të bletëve personale, kërkesa për ujë për vaditje etj. 

05.22.1982 - 
11.13.1982 

65 

28/L Pasqyra statistikore sipas rretheve, raporte, plane dhe 
program pune mbi kërkesat e ankesat e popullit gjatë vitit 
1982 për probleme të ndryshme. 

10.20.1982 - 
12.21.1982 

40 

29/L Letër e Neshat Mahmutajt drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave i cili ankohet se është dënuar padrejtësisht. 

07.19.1982 - 
07.28.1982 

18 

30/L Letër drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave nga Mrika 
Frroku e cila ankohet për tufëzimin me forcë të bagëtive të saj 
dhe të veprimeve arbitrare që janë bërë kundër familjes së saj. 

01.18.1981 - 
08.16.1982 

84 

31/L Letër e mësuesit Dhimitër Nina nga Durrësi drejtuar 
Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave Manush Myftiu 
ku bën propozime për ngritjen e kurseve të peshkimit dhe 
konfeksioneve pas mbarimit të shkollës së mesme. 

- 16 
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32/L Njoftime periodike (janar-mars)  të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani, për 
zgjidhjen e ankesave, vërejtjeve e propozimeve të shtetasve si 
dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja për këto 
probleme. 

02.03.1982 - 
03.31.1982 

150 

33/L Njoftime periodike (prill-qershor) të këtij sektori drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani, për 
zgjidhjen e ankesave, vërejtjeve e propozimeve të shtetasve si 
dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja për këto 
probleme. 

04.01.1982 - 
06.28.1982 

144 

34/L Njoftime periodike (korrik-shtator) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Adil Çarçani, për 
zgjidhjen e ankesave, vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga 
udhëheqja për këto probleme. 

06.29.1982 - 
09.29.1982 

96 

35/L Njoftime periodike (tetor-dhjetor) të këtij sektori drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Adil Çarçani, për 
zgjidhjen e ankesave, vërejtjeve e propozimeve të shtetasve si 
dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja për këto 
probleme. 

09.30.1982 - 
12.31.1982 

97 

 
 


