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39 Viti 1983.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Për përsosjen e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e 
shtetit me kooperativat bujqësore".Studim i Komitetit të 
Çmimeve dhe të Standarteve. 

12.27.1982 - 
01.08.1983 

101 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave "Për 
sistemin e shpërblimit të punës në ndërmarrjet shtetërore dhe 
në koperativat bujqësore".Materiali dërguar Komitetit 
Qendror të PPSH-së si dhe studim i Komitetit të Punës dhe të 
Pagave. 

12.27.1982 - 
03.09.1983 

70 

3 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Mbi kompetencat e organeve shtetërore në fushën e miratimit 
të strukturave organizative, numri të punonjësve në organikë 
dhe të pagave", relacioni i Komitetit të Punës dhe të Pagave. 

01.20.1983 - 
12.28.1983 

39 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Për disa shtesa dhe ndryshime në pagat e punonjësve të 
degëve të ndryshme të ekonomisë", relacioni i Komitetit të 
Punës dhe të Pagave. 

01.08.1982 - 
11.24.1982 

16 

5 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Për disa ndryshime që duhen bërë në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.123, datë 10.7.1973, mbi funksionimin e 
Shkollës së Riedukimit të Fëmijëve", relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme". 

11.04.1982 - 
01.18.1983 

18 

6 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni", 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

08.06.1982 - 
01.18.1983 

13 

7 Ligj dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Për dhënien e shpërblimit anëtarit të kooperativës bujqësore 
për kohën që qëndron pa punë padrejtësisht", relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë si dhe nisja e dekretit komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe disa ministrive. 

09.14.1982 - 
07.04.1983 

13 
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8 Ligj, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave 8.1.1983 për trajtimin e të 
huajve që strehohen në Republikën Popullore Socialiste të 
Shqipërisë", relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
dërgimi i dekretit komiteteve ekzekutive të rretheve dhe disa 
ministrive. 

01.04.1983 - 
07.04.1983 

11 

9 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të parë të vitit 1983. 

01.04.1983 - 
01.08.1983 

7 

10 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 8.1.1983 
"Për drejtimet e veprimtarisë së rrjetit informatik", relacion i 
Akademisë së Shkencave. 

12.28.1982 - 
01.18.1983 

39 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 8.1.1983 për 
shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës, si për 
realizimin e planit të vitit 1983, për rigjenerimin e gomave etj. 

01.08.1983 5 

12 Procesverbali datë 11.2.1983 dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave "Për përsosjen e furnizimit materialo-teknik'' , "Mbi 
arbitrazhin shtetëror", relacionet përkatëse si dhe  mendimet e 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.29.1983 - 
08.04.1983 

203 

13 Vendim i Këshillit të Ministrave "Mbi disa rregulla në 
administrimin e mallrave në rezervë shtetërore", relacionet e 
Komisionit të Planit si dhe mendimet e Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

01.15.1983 - 
02.26.1983 

37 

14 Procesverbali datë 11.2.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për kuotat e eksportit dhe të importit për çdo 
ministri dhe institucion tjetër qendror për vitin 1984", relacioni 
i Komisionit të Planit të Shtetit, si dhe mendimet e Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.17.1983 - 
02.26.1983 

63 

15 Procesverbal i mbledhjes së  Këshillit të Ministrave 11.2.1983 
"Mbi miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1982 dhe për disa ndryshime 
në planin e eksportit e të importit për vitin 1983", relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme si dhe mendimet e Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

02.11.1983 - 
03.01.1983 

122 
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16 Procesverbali datë 11.2.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për trajtimin e të huajve që strehohen në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë", relacione të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

02.11.1983 - 
03.19.1983 

31 

17 Procesverbali datë 11.2.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për trajtimin e të huajve që kërkojnë strehim ose 
ndihmë në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë gjatë 
kohës që mbahen nën kujdesin e organeve të punëve të 
brendshme", relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

02.11.1983 - 
03.19.1983 

12 

18 Procesverbali datë 11.2.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për financimin e kooperativave të tipit të lartë dhe 
kreditimin e kooperativave bujqësore për nevojat e tufëzimit 
të bagëtive. 

01.18.1983 - 
02.19.1983 

14 

19 Ligj, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 11.2.1983 "Mbi 
krijimin e kooperativave bujqësore të tipit të lartë", materiali 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë, dërgimi i dekretit komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe disa ministrive. 

02.11.1983 - 
07.14.1983 

21 

20 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.2.1983 "Për projekttematikën e problemeve që do të  
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe të Kryesia e tij për vitin 
1983", mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

02.11.1983 - 
02.19.1983 

50 

21 Procesverbal datë 11.2.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si për zhvillimin kompleks të ekonomisë pyjore"., "Për 
ndërtimin e godinës të reaktorit bërthamor", "Për uljen e 
çmimit të shitjes me pakicë të mishit të gjelit të detit dhe rritjen 
e çmimit të shitjes me pakicë të mishit të derrit". 

01.24.1983 - 
02.21.1983 

28 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 16.3.1983 
"Për rezultatet ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve e të 
kooperativave bujqësore për vitin 1982", relacioni i Komisionit 
të Planit të Shtetit, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Bujqësisë, mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

02.22.1983 - 
03.16.1984 

87 

23 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Mbi përfundimin e punimeve të disa veprave të 
prapambetura nga viti 1982", relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

03.05.1983 - 
03.31.1983 

77 

24 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për bilancin e Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të 
Bankës Bujqësore për vitin 1982", raporti i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

02.21.1983 - 
03.21.1983 

26 

25 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për disa shtesa dhe ndryshime në pagat e 
punonjësve dhe degëve të ndryshme të ekonomisë", relacioni i 
Komitetit të Punës dhe të Pagave, mendime të Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

02.17.1983 - 
04.04.1983 

23 

26 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për zbatimin e pagave të punonjësve", relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mendimi i 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

10.22.1982 - 
03.23.1983 

16 

27 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për mundësitë e zvendësimit të solarit me mazut", 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.26.1983 - 
03.21.1983 

13 

28 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për lidhjen e Hidrocentralit të Komanit me 
sistemin energjitik", relacioni i Ministrisë së Energjitikës për 
këtë problem. 

02.12.1983 - 
03.23.1983 

14 

29 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për rritjen e vleftës së plotë të hoteleve në Vlorë e 
në Sarandë", relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme 
për këtë problem. 

02.02.1983 - 
03.21.1983 

11 
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30 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për gjendjen e godinave shkollore e të çerdheve 
që paraqesin rezik shembje dhe masat për përmirësimin e saj", 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, të Ministrisë 
së Shëndetësisë, mendimi i Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

01.21.1983 - 
04.26.1984 

31 

31 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për financimin e Kombinatit të Tekstileve "Stalin" 
në Tiranë", relacioni i Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
këtë problem. 

02.19.1983 - 
03.21.1983 

12 

32 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për caktimin e normës së zënies së fidanëve", 
relacini i Ministrisë së Bujqësisë. 

02.02.1983 - 
03.21.1983 

10 

33 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
llojeve barnash të vendit dhe të importit", relacioni i 
Komisionit të Çmimeve dhe të Standarteve mendimi i 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

02.24.1983 - 
03.24.1983 

25 

34 Procesverbali datë 16.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Mbi alokacionet e punonjësve të përfaqësive 
jashtë shtetit", relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.26.1983 - 
03.22.1983 

21 

35 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.3.1983 për disa çështje jashtë rendit të ditës si për forcimin e 
mbrojtjes tonë, mbi dërgim grupi jashtë shtetit për probleme të 
naftës. 

03.16.1983 10 

36 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.4.1983 "Për organizimin më të mirë të shitjes së prodhimeve 
bujqësore e blektorale, manipulimin dhe shpërndarjen e tyre 
sipas destinacioneve", materiali dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

04.15.1983 - 
04.18.1983 

65 

37 Procesverbali datë 15.4.1983 dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave "Për studimin e përsosjes së strukturave 
organizative drejtuese të ndërmarrjeve e kooperativave 
bujqësore dhe të institucioneve kërkimore-shkencore", 
relacioni i Komitetit të Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

03.29.1983 - 
05.16.1983 

165 
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37/1 Procesverbali datë 15.4.1983 dhe vendime të Këshillit të 
ministrave "Për studimin e përsosjes së strukturave 
organizative drejtuese të ndërmarrjeve e kooperativave 
bujqësore dhe të institucioneve kërkimore-shkencore", 
relacioni i Komitetit të Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

03.29.1983 - 
05.16.1983 

208 

38 Procesverbali datë 15.4.1983 dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave "Për rritjen e frytshmërisë së transportit të 
mallrave me hekurudhë dhe për kursimin e karburanteve". 

12.16.1982 - 
08.25.1983 

83 

39 Procesverbali datë 15.4.19853 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për shpërblimin e punonjësve të komunikacionit 
që dërgohen me shërbim në stacionet hekurudhore dhe në 
portet detare", relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve për 
këtë problem. 

10.06.1982 - 
04.23.1983 

9 

40 Procesverbali datë 15.4.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për disa ndryshime në kriteret,çmimet dhe 
destinacionin e përdorimit të kuponave dhe të copave që dalin 
në industrinë tekstile. 

02.08.1983 - 
05.03.1983 

23 

41 Procesverbali datë 15.4.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për disa probleme që lidhen me zhvillimin e 
Festivalit Folklorik Kombëtar", relacioni i Ministrisë së Arsimit  
dhe të Kulturës për këtë problem. 

03.03.1983 - 
04.26.1983 

9 

42 Procesverbali datë 15.4.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për disa ndryshime në kriteret unike të 
sigurimeve dhe të ndihmave për antarët e kooperativave 
bujqësore", relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.06.1983 - 
05.31.1983 

28 

43 Procesverbali i mblehje së Këshillit të Ministrave datë 
15.4.1983 "Për një ndryshim në ligjin Nr.4171, datë 13.9.1966 
mbi sigurimet shoqërore shtetërore", relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

02.07.1983 - 
04.15.1983 

8 

44 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 15.4.1983 
për disa çështje jashtë rendit të ditës si burimet e furnizimit të 
mallrave për eksport, mbi dorëzimin e projektdetyrave për 
objektet që do të ndërtohen etj. 

04.15.1983 6 
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45 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.5.1983 "Për kontroll revizionin financiar", raporti i 
Ministrisë së Financave, mendimet e Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

04.30.1983 - 
05.12.1983 

116 

46 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të ministrave datë 
12.5.1983 "Për sigurimin e ujit të pijshëm dhe industrial", 
relacioni, informacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, 
mendime të Komitetit Qendror të Partisë. 

1981 - 
05.23.1983 

64 

47 Procesverbali datë 12.5.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës 
kërkimore shkencore në fushën e arsimit dhe të shkollës", 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mendimet e 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

03.05.1983 - 
05.21.1983 

30 

48 Procesverbali datë 12.5.1983 dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave "Për gjendjen e turbekulozit në vendin tonë dhe 
prespektiva e tij në të arthmen", relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

04.02.1983 - 
05.18.1983 

34 

49 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.5.1983 "Mbi disa shtesa në planin e vitit 1983 për vënien në 
punë të Uzinës së Antibiotikëve", relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

05.12.1983 12 

50 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.5.1983 "Për rritjen e vleftës së plotë të objektit të maternitetit 
në Pogradec", relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

04.09.1983 - 
05.17.1983 

18 

51 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.5.1983 "Për një shtesë në planin e investimeve të vitit 1983 
për objektin "Përmirësimi i kushteve në maternitetin e ri të 
Tiranës", relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

03.15.1983 - 
05.17.1983 

13 
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52 Protokoll i Sekretariatit të KQ të PPSH-së ligj, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali dhe udhëzimi 
i Këshillit të Ministrave datë 12.5.1983 "Për pjesëmarrjen e 
punonjësve në punën e drejtpërdrejt në prodhim", materiali 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni përkatës. 

03.26.1983 - 
01.07.1984 

73 

53 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali datë 
12.5.1983 i mbledhjes së Këshillit të Ministrave "Për hartimin, 
miratimin dhe zbatimin e planit unik e të përgjithshëm të 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës popullore të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacioni i 
Komisinit të Planit, materiali dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor si dhe dërgimi i ligjit ministrive,institucioneve dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

12.21.1982 - 
07.11.1983 

26 

54 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.5.1983 "Për 
hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit", relacioni i 
Ministrisë së Financave, materiali dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor si dhe nisja e ligjit ministrive, 
institucioneve, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve. 

08.05.1982 - 
07.11.1983 

33 

55 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.5.1983 
për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës si për 
kursimin e karburanteve, mbi lëndën drusore, për veprat kufi 
e nënkufi. 

05.12.1983 16 

56 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali  datë 
11.6.1983 i mbledhjes së Këshillit të Ministrave "Për disa 
ndryshime në Kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë'', relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
materiali dërguar Komitetit Qendror të Partisë, vrejtjet e 
Komitetit Qendror të Partisë, dërgimi i ligjit ministrive, 
institucioneve, komiteteve ekzekutive të rretheve. 

06.10.1983 - 
07.09.1983 

20 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

57 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, ligj, 
vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave "Për Hetuesinë e 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë", relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, materiali i dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, dërgimi i ligjit ministrive, 
komiteteve ekzekutive të rretheve, dërgimi i vendimit të 
Presidiumit Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

06.10.1983 - 
07.09.1983 

24 

58 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor "Për disa ndryshime 
në Kodin e Procedurës Penale të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë", procesverbali i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave, relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për këtë problem. 

06.10.1983 - 
06.11.1983 

19 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshiullit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për përsosjen e shpërblimit të punimeve me SMT-të 
për kooperativat bujqësore", studim i Ministrisë së Bujqësisë, 
mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.31.1983 - 
06.13.1983 

49 

60 Procesverbali  dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për gjendjen dhe masat për përmirësimin e 
kushteve të punës e të jetesës së punëtorëve", relacionet e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, Drejtorisë së Përgjithshme të PT-së, Ministrisë së 
Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, Komitetit 
të Punës dhe të Pagave, mendimet e Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

05.04.1983 - 
06.28.1983 

158 

61 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për projektrregulloren tip të ministrive dhe të 
institucioneve të tjera qendrore", relacioni i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

06.03.1983 - 
07.28.1983 

79 
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62 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali, 
vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, relacioni 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor "Për miratimin e 
rregullores së shërbimit të punonjësit të gadishmërisë 
luftarake", "Mbi kaliimin e linjave e paisjeve të tjera të 
ndërlidhjes së brendshme telefonike të fshatarave nga 
administrimi prej kooperativave bujqësore në administrimin e 
Postëtelekomunikacioneve", relacioni i Këshillit të Ministrave 
për këtë problem. 

06.03.1983 - 
11.21.1983 

43 

63 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për vënien në dispozicion të forcave të armatosura 
në kohë mobilizimi e lufte nga ekonomia popullore të 
automjeteve, të traktorëve dhe të teknikës tjetër të nevojshme", 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

01.07.1983 - 
08.06.1983 

57 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për ngritjen e Pallatit të Kulturës në qytetin e 
Korçës", relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.24.1983 - 
06.13.1983 

21 

65 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Mbi përfundimin e ndërtimit të antibiotikut", 
relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, mendimet e Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

03.02.1983 - 
06.22.1983 

21 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për disa kompetenca që u janë dhënë ministrive dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit'', relacioni i Komisionit të Planit. 

03.14.1983 - 
06.13.1983 

6 

67 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Për shpërblimin mujor të shkrimtarëve e të artistëve 
gjatë kohës së lejes krijuese dhe në pension", relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

04.12.1983 - 
06.25.1983 

16 

68 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 "Mbi shpërblimet e udhëtimit të punonjësve dhe 
nëpunësve", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

04.25.1983 - 
06.18.1983 

10 
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69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.6.1983 për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës 
si mbi furnizimin e fshatit, mbi shtesë në planin e vitit 1984. 

06.13.1983 21 

70 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.7.1983 "Për plotësimin e planit të gjashtëmujorit të parë 
1983 dhe masat që duhen marrë për plotësimin e planit 
vjetor", raporti i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

06.30.1983 - 
07.12.1983 

207 

71 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 12.7.1983 
"Për uljen e planit të shfrytëzimit pyjor dhe përdorimit të 
lëndës së sharruar për vitin 1983", relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.03.1983 - 
07.27.1983 

25 

72 Procesverbali datë 12.7.1983 dhe udhëzimi i Këshillit të 
Ministrave "Mbi administrimin e kërkesave për strehim", 
relacioni i Ministrisë së Ekonimisë Komunale, Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.06.1983 - 
07.28.1983 

25 

73 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
12.7.1983 "Për forcimin e mëtejshëm të kontrollit ekonomik e 
financiar", relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
këtë problem. 

07.04.1983 - 
07.22.1983 

36 

74 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.7.1983 "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës 
si mbi grumbullimin e shisheve dhe kavanozave, mbi 
shfrytëtimin e objektit Gradisht-Maliq për të mbjellë me pemë 
frutore''. 

07.12.1983 5 

75 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
Nr.25, datë 6.2.1984, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 12.9.1983 "Për përsosjen e mëtejshëme të 
metodologjisë së planifikimit të ekonomisë socialiste në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë", për 
kompetencat e organeve shtetërore, raporti përmbledhës 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë, studimi i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.07.1983 - 
02.15.1984 

228 
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75/1 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
Nr.25, datë 6.2.1984, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave 12.9.1983 "Për përsosjen e mëtejshme të 
metodologjisë së planifikimit të ekonomisë socialiste në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë", për 
kompetencat e organeve shtetërore, raporti përmbledhës 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë, studim i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.07.1983 - 
02.15.1984 

108 

76 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.9.1983 "Për punën e bërë dhe problemet që dalin për 
parandalimin e veprimtarisë armiqësore dhe keqbërëse në 
ekonomi", raporti i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

06.23.1983 - 
09.12.1983 

58 

77 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Mnistrave datë 
12.9.1983 "Për disa masa për përsosjen e mëtejshme të tarifave 
për punimet e SMT-ve në marrëdhëniet e shtetit me 
kooperativat bujqësore", relacioni dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe të 
Standarteve, vërejtjet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

06.27.1983 - 
10.08.1983 

47 

78 Procesverbali datë 12.9.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për projekrregulloren tip të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve", relacioni 
përkatës. 

07.15.1983 - 
09.12.1983 

92 

79 Procesverbali datë 12.9.1983, vendim e urdhëresë e Këshillit të 
Ministrave mbi rregullat e përdorimit të autoveturave, të 
mikrobusëve dhe të motoçikletave, materiali i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

02.14.1983 - 
12.23.1983 

59 

80 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave 12.9.1983 për disa masa 
favorizuese për kooperativat bujqësore "Mbi shërbimet 
postare dhe të telekomunikacioneve", materiali dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, Komitetit Qendror të 
Partisë si dhe mendimet e Komitetit Qendror për këtë 
problem. 

07.07.1983 - 
02.29.1984 

28 
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81 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.9.1983 për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës,  
mbi çmimin e vajit të ullirit dhe të lulediellit, mbi mungesën e 
energjisë elektrike, informim mbi zhvillimin e gjyqit të 
armiqve të popullit. 

09.12.1983 6 

82 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 18.10.1983, për gjendjen dhe masat për të ngritur në një 
shkallë më të lartë gatishmërinë dhe për të forcuar më tej 
mbrojtjen shtetërore-civile, relacioni përkatës. 

08.03.1983 - 
10.18.1983 

97 

83 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 18.10.183 për përsosjen e mëtejshme të organizimit e të 
drejtimit të Bankës dhe për forcimin e kontrollit me anë të 
lekut, raporti i Ministrisë së Financave dhe mendimet e 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

08.11.1983 - 
09.13.1983 

73 

84 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 18.10.1983 për rishikimin e kursit ekonomik të vlerësimit 
të mallrave të importit dhe vendosjen e njësisë llogaritëse 
"lekë" për vlerësimin e eksport-importit e veprimeve të tjera 
valutore në vend të njësisë llogaritëse "lekë valute", studim i 
Komitetit të Çmimeve dhe të Standarteve, materiali dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë si dhe vërejtjet përkatëse. 

06.18.1983 - 
11.19.1983 

39 

85 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për 
gjendjen e kancerit dhe masat që duhen marrë për luftën 
kundër tij, raporti i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

10.08.1983 - 
12.09.1983 

26 

86 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për lidhjen 
e shpërblimit të punës së punonjësve të sektorit të naftës dhe 
të gazit me rezultatet e arritura në prodhim dhe relacioni për 
ndryshimin e pagës së punëtorëve të metalurgjisë së zezë, 
relacioni i Komitetit të Punës dhe të Pagave, mendimet e 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

08.19.1983 - 
12.15.1983 

36 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në pagat 
e punonjësve të Degës së Metalurgjisë së Zezë, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

08.13.1983 - 
11.12.1983 

13 
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88 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 18 tetor 1983, mbi disa përmirësime në planin e ndërtimit 
të veprave për vitin 1983, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

09.13.1983 - 
11.16.1983 

34 

89 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave të datës 18.10.1983 "Mbi 
aderimin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 
Konventën Ndërkombëtare të Transportit të Mallrave me 
Hekurudhë-CIM dhe në Konventën mbi Transportin 
Ndërkombëtar Hekurudhor-SOTIF", relacioni dërguar 
Presidiumit si dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

06.28.1983 - 
01.30.1984 

429 

90 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave më 
18.10.1983 për disa çështje jashtë rendit të ditës së lidhur me 
urdhëresën "Mbi kullotat" për çmimin e shërbimeve të 
berberëve dhe të floktoreve për gra etj. 

10.18.1983 - 
10.18.1984 

3 

91 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 14-16.11.1983 për plotësimin e planit e të buxhetit të shtetit 
për vitin 1983, për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës dhe të projektbuxhetit të shtetit për vitin 1984. 

11.14.1983 - 
11.16.1983 

337 

92 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit për plotësimin e planit 
e të buxhetit të vitit 1983 dhe për projektplanin e zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës dhe për projektbuxhetin e vitit 1984 së 
bashku me lidhjet përkatëse, plani i investimeve, treguesit 
kryesorë. 

11.03.1983 230 

93 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit për plotësimin e planit 
e të buxhetit të vitit 1983 dhe për projektplanin e zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës dhe për projektbuxhetin e vitit 1984 së 
bashku me lidhjet përkatëse, import-eksport, bilanci material, 
plan shkencor. 

11.03.1983 194 

94 Raporti dërguar Komitetit Qendror të PPSH për projektplanin 
e projektbuxhetin e shtetit për vitin 1984. 

11.25.1983 99 
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95 Raporte të Komisionit të Planit të Shtetit të Ministrisë së 
Financave për plotësimin e planit për vitin 1983 dhe 
projektplanin e vitit 1984, raporti dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për projektplanin dhe projektbuxhetin e 
shtetit për vitin 1984. 

11.21.1983 - 
11.24.1983 

76 

96 Relacione dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për disa 
përmirësime që bëhen në planin e vitit 1984 sipas vërejtjeve që 
u bënë në Byronë Politike. 

12.16.1983 - 
12.17.1983 

9 

97 Ligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të Këshillit 
të Ministrave për planin dhe buxhetin e shtetit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës të Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë për vitin 1984, materiali i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

01.07.1984 - 
01.27.1984 

57 

98 Ligj, vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 14.11.1983 për 
shqyrtimin e relacionit për projektligjin për zgjidhjen  e 
kërkesave, ankesave, vërejtjeve dhe propozimeve të shtetasve, 
relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
projektligji për diskutim. 

01.07.1984 - 
04.07.1984 

38 

99 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes të datës 14.11.1983 "Për aderimin në disa akte të 
Kongresit të 18-të të Bashkimit Postar të Përbotshëm, materiali 
dërguar Presidiumit, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

09.07.1983 - 
12.15.1983 

483 

100 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.11.1983 për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, për probleme fondesh, shtytje afati i mallrave nga 
rezerva shtetërore etj. 

11.14.1983 2 

101 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1983 për disa përmirësime që bëhen në planin e vitit 
1984 sipas vërejtjeve që u bënë në Byronë Politike, relacioni 
përkatës. 

12.14.1983 - 
01.12.1984 

84 

102 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Energjitikës. 01.03.1984 53 

103 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave. 01.03.1984 108 
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104 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

01.03.1984 73 

105 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Bujqësisë. 01.03.1984 56 

106 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Ekonomisë Komunale. 

01.03.1984 142 

107 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Tregtisë së Brendshme. 01.03.1984 60 

108 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
Ministrinë e Shëndetësisë. 

01.03.1984 44 

109 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Mbrojtes Popullore. 01.03.1984 37 

110 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 01.03.1984 17 

111 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 01.03.1984 75 

112 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Punëve të Jashtme. 01.03.1984 6 

113 Plani i vitit 1984 për Ministrinë e Financave. 01.03.1984 7 

114 Plani i vitit 1984 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të PT-së. 

01.03.1984 32 

115 Plani i vitit 1984 për Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë, Aparatin e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, Komisionin e Planit të 
Shtetit, Drejtorinë e Rezervave Shtetërore. 

01.03.1984 32 

116 Plani i vitit 1984 për institucionet qendrore. 01.03.1984 73 

117 Projektplani tematik i punës shkencore të vitit 1984. 01.03.1984 144 

118 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur 
më 14.12.1983 për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si për kalimin e Uzinës së Baterive në Uznovë në varësi 
të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

12.14.1983 2 

2 Kryesia.   

119 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 7.1.1983 "Mbi funksionet dhe detyrat e Komisionit 
Qeveritar për Industrinë Mekanike" relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.24.1982 - 
01.07.1983 

33 
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120 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 7.1.1983 "Për lidhjen e Hidrocentralit të Komanit me 
sistemin energjitik", parashtresa dhe detyra e projektimit e 
Ministrisë së Energjitikës për këtë problem. 

11.26.1982 - 
01.07.1983 

27 

121 Procesverbali datë 7.1.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
ndryshim zërash kadastralë dhe kalim tokash nga 
kooperativat bujqësore në ndërmarrjet bujqësore në rrethin e 
Durrësit", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.09.1982 - 
01.18.1983 

17 

122 Procesverbali datë 7.1.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi kalim 
tokash dhe ndryshime në gjendjen e tyre", relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.09.1982 - 
01.18.1983 

19 

123 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë "Për çeljen e 
shkollave për edukimin e fëmijëve që paraqesin prapambetje 
të lehtë mendore të shkallës së debilitetit", relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

10.16.1982 - 
01.22.1983 

15 

124 Procesverbali datë 7.1.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Mbi projektidenë urbanistike dhe arkitektonike të 
rrugës së Barrikadave në Tiranë", relacioni i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, materiali 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.07.1983 - 
02.26.1983 

40 

125 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 7.1.1983 "Për kuotat 
e eksportit dhe të importit për çdo ministri dhe institucion 
tjetër qendror për vitin 1984", relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

01.03.1983 - 
01.07.1983 

27 

126 Procesverbali datë 7.1.1983 dhe vendimi i Kryesisë për 
pagesën e punëtorëve të kultivimit dhe rritjes së midhjeve. 
Njoftimi i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
këtë problem. 

11.05.1982 - 
02.05.1983 

14 

127 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 21.1.1983 mbi 
orientimet e përgjithshme për studimet që do të kryhen për 
hartimin e projketplanit të pesëvjeçarit të 8-të (1986-1990) të 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës, materiali dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë. 

01.21.1983 - 
03.02.1983 

133 
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128 Procesverbali datë 21.1.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
krijimin e Ndërmarrjes së Furnizimit të Punëtorëve në Vlorë", 
relacioni i Minsitrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

01.07.1983 - 
01.26.1983 

16 

129 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.1.1983 për mbulimin e një fondi prej 15 milion lekë 
Ministrisë së Bujqësisë. 

01.21.1983 7 

130 Procesverbali datë 12.2.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Për kalim toke nga sektori kooperativist në atë 
shtetëror", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.16.1982 - 
02.19.1983 

11 

131 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë datë 12.2.1983 për heqjen 
nga fondi pyjor të 15 ha pyje në rrethin e Gjirokastrës, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

12.30.1982 - 
02.19.1983 

9 

132 Procesverbali datë 12.2.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi disa 
shtesa në numrin e punonjësve të sistemit gjyqësor", relacioni i 
Gjykatës së Lartë për këtë problem. 

01.07.1983 - 
02.19.1983 

10 

133 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Kryesisë datë 12.2.1983 "Për kriteret e krijimit të 
fshatrave të bashkuara, të fshatrave dhe të lagjeve të qyteteve", 
materiali dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
relacionet e ardhura nga ministritë për këtë problem. 

10.09.1980 - 
02.18.1983 

45 

134 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë datë 12.2.1983 "Për 
zbatimin e detyrës për të ndihmuar me kuadro të larta rrethet 
Dibër, Kukës, Mat, Mirditë, Pukë dhe Tropojë'', njoftimi për 
këtë problem. 

02.12.1983 - 
02.15.1983 

22 

135 Procesverbali datë 12.2.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
ndalimin e peshkimit pranë bregdetit dhe qëndrimin në 
spirancë të anijeve në kanalin verior e jugor në Gjirin e 
Vlorës", relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

12.30.1982 - 
09.23.1983 

31 

136 Procesverbali datë 12.2.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për një 
shtesë në planin e importit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme", relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për këtë problem. 

01.27.1983 - 
02.14.1983 

9 
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137 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 12.2.1983 për disa 
çështje jashtë rendit të ditës si kërkesë për dollarë për të blerë 
pjesë ndërrimi për automjete të udhëheqjes dhe aparate 
kontrolli për peshëmatje etj. 

02.12.1983 7 

138 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë datë 19.2.1983 për 
emërime e lëvizje kuadri në Ministrinë e Mbrojtjes Popullore 
dhe në Ministrinë e punëve të Brendshme, relacionet 
përkatëse. 

02.11.1983 - 
02.21.1983 

45 

139 Procesverbali datë 19.2.1983 dhe vendimi i Kryesisë për 
miratimin e pagave të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve 
civilë të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, relacioni i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

02.11.1983 - 
02.28.1983 

15 

140 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 19.2.1983 për 
komandim me shërbim deri në një vit, relacioni i Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.16.1983 - 
03.22.1983 

8 

141 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për disa probleme të 
kuadrit. 

02.19.1983 2 

142 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë "Mbi disa 
përmirësime në strukturën organizative dhe numrin e 
punonjësve në organikë të Drejtorisë së Pritjes", relacioni i 
Drejtorisë së Pritjes për këtë problem. 

02.18.1983 - 
02.19.1983 

18 

143 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë "Për një ndryshim në 
përbërjen e Kolegjumit të Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës". 

02.19.1983 1 

144 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë "Për shqyrtimin e planit 
të kontrollove të Aparatit të Këshillit të Ministrave për vitin 
1983", si dhe plani i miratuar. 

02.17.1983 - 
02.19.1983 

8 

145 Procesverbali datë7.31983  dhe vendimi i Kryesisë "Për 
shpërndarjen e kontigjentit të specialistëve me arsim të mesëm 
dhe të lartë për vitin 1983", relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

02.28.1983 - 
03.22.1983 

100 

146 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 7.3.1983 "Mbi 
gjendjen në shkencat tona albanologjike dhe detyrat për 
forcimin e rolit të tyre", raporti i Akademisë së Shkencave. 

02.28.1983 - 
03.07.1983 

39 
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147 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 7.3.1983 "Për 
kontrollin e ushtruar në kombinatin e tekstileve "Stalin" për 
disa probleme të planifikimit të pronës, të ngritura nga 
ekonomisti i atij Kombinati Ylli Limaj",njoftim i Inspektimit të 
Shtetit për këtë problem. 

02.21.1983 - 
03.07.1983 

47 

148 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 7.3.1983 për 
disa çështje që kanë dalë nga zbatimi i vendimeve të Këshillit 
të Ministrave për shpërblimin e punës", materiali i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

03.05.1983 - 
03.07.1983 

27 

149 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 7.3.1983 "Mbi 
kalimin e hekurudhës Fier-Vlorë në zonat e tubacioneve të 
naftës, gazit dhe benzinës", parashtresa e Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

01.17.1983 - 
03.07.1983 

13 

150 Procesverbali datë 7.3.1983 dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave "Mbi prishjen e ullinjve dhe pemëve nga ndërtimi i 
hekurudhës Fier-Vlorë", relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

12.27.1982 - 
03.14.1983 

9 

151 Procesverbali datë 7.3.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
estakadën Levan-Mifol të hekurudhës Fier-Vlorë", parashtrasa 
e Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

12.28.1982 - 
03.14.1983 

18 

152 Procesverbali datë 7.3.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
blerjen e barnave me para në dorë nëpërmjet përfaqësive tona 
jashtë shtetit", relacioni i Ministrtisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

01.21.1983 - 
05.17.1983 

14 

153 Procesverbali datë 7.3.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
shtimin e kontigjentit të punonjësve civilë që përfshihen në 
organikat e njësive e të reparteve të ushtrisë që parashikohen 
të krijohen të reja", relacioni i Ministrisë së Mbrojtejes 
Popullore. 

01.07.1983 - 
03.14.1983 

9 

154 Procesverbali datë 7.3.1983 dhe vendimi i  Këshillit të 
Ministrave "Për krijimin e ndërmarrjeve të bonifikimit në 
rrethin e Kukësit, Lezhës dhe Skraparit", relacioni i Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

03.11.1982 - 
03.15.1983 

12 
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155 Procesverbali datë 7.3.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
përmirësimin e organizimit të punës kërkimore-shkencore në 
kullotat foragjere e kullotat", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

02.22.1983 - 
03.21.1983 

25 

156 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.3.1983 për disa 
probleme të punës me kuadrin, raporti i sektorit të kuadrit për 
këtë problem. 

03.02.1983 - 
03.22.1983 

15 

157 Procesverbali datë 22.3.1983 dhe vendimi i Kryesisë për 
emërime dhe lëvizje kuadri, propozimet e ardhura nga 
ministritë. 

02.08.1983 - 
03.24.1983 

51 

158 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.3.1983 për 
shqyrtimin e organikës së Aparatit të Këshillit të Ministrave 
për kohë lufte. 

03.22.1983 5 

159 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.3.1983 për 
shqyrtimin e relacionit "Për lidhje pensionesh". 

03.05.1983 - 
03.22.1983 

10 

160 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë "Për përsosjen 
e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e shtetit me 
kooperativat bujqësore", materiali i Komitetit të Çmimeve dhe 
të Standarteve, si dhe studimi dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë. 

03.22.1983 - 
11.21.1983 

118 

161 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.3.1983 për disa 
çështje jashtë rendit të ditës si për uljen e çmimit të disa 
barnave mjekësore, për strukturat organizative të 
ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore. 

03.22.1983 8 

162 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 6.4.1983 "Për plotësimin e planit të tremujorit të parë të 
vitit 1983", së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe pasqyrat përkatëse si dhe shtesat në eksport e 
pakësimet në importin e vitit 1983 dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë. ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore. 

04.04.1983 - 
06.06.1983 

201 
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162/1 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 6.4.1983 "Për plotësimin e planit të tremujorit të parë të 
vitit 1983", së bashku me raportin e Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe pasqyrat përkatëse si dhe shtesat në eksport e 
pakësimet në importin e vitit 1983 dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë, ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore. 

04.05.1983 - 
06.09.1983 

136 

163 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Për disa 
probleme në fushën e fuqisë blerëse të popullsisë, mbulimin e 
saj me mallra e shërbime dhe për qarkullimin monetar", 
studimi i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

03.22.1983 - 
04.16.1983 

43 

164 Procesverbali datë 16.4.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
prodhimin në vend të kartmonedhave dhe monedhave 
metalike", relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.18.1983 - 
04.26.1983 

17 

165 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Mbi 
efektet financiare nga zgjerimi i transportit të ambalazhuar me 
hekurudhë të prodhimeve të Kombinatit të Tullave në Tiranë", 
studimi i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.24.1983 - 
04.16.1983 

10 

166 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Për 
plotësimin e shtyllave të minierave sipas planit për vitin 1983", 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.22.1983 - 
04.16.1983 

18 

167 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Për 
domosdoshmërinë e ndërtimit të një godine të re për 
Ministrinë e Energjitikës", relacioni i Ministrisë së Energjitikës 
për këtë  problem. 

02.28.1983 - 
04.16.1983 

8 

168 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Për 
ndërtimin e tharësve të farës së misrit që punojnë me lëndë 
djegëse të lëngët", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

01.31.1983 - 
04.16.1983 

8 

169 Procesverbali datë 16.4.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
kalimin në administrim të ndërmarrjeve komunale të 
aktivitetit të shërbimeve komunale në disa kooperativa 
bujqësore", relacionet e Ministrisë së Ekonomisë Komunale 
për këtë problem. 

02.19.1983 - 
04.23.1983 

16 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

170 Procesverbali datë 16.4.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
përqendrimin e shërbimit fotografik të shtypit", relacioni i 
Angjensisë Telegrafike Shqiptare, mendimet e Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.14.1983 - 
04.26.1983 

36 

171 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës kërkimore-shkencore në 
fushën e arsimit e të shkollës", relacioni përkatës. 

04.16.1983 16 

172 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
"Për organizimin dhe ngritjen e arkivave të rretheve, të 
ndërmarrjeve, të kooperativave dhe të institucioneve, relacioni 
i Arkivit të Shtetit për këtë problem, shënime të KQ të Partisë 
dhe Kryeministrisë. 

12.20.1982 - 
10.19.1983 

42 

173 Procesverbali datë 16.4.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
organizimin e spartakiadës kombëtare "40 Vjetori i Çlirimit të 
Atdheut", relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
mendimet e Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

02.07.1983 - 
04.26.1983 

34 

174 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Mbi disa 
shtesa në planin e vitit 1983 për vënien në punë të uzinës së 
antibiotikut", relacioni përkatës. 

04.16.1983 11 

175 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 për 
dërgimin e disa shkresave të panevojshme brenda një dite nga 
ana e Ministrisë së Industrisë dhe e Minierave. 

04.16.1983 23 

176 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 16.4.1983 "Për 
shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës si për 
sigurimin e zhvillimit numerik të bagëtive, disiplinimin e 
therjeve e të limiteve të peshave të gjalla të bagëtisë që do të 
pranohen nga ndërmarrjet e grumbullimit" etj. 

04.16.1983 9 

177 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 28.4.1983 "Mbi 
zvendësimin e lëndëve djegëse të lëngëta dhe përdorimin me 
efektivitet të lëndëve djegëse", njoftimi i Inspektimit të Shtetit 
për këtë problem. 

04.19.1983 - 
04.28.1983 

84 

178 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 10.5.1983 për 
shqyrtimin e relacionit të veprës "Ujëmbledhësi i Funarit në 
rrethin e Elbasanit", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

01.24.1983 - 
05.10.1983 

26 
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179 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 10.5.1983 "Mbi 
projekidenë dhe preventivin paraprak të veprës Ujëmbledhësi 
i Kasharajt në përroin e Lushnjës", relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

04.05.1983 - 
05.10.1983 

27 

180 Procesverbali datë 10.5.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për kalim 
toke nga Ndërmarrja Pyjore në përdorim të kooperativës 
bujqësore të Rehovës'', relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

04.07.1983 - 
05.17.1983 

9 

181 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 10.5.1983 "Mbi 
domosdoshmërinë e montimit të kaldajave me lëndë djegëse 
të lëngët në rrethin e Durrësit", relacioni i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, letra për këtë problem. 

03.18.1983 - 
06.30.1983 

15 

182 Procesverbali datë 10.5.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
ndërtimin e godinës së re të Ambasadës së Republikës 
Socialiste Federative të Jugosllavisë në Tiranë", relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

04.09.1983 - 
06.01.1983 

19 

183 Procesverbali datë 10.5.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
shkëputjen e informacionit nga zyrat e statistikës të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve", 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.20.1983 - 
05.27.1983 

12 

184 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për emërim dhe lëvizje 
kuadri datë 10.5.1983. 

05.10.1983 3 

185 Procesverbali datë 10.5.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
emërim dhe lëvizje kuadri", si dhe praktikat përkatëse. 

03.11.1983 - 
05.17.1983 

56 

186 Procesverbal, vendim i mbledhjes së Kryesisë "Për emërim 
dhe lëvizje kuadri në Ministrinë e Mbrojtjes Popullore". 

04.26.1983 - 
05.14.1983 

9 

187 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 10.5.1983 për 
dekorimin e Selvie Hasan Hoxhës, punëtore me detyrë mjelëse 
në sektorin e Çermës të NB "29 nëntori" në Lushnjë, propozimi 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, praktikat 
përkatëse. 

04.19.1983 - 
05.12.1983 

11 

188 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për shqyrtimin e disa 
çështjeve jashtë rendit të ditës si për furnizimin materialo-
teknik, kursimi i karburanteve. 

05.10.1983 2 
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189 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë "Për emërim e lëvizje 
kuadri", datë 23.5.1983. 

05.23.1983 6 

190 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për projektplanin e vitit 
1984, datë 23.5.1983. 

05.23.1983 23 

191 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 14.6.1983 "Për 
përfundimet e arritura deri tani në zbatimin e parimeve të 
Kushtetutës dhe të ligjit "Për këshillat popullore" raporti 
dërguar Komitetit Qendror të partisë për këtë problem. 

05.31.1983 - 
06.17.1983 

29 

192 Procesverbali datë 14.6.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
miratimin në parim të marrëveshjes kufitare të trafikut 
hekurudhor të mallrave ndërmjet Shqipërisë dhe 
Jugosllavisë", relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve për 
këtë problem. 

12.16.1982 - 
06.26.1983 

82 

193 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë "Për 
nxjerrjen jashtë përdorimit të disa automjeteve ", relacioni i 
Ministrisë së Komunikaconeve për këtë problem. 

03.21.1983 - 
06.18.1983 

21 

194 Procesverbali datë 14.6.1983 dhe udhëzimi i Kryesisë "Për 
saktësimin e matjes së karburanteve gjatë furnizimit dhe 
shpërndarjes së tyre", relacionet përkatëse. 

08.16.1982 - 
06.18.1983 

29 

195 Procesverbali datë 14.6.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
pagat e punonjësve të Industrisë dhe të Minierave", relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

03.19.1983 - 
06.21.1983 

13 

196 Procesverbali i datës 14.6.1983, vendimi i mbledhjes së 
Kryesisë "Për projektidetë të planeve rregullues të qyteteve 
Elbasan, Berat, Krujë'', parashtresat përkatëse. 

02.22.1983 - 
02.09.1984 

48 

197 Procesverbali datë 14.6.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
mënyrën e pagesës së teknikëve të shfrytëzimit të makinave të 
tezgjahut në Kombinatin e Tekstileve", relacioni i Komitetit të 
Punës e Pagave, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

05.30.1983 - 
06.21.1983 

10 
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198 Procesverbali datë 14.6.1983 dhe vendimi i mbledhjes së 
Kryesisë "Për ndërtimin e disa banesave në fshatin Luftinjë të 
rrethit të Tepelenës", relacioni i Ministrisë së Energjitikës, i 
Komitetit Ekzekutuv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tepelenës. 

04.05.1983 - 
06.18.1983 

27 

199 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali i mbledhjes së Kryesisë "Për punën e bërë dhe 
detyrat që dalin për vënien mbi baza shkencore të sektorit të 
blegtorisë", relacione të Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

06.07.1983 - 
10.13.1983 

41 

200 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 14.6.1983 "Për 
miratimin e çmimit të shitjes së mineralit dhe të koncentratit të 
kromit për vitin 1983 në tregun e valutës së lirë", relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

06.14.1983 12 

201 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 14.6.1983 "Për disa 
çështje jashtë rendit të ditës, si për studimin kompleks të 
nevojave për shtylla miniere, mbi mosrealizimin e planit të 
fabrikave të çimentos etj''. 

06.14.1983 5 

202 Procesverbali datë 28.6.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
emërim e lëvizje kuadri", si dhe praktikat përkatëse. 

01.04.1983 - 
07.01.1983 

33 

203 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 4.7.1983 për 
shqyrtimin e raportit "Për gjendjen dhe masat për të rritur në 
një shkallë më të lartë gadishmërinë dhe për të forcuar më tej 
mbrojtjen shtetërore civile", raportet e Këshillit të Ministrave 
për këtë problem. 

07.02.1983 - 
07.04.1983 

50 

204 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 4.7.1983 "Për 
shqyrtimin e studimit për disa probleme në fushën e fuqisë 
blerëse të popullsisë, mbulimin e saj me mallra e shërbime dhe 
për qarkullimin monetar, studimi i Ministrisë së Financave. 

06.08.1983 - 
07.04.1983 

41 

205 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 4.7.1983 "Për 
problemet e dala nga kontrolli teknik, ekonomik dhe financiar 
në Kombinatin e Autotraktorëve "Enver Hoxha" dhe masat e 
marra'', relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

06.23.1983 - 
07.04.1983 

30 
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206 Procesverbali datë 4.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
miratimin e planeve rregulluese të qyteteve Elbasan, Berat, 
Lushnjë, Kavajë, Burrel", materiali i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

02.23.1983 - 
11.21.1983 

77 

207 Procesverbali datë 4.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë mbi 
miratimin e projektidesë dhe të preventivit paraprak të veprës 
"Rritja e aftësisë së Hidrovorit të Hoxharës" në rrethin e Fierit, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.31.1983 - 
07.12.1983 

25 

208 Procesverbali datë 4.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë për 
shqyrtimin dhe heqjen nga fondi pyjor të 141 ha pyje 
industriale në rrethet Tiranë, Korçë, Krujë, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.03.1983 - 
07.12.1983 

18 

209 Procesverbali, vendimi i mblaedhjes së Kryesisë "Për 
strukturën organizative dhe tabelën e pagave të Shoqatës së 
Gjahtarëve dhe të Peshkatarëve Sportiv", relacioni i Këshillit të 
Përgjithshëm të Shoqatës së Gjuetarëve e Peshkatarëve 
Sportiv. 

04.21.1983 - 
07.12.1983 

20 

210 Procesverbali datë 4.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë për emërim 
dhe lëvizje kuadri si dhe praktikat përkatëse. 

04.11.1983 - 
07.11.1983 

29 

211 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 4.7.1983 "Për 
shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës si për 
forcimin e kontroll-revizionit, mbi uljen e planit të drithrave të 
bukës, mbi rezultatet e plotësimit të planit të gjashtëmujorit të 
parë". 

07.04.1983 10 

212 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 për 
shqyrtimin e raportit "Për gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e ushqimit social", raporti i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

05.20.1983 - 
07.22.1983 

50 

213 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 për disa 
ndryshime në planin e importit të objekteve të vitit 1983, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

04.02.1983 - 
06.22.1983 

6 
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214 Procesverbali datë 22.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
përsosjen e standarteve dhe forcimin e kontrollit për zbatimin 
e tyre", raporti i Komitetit të Çmimeve dhe të Standarteve për 
këtë problem. 

05.30.1983 - 
07.22.1983 

26 

215 Procesverbali datë 22.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë mbi disa 
përmirësime në çmimet e blerjes dhe të shitjes me pakicë të 
portokalleve dhe kumbullave", relacioni i Komitetit të 
Çmimeve dhe të Standarteve për këtë problem. 

05.16.1983 - 
07.29.1983 

20 

216 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 "Për 
ndërtimin në vitin 1983 të rezervuarit të ujit për mbrojtjen nga 
zjarri në Kombinatin e Drurit "Misto Mame" në Tiranë, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

06.02.1983 - 
07.22.1983 

11 

217 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 për 
shitjen përkohësisht të biletave urban nga ndërmarrjet e 
tregtisë së brendshme, relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

07.15.1983 6 

218 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983  për 
shqyrtimin e informacionit për zbatimin e programit të 
PNUD-it për vendin tonë dhe shfrytëzimin e kontributit 
teknik  nga organizatat e specializuara të OKB-së, 
informacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

07.01.1983 - 
07.22.1983 

19 

219 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 për 
shqyrtimin e projekttematikës e problemeve që do të shqyrtojë 
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 1983 si dhe projekttematika 
e miratuar. 

07.22.1983 - 
09.06.1983 

18 

220 Procesverbali datë 22.7.1983 dhe vendimi i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave "Për ndërtimin e banesave me ndihmë 
vullnetare, problemet që dalin dhe masat që mendohen të 
merren", relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

07.19.1983 - 
07.29.1983 

20 

221 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 për 
shqyrtimin e projektidesë së Uzinës së re "Dinamo", materiali i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

07.21.1983 - 
07.29.1983 

27 
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222 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 22.7.1983 për 
zgjerimin e Ndërmarrjes Kimike në Durrës, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

05.13.1983 - 
07.22.1983 

16 

223 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për disa çështje jashtë 
rendit të ditës si shtesë fondi në Hotelin e Peshkopisë. 

07.22.1983 2 

224 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 15.8.1984 për disa probleme të eksportit. 

08.15.1983 61 

225 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 23.8.1983 mbi gjendjen energjitike për muajin 
gusht-shtator. 

08.23.1983 61 

226 Procesverbali datë 27.8.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
punën e bërë për realizimin e detyrave në sektorin e naftës e të 
gazit për shtatëmujorin e vitit 1983, detyrat që dalin për 
plotësimin e planit të vitit 1983 dhe masat për përgatitjen e 
projektplanit të vitit 1984'', relacionet e Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

08.16.1983 - 
08.27.1983 

106 

227 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 27.8.1983 "Për 
gjendjen dhe plotësimin e detyrave në Kombinatin 
Metalurgjik, në Uzinën e PVC-së dhe në disa prodhime 
kryesore të industrisë minerale si dhe masat që duhen marrë 
për plotësimin e planit të vitit 1983", informacioni i Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

08.27.1983 48 

228 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 27.8.1983 për 
realizimin e planit të investimeve për shtatëmujorin e vitit 
1983, detyrat që dalin për realizimin e planit të ndërtimeve për 
vitin 1983 si dhe masat për përgatitjen e projekteve të vitit 
1984, relacioni i Ministrsë së Ndërtimit për këtë problem. 

09.28.1983 45 

229 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 27.8.1983 "Për 
domosdoshmerinë dhe leverdinë e ndërtimit në kushtet e 
sotme të disa veprave të parashikuara në planin e 7-të 
pesëvjeçar, zgjerimi e Uzinës së Ferrokromit në Burrel", 
njoftim i dërguar Komitetit Qëndror të Partisë për këtë 
problem. 

08.27.1983 - 
10.12.1983 

38 
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230 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë datë 27.8.1983 për lejim 
shkulje ullinjsh dhe pëmesh frutore në rrethin e Shkodrës, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.27.1983 - 
08.27.1983 

14 

231 Procesverbali datë 9.9.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
ngritjen cilësore në sektorin e fizkulturës e të sporteve", 
raporti i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për këtë problem. 

06.23.1983 - 
10.07.1983 

79 

232 Procesverbali datë 9.9.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
gjendjen dhe prespektivat e zhvillimit në shkencat biologjike", 
raporti i dërguar Komitetit Qendror të Partisë, raporti i 
Akademisë së Shkencave për këtë problem. 

06.17.1983 - 
11.04.1983 

71 

233 Procesverbali datë 9.9.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Për 
krijimin e ndërmarrjeve të shfrytëzim-përpunimit të drurit në 
rrethet e Beratit, Përmetit dhe Sarandës, si dhe kalimin e 
aktiviteteve të drurit në rrethet Shkodër e Lezhë", relacion i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

08.04.1983 - 
11.26.1983 

23 

234 Procesverbali datë 9.9.1983 dhe vendimi i Kryesisë "Mbi 
shtimin e frytshmërisë së përdorimit të ambalazheve", studimi 
i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.18.1983 - 
09.28.1983 

51 

235 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 9.9.1983 "për 
kontrollin ekonomiko-financiar në ushtri", relacion i Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

06.20.1983 - 
09.19.1983 

23 

236 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 9.9.1983 "Për shtesë 
organike në Hidrocentralin e Komanit", relacion i Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

06.29.1983 - 
09.24.1983 

12 

237 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 9.9.1983 për 
projektplanin materialo-teknik e finaciar për Hetuesinë për 
vitin 1983-1984 e plotësimin e nevojave për ndërlidhje, 
relacion i Hetuesisë së Përgjithshme për këtë problem. 

08.19.1983 - 
09.09.1983 

16 

238 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 9.9.1983 "Për 
shkurtimin e autoveturave në përdorim të administratës", 
relacion për këtë problem. 

06.28.1983 - 
09.09.1983 

15 
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239 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 9.9.1983 "Për 
projektmarrëveshjen midis Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Greqisë", relacion i Drejtorisë së PT-së si dhe 
miratimi në parim të projektmarrëveshjes. 

07.15.1983 - 
09.13.1983 

16 

240 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë datë 9.9.1983 për 
shqyrtimin e shkaqeve të avarisë që ndodhi në 8 shtator 1983 
në sistemin energjitik. 

09.09.1983 24 

241 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 12.9.1983 "Për 
avarinë që ndodhi në 8 shtator 1983 në sistemin energjitik", 
relacion i grupit të punës për këtë problem. 

09.12.1983 56 

242 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.9.1983 për shqyrtimin e raporteve "Për avarinë e datës 
8.9.1983 dhe masat për të rritur sigurimin e punës në sistemin 
energjitik". 

09.19.1983 72 

243 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 "Mbi disa 
probleme të makinerive e të pajisjeve të importit që nuk 
shfrytëzohen", studim i Ministrisë së Finacave për këtë 
problem. 

09.06.1983 - 
09.26.1983 

91 

244 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 "Mbi disa 
ndërtime për përmirësimin e kushteve të punës e të prodhimit 
dhe ruajtjen e mallrave nga dëmtuesit në Kombinatin "Ali 
Kelmendi" në Tiranë", parashtresa e Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

07.12.1983 - 
09.26.1983 

91 

245 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 "Për disa 
probleme ekonomiko-financiare të industrisë e qymyrgurit", 
studim i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

09.07.1983 - 
09.26.1983 

89 

246 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 "Për 
gjendjen dhe detyrat që dalin për ngritjen në një shkallë më të 
lartë të punës kërkimore shkencore dhe të shpimit të puseve 
dhe të nxjerrjes së naftës dhe të gazit", studim përmbledhës i 
Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

07.15.1983 - 
09.26.1983 

55 
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247 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 për 
miratimin e projektidesë të veprës "Zgjerimi i Ndërmarrjes 
Kimike në Durrës", relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për këtë problem. 

07.11.1983 - 
10.06.1983 

31 

248 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 "Për 
projektvendimin për miratimin e detyrës së projektimit për 
objektin ''Zgjerimi i Uzinës "Dinamo" në Tiranë", relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave si dhe miratimi i 
hartimit të projektidesë dhe preventivin paraprak të Uzinës. 

09.07.1983 - 
10.08.1983 

33 

249 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 26.9.1983 për 
miratimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës si mbi 
energjinë elektrike. 

09.26.1983 11 

250 Konkluzione e detyra të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbajtur në datën 26.3.1983. 

10.17.1983 9 

251 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 5.10.1983 për dissa probleme që dalin për 
plotësimin e planit të nëntëmujorit të vitit 1983. 

10.05.1983 112 

252 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur në datën 6.10.1983 për disa probleme të naftës. 

10.06.1983 74 

253 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë mbajtur në datën 
19.10.1983 për disa probleme dhe masa për forcimin e regjimit 
të kursimit sidomos të materialeve të importit, të 
karburanteve e të energjisë elektrike dhe rritjen e efektivitetit 
të prodhimit, materiali i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

10.08.1983 - 
10.19.1983 

77 

254 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 19.10.1983 
për prodhimine kripës së bardhë mbi bazën e kripës minerare, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këte 
problem. 

09.30.1983 - 
10.19.1983 

26 

255 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 19.10.1983 për 
rritjen e transitit në lëndën e drurit dhe në drutë e zjarrit, 
relacion i Ministrisë së Industrisë për këtë problem. 

08.17.1983 - 
10.19.1983 

7 
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256 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 19.10.1983 
për disa ndryshime në planin e vitit 1983 për Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, relacion i Ministrisë së Industrisë 
për këtë problem. 

09.14.1983 - 
10.19.1983 

7 

257 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 19.10.1983 për financimin e punimeve të kryera në 
disa vepra të vitit 1982 dhe para vitit 1982, parashtresa e 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

09.03.1983 - 
10.19.1983 

15 

258 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë datë 19.10.1983 për 
ruajtjen e njësive tregtare në fshat nga vjedhjet dhe dëmtimet e 
jashtme, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

05.23.1983 - 
10.19.1983 

27 

259 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 19.10.1983 për 
ndryshimet e zërit kadastral nga toka arë në vreshtë për 
rrethet e Lushjës dhe të Gjirokastrës, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

09.09.1983 - 
10.24.1983 

13 

260 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për ndarjen dhe krijimin e disa ndërmarrjeve të 
sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes për këtë problem. 

08.04.1983 - 
12.16.1983 

33 

261 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë datë 19.10.1983 për 
arritjen e balancimit të prerjeve me mundësitë e shfrytëzimit 
të pyjeve, për kthimin e pyjeve në ekonomi komplekse dhe 
për detyrat në të ardhmen. 

08.19.1983 - 
10.21.1983 

47 

262 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më  19.10.1983 për miratimin e projektidesë dhe 
preventivit të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në Batër 
(Krastë) të rrethit të Matit, relacion i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

10.28.1983 - 
11.19.1983 

194 

263 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 19.10.1983 për masat që duhen marrë për 
grumbullimin e përpunimin e ullirit. 

10.19.1983 15 

264 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 19.10.1983 
për shqyrtimin e problemit të prodhimit të drithrave të bukës, 
të fasules dhe të mishit. 

10.18.1983 42 
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265 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 21.10.1983 vërejtjet që kanë për projektplanin e 
vitit 1984. 

10.21.1983 69 

266 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më datë 25-26-29 tetor 1983 për shqyrtimin e 
projektplanit të vitit 1984. 

10.25.1983 - 
10.29.1983 

61 

267 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të mbajtur në datën 
10.11.1983 për shqyrtimin e raportit për prodhimin e 
makinerive dhe të pajisjeve për objektet e pesëvjeçarit të shtatë 
dhe masat për organizimin më të mirë dhe thellimin e 
mëtejshëm të kooperimit e të specializimit në këtë fushë, 
raporti i Komisionit të Planit për këtë problem. 

11.03.1983 - 
11.10.1983 

29 

268 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 10.11.1983 
për gjendjen dhe masat për përmirësimin e shërbimeve 
komunale në fshat, raporti i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

10.01.1983 - 
11.10.1983 

26 

269 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 10.11.1983 
për gjendjen e botimeve shkencore dhe masat për ngritjen e 
nivelit të tyre, raport i Akademisë së Shkencave për këtë 
problem. 

11.02.1983 - 
11.10.1983 

25 

270 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë mbajtur në 
datën 10.11.1983 për shtesën e numrit të punonjësve dhe të 
fondit të pagave për ekspeditat pranë akseve të 
hidrocentraleve në Poçem, Bënjë, Bogovë dhe Skavicë, 
parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

09.24.1983 - 
11.18.1983 

9 

271 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 10.11.1983 
për vështirësitë e punës të prodhuesve të pllakave dhe 
mbushësit dhe shkarkuesit e furrave të gelqeres, relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

07.06.1983 - 
11.10.1983 

5 

272 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë për miratimin e shtesës 
së vijës kufitare të ndërtimit të banesave në Laprakë, material i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë për 
këtë problem. 

08.09.1983 - 
11.10.1983 

14 
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273 Procesverbal dhe vendime të mbledhjes së Kryesisë mbajtur 
më 10.11.1983 për përmirësime në strukturën organizative të 
Këshillit popullor të Rrethit të Tiranës dhe të Rrethit të 
Lushnjes, relacione të Komitetit të Punës dhe të Pagave për 
këtë problem. 

09.26.1983 - 
11.23.1983 

22 

274 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 10.11.1983 për rritjen e vleftës së plotë të rrugës 
Rexhepaj-Topojan, relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve 
për këte problem. 

09.06.1983 - 
11.16.1983 

11 

275 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë mbajtur më 10.11.1983 
për rritjen e të ardhurave në valutë nga shitja e mallrave dhe 
shërbimi i anijeve të huaja, relacion i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

08.23.1983 - 
12.15.1983 

21 

276 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 10.11.1983 për krijimin e disa institucioneve 
kërkimore-shkencore në sektorin e Bujqësisë, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.27.1983 - 
11.10.1983 

14 

277 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 10.11.1983 
për rihapjen e shkollave të ulta profesionale me shkëputje nga 
puna pranë kombinateve të tekstileve në Tiranë dhe në Berat, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
këtë problem. 

06.18.1983 - 
11.26.1983 

15 

278 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 10.11.1983 
për një shtesë në strukturën organizative të Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

10.03.1983 - 
11.16.1983 

8 

279 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 15.11.1983 për shqyrtimin e problemeve që kanë 
ngritur ministritë për projektplanin e vitit 1984, materiali 
përkatës. 

11.15.1973 - 
11.15.1983 

46 

280 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për punën e bërë dhe për zbatimin e vendimit të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH " Mbi masat që duhen 
marrë për intensifikimin me përparësi në gjashtë rrethet e 
zonës fushore e bregdetare të vendit ", raporti i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

10.24.1983 - 
11.23.1983 

114 
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281 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për disa çështje të administrimit të pronës në Ndërmarrjen 
Kimike në Durrës, njoftimi i Inspektimit të Shtetit për këtë 
problem. 

10.19.1983 - 
11.23.1983 

58 

282 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për krijimin e Ndërmarrjes së Bonifikimit në rrethin e 
Tepelenës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

09.19.1983 - 
11.23.1983 

7 

283 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për krijimin e Byrosë Juridike në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, relacioni i Ministrisë për këtë problem. 

11.04.1983 - 
12.02.1983 

14 

284 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
" Për grumbullimin, riaftësimin dhe shpërndarjen e vajrave 
lubrifikante e izoluese të përdorura ", relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

08.24.1983 - 
11.23.1983 

19 

285 Procesverbali dhe udhëzimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për detyrat dhe të drejtat e organeve të sigurimeve 
shoqërore shtetërore për mbrojtjen në punë lidhur me 
paaftësinë e përkohëshme dhe invaliditetin, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

10.04.1983 - 
12.29.1983 

28 

286 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për një shtesë në planin e importit të vitit 1983 për Bankën e 
Shtetit Shqiptar, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

11.17.1983 - 
12.03.1983 

9 

287 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të ditës si mbi 
uljen e numrit të krerëve, problemi i qumështit. 

11.23.1983 5 

288 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 7.12.1983 për studimin për mundësinë e 
ngushtimit të kategorizimit të vendeve të punës dhe të 
përputhjes me shkallët e kualifikimit të punëtorëve si dhe për 
stimulimin në pagë të degëve më të rëndësishme të 
ekonomisë, si dhe materiali përkatës. 

11.05.1983 - 
12.07.1983 

75 

289 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 7.12.1983 për emërim e lëvizje kuadri. 

12.03.1983 - 
12.07.1983 

10 
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290 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë mbajtur më 13.12.1983 
për vërejtjet që u bënë në Byronë Politike për disa shifra të 
prodhimit të paraqitura për planin e vitit 1984. 

12.13.1983 55 

291 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.12.1983 " Për zbatimin e vendimeve të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për njohjen e ligjeve bashkë me zanatin 
dhe për kundërvajtjet administrative ", së bashku me 
materialet përkatëse. 

12.17.1983 - 
04.05.1984 

43 

292 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.12.1983 " Për miratimin e projektidesë së veçantë të 
perdes të kundërfiltrimit të Hidrocentralit " Enver Hoxha " në  
Koman së bashku me vendimin dhe materialet përkatëse. 

07.28.1983 - 
12.31.1983 

85 

293 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.12.1983 " Për administrimin më të mirë të qumështit e 
të prodhimeve të tij dhe përsosjen e standarteve ", studimi i 
Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve për këtë problem. 

11.30.1983 - 
12.24.1983 

17 

294 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.12.1983 për financimin e objekteve të Kombinatit 
Metalurgjik " Çeliku i Partisë " në Elbasan , vendimi dhe 
materialet përkatëse. 

11.22.1983 - 
12.31.1983 

16 

295 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.12.1983 " Për uljen e vleftave të plota kufi e 
nënkufi ", vendimi dhe materialet përkatëse. 

12.05.1983 - 
12.31.1983 

52 

296 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.12.1983 " Për rritjen e vleftës së plotë të veprës 
përshtatje të frigoriferit tunel në Babrru të rrethit të Tiranës ", 
vendimi dhe materialet përkatëse. 

11.11.1983 - 
12.31.1983 

12 

297 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.12.1983 " Për shqyrtimin e relacionit të banesave në 
qytet, në ndërmarrje bujqësore dhe në fshatra ", si dhe 
materialet përkatëse. 

11.09.1983 - 
01.04.1984 

9 

298 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.12.1983 " Për rritjen e vleftës së plotë të objektit Shtëpi 
e Lindjes në Lezhë ", vendimi dhe materialet përkatëse. 

11.26.1983 - 
12.31.1983 

10 
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299 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.12.1983 " Për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për ndarjen e Institutit të 
Studimeve dhe Projektimeve të Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore ", së bashku me materialet përkatëse. 

11.08.1983 - 
12.24.1983 

36 

300 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.12.1983 " Për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Energjetikës për përgatitjen e objekteve për vendosjen e 
sondës së thellë ", së bashku me materialet përkatëse. 

11.08.1983 - 
12.24.1983 

16 

3 Aktive.   

301 Procesverbal i mbajtur në Aktivin Kombëtar për problemet e 
industrise së naftës organizuar në qytetin e Fierit më 15.1.1983, 
raporti përkatës si dhe për problemet e rritjes së efektivitetit, 
faktor kyç për zhvillimin aktual e në perspektivë të 
ekonomisë. 

01.10.1983 - 
01.15.1983 

295 

302 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë datë 24.12.1983 për 
shqyrtimin e një ankese për sigurimet shoqërore, për disa 
çështje jashtë rendit të ditës për qymyrin e koksifikueshëm për 
punën e mirë në Ndërmarrjen " Misto Mame " për orenditë 
dhe pajisjet e zyrave, për heqjen e disa emërtimeve të 
ndryshme. 

02.08.1983 - 
02.10.1983 

36 

303 Procesverbal i mbajtur në Aktivin Kombëtar për industrinë 
mekanike organizuar në Kombinatin e Autotraktorëve " Enver 
Hoxha ", në datën 18-19 mars1984 mbi zbatimin e detyrave të 
Kongresit 8-të të Partisë, mbi zhvillimin e industrisë 
mekanike, prodhimin e pajisjeve e makinerive. 

03.18.1983 - 
03.19.1983 

168 

304 Procesverbal i mbledhjes me shokët ministra, kryetarët e 
komiteteve ekzekutive të rretheve dhe disa kuadro mbajtur në 
datën 22.11.1983 për disa probleme të punës së ekipeve që do 
shkojnë në rrethe dhe në bazë për të ndihmuar për zbërthimin 
e planit të shtrimit të tij me kolektivat punonjëse. 

11.22.1983 81 

305 Procesverbal i mbledhjes së mbajtur më 21.12.1983 me disa 
shokë ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve për detyrat që shtroi Plenumi 
8-të i Komitetit Qendror të Partisë. 

12.21.1983 54 
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306 Procesverbal i mbledhjes me shokët e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi përfundimet e Plenumit të 8-të të KQ të 
Partisë mbajtur në datën 23.12.1983. 

03.15.1983 17 

4 Bisedime.   

307 Bisedim i datës 15.3.1983 zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari 
i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ambasadorit të 
Jashtëzakonshëm e Fuqiplotë të Republikës Islamike të Iranit 
në Republikën Popullorre Socialiste të Shqipërisë, Gelamali 
Hajdar Kaxheper. 

03.15.1983 17 

308 Bisedim i zhvilluar në datën 2.11.1983 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Besnik Bekteshi, 
delegacionit qeveritar tregtar të Republikës Socialiste të 
Rumanisë, të kryesuar nga Ministri i Tregtisë së Jashtme dhe 
Kooperimit Ndërkombëtar, Vasile Pungan. 

11.02.1983 10 

309 Bisedim i zhvilluar në datën 9.11.1983 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, 
delegacionit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës 
Socialiste të Vietnamit të kryesuar nga Zëvendësministri i 
Punëve të Jashtme Ha Van Lan. 

11.09.1983 17 

310 Bisedë e zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të Marinës Tregtare të 
Italisë, Xhimaro Karta, më 10.1.1983. 

12.10.1983 14 

5 Mbledhje të ndryshme.   

311 Procesverbal i mbledhjes me disa shokë ministra mbajtur në 
10.1.1983 mbi problemet që dalin për plotësimin e planit të 
vitit 1983. 

01.10.1983 61 

312 Procesverbal i mbledhjes me shokët e Aparatit të Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, mbajtur më 18 janar 1983 për 
diskutimin e detyrave dhe të kompetencave të këtij komiteti. 

01.18.1983 75 

313 Procesverbal i mbledhjes së organizuar më 21.1.1983 në 
takimin me këshilltarët tregtarë pranë ambasadave tona jashtë 
shtetit. 

01.21.1983 38 
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314 Fjala e Zëvëndëskryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut 
Besnik Bekteshi, me punonjësit e sektorit ekonomik të 
Aparatit më 22.1.1983 në lidhje me problemet kryesore që 
shtroi mbledhja e Byrosë Poloitke në prag të punimeve të 
Pleniumit të 6-të të Komitetit Qëndror të Partisë dhe me fjalën 
programatike të shokut Enver Hoxha. 

01.22.1983 30 

315 Procesverbal i mbledhjes së organizuar me disa shokë 
ministra mbajtur në datën 28 janar 1983 për shqyrtimin e 
shtyrjes së afateve të ndërtimit të disa objekteve. 

01.27.1983 - 
01.28.1983 

44 

316 Procesverbal i mbledhjes më 7.2.1983 organizuar me disa 
shokë ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për shqyrtimin e realizimin të 
planit të muajit janar. 

02.07.1983 77 

317 Procesverbal i mbledhjes me disa shokë kryetarë të komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve më 5.3.1983 për deficitet e krijuara 
në realizimin e planit të muajit janar dhe shkurt të vitit 1983. 

03.05.1983 34 

318 Procesverbal i mbledhjes datë 13.4.1983 me shokët ministra, 
me sekretarët e parë të komiteteve të Partisë  të rretheve, me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe me disa kuadro të organeve qendrore për detyrat 
që dalin për projektplanin e pesëvjeçarit të tetë (1986-1990). 

04.13.1983 57 

319 Procesverbal i mbledhjes më 20.4.1983 për gjendjen e energjisë 
elektrike, të gazit dhe të naftës si dhe për disa çështje të 
eksportit. 

04.20.1983 91 

320 Procesverbal i mbledhjes së Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbajtur më 3.5.1983 për përmirësimin e mëtejshëm të metodës 
e të stilit në punë e probleme të tjera. 

05.03.1983 59 

321 Procesverbal i mbledhjes së mbajtur më 9.5.1983 me disa 
kryetarë dhe zëvëndëskryetarë të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për problemet e prodhimit të 
mishit dhe numrit të krerëve në blegtori. 

05.09.1983 66 

322 Diskutim i shokut Qirjako Mihali në mbledhje me kryetarët 
dhe zv.kryetarët e komiteteve ekzekutive të kp të rretheve më 
9.5.1983 për problemet e qarkullimit monetar, gjendjen e 
Arkës së Shtetit dhe masat që duhen marrë. 

05.09.1983 7 
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323 Procesverbal i mbledhjes 4.8.1983 me grupin e specialistëve të 
ngarkuar nga Këshilli i Ministrave për hartimin e planit të vitit 
1984 në industrinë e naftës. 

08.04.1983 63 

324 Diskutim i Zvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur më 6.8.1983 me disa kryetarë të komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve për problemin e dorëzimit të 
mishit. 

08.06.1983 10 

325 Procesverbal i mbajtur në takimin për problemet e naftës më 
13 korrik 1983. 

08.13.1983 100 

326 Procesverbal i mbledhjes me disa drejtues të Drejtorisë 
Gjeologjike në Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Institutit të Gjeologjisë, të Institucionit të Teknologjisë të 
Mineraleve dhe Ndërmarrjes Gjeofizike në Tiranë mbajtur në 
23.8.1983. 

08.23.1983 56 

327 Procesverbal i mbledhjes së organizuar me disa kryetarë të 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve për problemin e 
vdekshmërisë së fëmijëve më 24.8.1983. Diskutim i 
Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu 
për përmirësimin e gjendjes higjeno-sanitare si dhe disa 
probleme të organeve të pushtetit në rreth e në bazë. 

08.24.1983 57 

328 Procesverbal i mbledhjes për disa probleme të gjeologjisë 
mbajtur në 26.8.1983. 

08.26.1983 63 

329 Procesverbal i mbledhjes së mbajtur më 31 gusht 1983 për 
gjendjen e numrit të krerëve, prodhimeve blegtorale dhe 
masat për plotësimin e planit vjetor. 

08.31.1983 18 

330 Procesverbal i mbledhjes me disa shokë ministra më 6.9.1983 
për disa probleme të eksport-importit. 

09.06.1983 40 

331 Procesverbal i mbledhjes me disa shokë ministra dhe 
zëvëndësministra në datën 13.10.1983 për disa probleme të 
eksportit. 

10.13.1983 50 

332 Procesverbal i mbledhjesnë 31.10.1983 për disa probleme që 
kanë dalë në industrinë kimike. 

10.31.1983 15 
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333 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar më 22.11.1983 me 
ministrat, kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe kuadro të tjera për shtrimin e 
detyrave për projektplanin e vitit 1984 si dhe dërgimi i këtij 
studimi. 

11.22.1983 - 
12.01.1983 

26 

334 Procesverbal i mbledhjes më 30.11.1983 për disa probleme të 
plotësimit të planit të muajit dhjetor 1983. 

11.30.1983 24 

335 Disa porosi të dhëna sektorëve ekonomikë nga shoku Besnik 
Bekteshi, më 24.11.1983. 

11.24.1983 23 

336 Diskutim i Zëvëndëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besik 
Bekteshi, mbajtur më 7.12.1983 në mbledhjen e organituar me 
disa shokë ministra dhe kryetarët e grupeve që do të venë në 
rrethe për hartimin e skicë-idesë të pesëvjeçarit të 8-të. 

12.07.1983 10 

6 Vendime.   

337 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në limitin 
organik të Ministrisë së Punëve të Brendshme, disa shtesa në 
tabelat e pagave, praktikat përkatëse. 

02.08.1983 - 
10.06.1983 

24 

338 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në planin 
e ndërtimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
ndalimin e tjetërsimit të autoveturave për shitjen, riparimin e 
furnizimin me karburant e lubrifikante të motoçikletave, të 
triçikletave në pronësi vetjake, praktikat përkatëse. 

03.22.1983 - 
09.16.1983 

18 

339 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përsosjen e strukturës 
organizative të Aparatit të Ministrisë së së Mbrojtjes 
Popullore, krijimin e sektorit të administrimit dhe kontrollit të 
punës së frekuencave dhe aparaturave të makinerive që 
punojnë me frekuenca të larta, shtesë në limitin organik, 
praktikat përkatëse. 

03.15.1983 - 
11.09.1983 

42 

340 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi rritjen e numrit të 
pranimeve të reja në Shkollën e Lartë të Bashkuar të Oficerëve 
"Enver Hoxha" mbi përfitimin e pushimit plotësues në 
industrinë ushtarake, praktikat përkatëse. 

02.11.1983 - 
04.01.1983 

17 
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341 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për një shtesë në planin 
ekonomik të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore" mbi krijimin e 
degës së çmimeve dhe të standarteve në ministri, praktikat 
përkatëse. 

02.11.1983 - 
12.31.1983 

49 

342 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi financimin e 
ndërtimeve fortifikuese mbrojtëse për vitin 1983", shpenzime 
për festimin e 40-Vjetorit të krijimit të Ushtrisë Popullore, 
"Evidencimin në vleftë dhe të qarkullimit me pagesë të 
vlerave materiale në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore", praktikat përkatëse. 

03.02.1983 - 
12.09.1983 

26 

343 Vendime të Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e zonës 
ushtarake të Bazës Ushtarake të Shëngjinit, rikonstruksionin e 
objektit "Katarakti" e përfundimin e objektit "Korabi". 

03.21.1983 - 
06.01.1983 

36 

344 Vendime të Këshillit të Ministrave "Për emërtimin e reparteve 
ushtarake", relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

05.02.1983 - 
05.12.1983 

24 

345 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftës së plotë 
të ndërtimit të objektit "Gjykatë-prokurori në rrethin e Vlorës", 
"Miratimin e strukturës organizative të numrit të punonjësve 
në organikë dhe të pagave të punonjësve të Hetuesisë së 
Përgjithëshme dhe të hetuesisë në rrethe", "Mbi ruajtjen e 
zyrave të hetuesisë me roje të armatosura", relacione 
perkatëse. 

05.06.1983 - 
09.26.1983 

34 

346 Vendime të Këshillit të Ministrave për disa ndryshime që kanë 
të bëjnë me përmirësimin e anës funksionale dhe mobilimin e 
mjediseve në ndërtesën e Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
relacioni përkatës. 

03.31.1983 - 
04.13.1983 

10 

347 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen e Pallatit të 
Sportit në Durrës ku do të zhvilloj punimet Kongresi i 9-të i 
Bashkimit të Grave të Shqipërisë, relacion i  Bashkimit të 
Grave të Shqipërisë, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit për këtë problem. 

03.31.1983 - 
04.25.1983 

24 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
numrin e punonjësve të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
relacioni për këtë problem. 

03.09.1983 - 
03.18.1983 

6 
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349 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri për ministritë, institucionet qendrore (të përgjithshme), 
praktika përkatëse. 

10.30.1982 - 
12.31.1983 

150 

349/1 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri për ministritë, institucionet qendrore (të përgjithshme), 
praktika përkatëse. 

10.30.1982 - 
12.31.1982 

180 

350 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, vendime 
të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje kuadri në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe 
praktikat përkatëse. 

12.24.1982 - 
12.25.1983 

35 

351 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave dhe 
Ministrinë e Energjetikës, praktikat pëkatëse. 

01.04.1983 - 
12.31.1983 

29 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërim kuadri në 
Ministrin e Tregtisë së Jashtme, praktikat përkatëse. 

03.26.1983 - 
04.26.1983 

6 

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

03.31.1983 - 
09.22.1983 

18 

354 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Bujqësisë. 

10.03.1983 - 
11.22.1983 

10 

355 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime dhe lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Drejtorinë e 
Përgjithshme të RTV. 

12.31.1982 - 
08.11.1983 

34 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshimin e disa 
vendimeve për emërim kuadri. 

02.03.1983 - 
02.22.1983 

9 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave " Për emërimin e Maksim 
Sadik Dingut, sekretar i dytë i Ambasadës në Republikën 
Arabe të Egjiptit ", " Mbi një ndryshim  në përbërjen e 
Komisionit Kombëtar të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë për UNESKO-n ", praktikat e Ministrisë së Punëve 
të Jashtme për këtë problem. 

03.14.1983 - 
04.23.1983 

11 
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358 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
Kolegjiumit të Ministrisë së Shëndetësisë, Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, Komisionit të Planit të Shtetit, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës, Akademisë së Shkencave, Ministrisë së Bujqësisë, 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, Ministrisë së 
Energjetikës, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, Ministrisë së Komunikacioneve, praktikat 
përkatëse. 

01.06.1983 - 
10.10.1983 

117 

359 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie pensioni dhe 
dhënie ndihme, praktikat përkatëse. 

08.07.1983 - 
12.31.1983 

183 

360 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
vendime të Këshillit të Ministrave mbi furnizimin me lëndë 
djegëse të Kombinatit Metalurgjik, për një shfrytëzim sa më të 
plotë të aftësive prodhuese të Kombinatit Metalurgjik " Çeliku 
i Partisë'' dhe rritjen e efektivitetit të prodhimit , praktikat 
përkatëse. 

07.16.1983 - 
10.01.1983 

58 

361 Vendime të Këshillit të Ministrave '' Për hapjen e rrugës 
automobilistike për në vendburimin e boksideve në Saselishtë 
të Pogradecit'' si dhe '' Mbi përqëndrimin e automjeteve të 
transportit të oksigjenit ", praktikat përkatëse. 

07.15.1983 - 
09.12.1983 

20 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave për intensifikimin e 
punimeve gjeologjike për minerale të rinj në disa zona të 
rretheve Dibër e Shkodër, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
për këtë problem. 

07.12.1983 - 
09.09.1983 

10 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e Impiantit të 
Pasurimit  të Rërave të Shkozës në Rrethin e Tiranës dhe 
heqjen nga plani të objektit " Zgjerimi i Fabrikës së Pasurimit 
të Kuarceve në Laç ", relacioni i Ministrisë së Industrisë për 
këtë problem. 

08.02.1983 - 
08.25.1983 

24 

364 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen e disa masave 
për ndërtimin dhe vënien në shfrytëzim të Kompleksit të 
Prodhimit të Baterive në Ndërmarrjen e Prodhimit të Baterive 
Berat, materiali përkatës. 

08.06.1983 - 
08.23.1983 

19 
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365 Vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e eksportit të 
kripës së detit, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

05.25.1983 - 
07.05.1983 

20 

366 Vendime të Këshillit të Ministrave " Për ndryshimin e vleftave 
të plota të ndërtim-montimit për disa vepra të viti 1982 ", " Për 
dhënie fondi në valutë për eksperimentimin e prodhimit të 
mikroordinatorëve ", relacionet përkatëse. 

12.09.1982 - 
07.27.1983 

24 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave për intensifikimin e nxjerrjes 
së naftës viskoze nga vendburimet ranore e gëlqerore ", 
parashtresa e Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

03.14.1983 - 
03.17.1983 

18 

368 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndërtim-montimin e 
Pusit në Minierën e Qymyrgurit në Mushqeta dhe rrugës në 
Minierën e Qymyrgurit në Priskë si dhe mbi heqjen e ullinjve 
për lirimin e sheshit të ndërtimit të Pusit Durrës 15. 

03.07.1983 - 
06.11.1983 

20 

369 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr. 237, datë 27.8.1982 ''Mbi miratimin 
e projektidesë së veprës për kalimin e trasesë së linjës në 
drejtimin Elbasan-Librazhd-Qukës-Çervenakë-Pogradec-
Zëmblak-Bilisht-Kufi ", parashtresa përkatëse. 

04.05.1983 - 
04.20.1983 

8 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave për plotësimin e shtyllave të 
minierave sipas planit për vitin 1983, relacion i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

08.09.1983 - 
09.09.1983 

18 

371 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
planin e eksportit dhe të importit për vitin 1983, mbi 
financimin e diferencave të çmimeve të Ndërmarrjes së Bazës 
së Tubave në Patos. 

06.07.1983 - 
09.15.1983 

35 

372 Vendime të Këshillit të Ministrave për shpejtimin e ndërtimit 
të linjës së tensionit të lartë 220 kv Tiranë-Durrës-Fier, dhe 
projektideja e linjës me dy qarqe 220 kv me një shtyllëzim " 
Hidrocentrali Koman-Elbasan ", relacionet përkatëse. 

05.25.1983 - 
09.09.1983 

103 

373 Vendime të Këshillit të Ministrave për funksionet dhe detyrat 
e Komisionit të Industrisë Mekanike pranë Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi përsosjen e organizimit të punës 
drejtuese, teknologjia e prodhimit të industrisë mekanike. 

12.24.1982 - 
04.06.1983 

51 
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374 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në numrin e 
punonjësve, grumbullimin e mishit, krijimi i Uzinës Mekanike 
të Blojës në Shkodër, shtesa në plan, shtesa në bazën 
mekanike, eksportim misri, probleme të Kombinatit të 
Tekstileve në Tiranë, propozimet e Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore për këto probleme. 

02.19.1983 - 
11.16.1983 

99 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e ndërmarrjeve 
bujqësore të Plasës dhe të Grecallisë, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

04.11.1983 - 
09.16.1983 

27 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi fuqizimin e mëtejshëm 
të bazës materialo-teknike të bujqësisë për vitin 1983, për 
kalimin e tetë koopetativave bujqësore në kooperativa të tipit 
të lartë, thithjen e një fshati dhe të një lagjeje nga Ndërmarrja 
Bujqësore e Beratit. 

07.15.1983 - 
09.17.1983 

28 

377 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
vendime të Këshillit të Ministrave mbi kriteret dhe masat që 
duhen marrë për intensifikimin me përparësi të prodhimit 
bujqësor në 6 rrethet e zonës fushore bregdetare të vendit, mbi 
peshat e dorëzimit të bagëtive në organet e grumbullimit dhe 
atyre që theren brenda ekonomisë. 

12.22.1982 - 
05.09.1983 

42 

378 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit të 
mbledhjes së Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav 
për rindërtimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e piramidave dhe 
të shenjave të tjera kufitare, materiali i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

04.05.1983 - 
05.02.1983 

27 

379 Vendime të Këshillit të Ministrave " Për heqjen nga fondi 
pyjor, kalim toke dhe shtesë plani ", praktikat përkatëse. 

04.23.1983 - 
06.28.1983 

21 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave " Mbi lejimin e blerjes së 
farës së qepës barut nga oborret kooperativiste ", si dhe " Mbi 
dhënien e një mulliri bloje ", praktikat përkatëse. 

04.07.1983 - 
07.11.1983 

19 
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381 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e shesheve 
të ndërtimit të qendrave të mëshqerrave për remont, 
miratimin e projektidesë dhe preventivit paraprak të veprës " 
Ujëmbledhësi i Kasharajt në përroin e Lushnjes ", " 
Ujëmbledhësi i Funarit në rrethin e Elbasanit ", të Kompleksit 
të Remontit të Mëshqerrave në NB Krumë, praktikat 
përkatëse. 

03.01.1983 - 
07.29.1983 

59 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftave të plota 
të disa objekteve blegtorale dhe për ndërtimin e godinës së 
aksionistëve në NB-në " Skënderbeu " të Mamurrasit në 
rrethin e Krujës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë. 

04.27.1983 - 
05.20.1983 

16 

383 Vendim i Këshillit të Ministrave për përmirësimin e cilësisë së 
duhanit, relacioni përkatës. 

05.28.1983 - 
07.07.1983 

13 

384 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e veprës " 
ujitja e Mbishkodrës "me projekte e preventiva të pjesshme, 
masat mbrojtëse nga gërryerja e rrëshqitja e tokës në dy 
fshatra të rrethit të Korçës. 

03.18.1983 - 
04.28.1983 

14 

385 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratim marrëveshjesh 
për trasportin rrugor me Republikën e Finlandës, protokolli i 
mbledhjes 23 të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-Jugosllav 
për incidentet kufitare, miratim protokolli për shkëmbimet 
tregtare me Republikën e Austrisë, protokolli i mbledhjes 
shqiptaro-jugosllave për rindërtimin, mirëmbajtjen e shenjave 
kufitare. 

06.14.1983 - 
12.23.1983 

62 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndryshimin e vendimit 
Nr. 197 datë 5.8.1979 lidhur me strukturën organizative dhe 
kontigjentin e personelit të ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme 
dhe të përfaqësive tregtare jashtë shtetit, relacioni përkatës. 

04.13.1983 - 
05.07.1983 

8 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave " Mbi kalimin në rezultatin 
ekonomik të Ndërmarrjes së Agroeksportit ", " Pjesëmarrjen e 
vendit tonë në panairet ndërkombëtare ", " Importimin e një 
sasie qymyri të koksifikueshëm ", " Çeljen e një ekspozite të 
mallrave të eksportit shqiptar jashtë shtetit ", relacionet 
përkatëse. 

04.02.1983 - 
11.24.1983 

30 
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388 Vendime të Këshillit të Ministrave '' Për miratimin e çmimit të 
shitjes së mineralit të kromit dhe koncentratit të kromit për 
vitin 1983 në tregun e valutës së lirë, " Mbi përdorim fondi në 
valutë të lirë nga Ministria e Tregtisë së Jashtme ", relacionet 
përkatëse. 

06.09.1983 - 
11.08.1983 

18 

389 Vendime të Këshillit të Ministrave '' Mbi ndryshim fondesh të 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme " Shtesë fondi në valutë ", 
" Grumbullimin e ambalazheve të qelqit dhe për shpërblimin e 
shitësve të tregtisë që merren me grumbullimin e tyre ", 
relacionet përkatëse. 

03.17.1983 - 
06.22.1983 

28 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi furnizimin e përdoruesve 
me karburante dhe lëndë djegëse të lëngëta për periudhën 
nëntor-dhjetor 1983. 

11.10.1983 - 
11.16.1983 

10 

391 Vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e vleftës së plotë të 
hotelit në Peshkopi, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme. 

06.07.1983 - 
07.27.1983 

10 

392 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pakësimin e furnizimit 
me karburante e lëndë të tjera djegëse të lëngëta për vitin 1983 
si dhe shtytje afati për kursimin e karburanteve, relacionet 
përkatëse. 

05.03.1983 - 
09.28.1983 

57 

393 Vendime të Këshillit të Ministrave për kalim toke arë nga 
sektori kooperativist në atë shtetëror, ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave 46, datë 15.12.1964  " Mbi përdorimin e 
kaldajave në ndërtesat e banimit me pajisje për ngrohje të 
përqëndruar ", " Mbi dublimin e sifonit të ujësjellësit në 
qytetin e Tiranës e Vlorës ", " Mbi lejimin e kalimit paralel me 
hekurudhën të automjeteve për transportim qymyrguri për 
popullin në rrethin e Tiranës për kursimin e druve të zjarrit ", 
relacionet e Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këto 
probleme. 

09.18.1983 - 
11.04.1983 

35 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi miratimin e 
normativave të projektimit të veprave të ndërlidhjes ", 
relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve. 

07.25.1983 - 
09.28.1983 

24 
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395 Vendime të Këshillit të Ministrave " Mbi fuqizimin e 
transportit dhe për përmirësimin e rrjetit rrugor, ndryshim në 
planin e trasportit të Ministrisë së Komunikacioneve ", " 
Nxjerrje jashtë përdorimit të disa makinerive ", relacionet 
përkatëse. 

02.03.1983 - 
09.09.1983 

56 

396 Vendime të Këshillit të Ministrave " Mbi kalimin në kohë lufte 
të aktivitetit të Aeroportit të Rinasit, Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore ",  " Një ndryshim me planin e trasportit detar për 
vitin 1983 ", " Emërtimin e anijeve " Gjirokastra " dhe " Himara 
", relacionet përkatëse. 

02.01.1983 - 
10.06.1983 

22 

397 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi asfaltimin e disa 
rrugëve në qytetin e Shkodrës, caktimi i tarifës në linjën e 
udhëtarëve Tiranë-Fushë Krujë, mbi kryerjen e disa punimeve 
të domosdoshme në rrugën Pavël-Poçem-Vllahinë. 

05.19.1983 - 
09.09.1983 

26 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në planin e 
fuqisë punëtore të Ministrisë së Komunikacioneve për vitin 
1983, relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve. 

03.24.1983 - 
04.05.1983 

9 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e detyrave të 
projektimit për hartimin e planeve rregulluese të qyteteve 
Peshkopi e Poliçan, parashtresat përkatëse. 

06.21.1983 - 
12.09.1983 

68 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e vijës kufitare 
të ndërtimit në qytetet Rrëshen e Gramsh, materiali përkatës. 

04.27.1983 - 
12.01.1983 

17 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në digën 
me materiale vendi në Hidrocentralin e Komanit, parashtresa 
e Ministrisë së Ndërtimit. 

05.31.1983 - 
06.18.1983 

69 

402 Vendime të Këshillit të Ministrave për disa shtesa në planin e 
vitit 1983 për Ministrinë e Ndërtimit, mbi rritjen e vleftës së 
plotë të Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në 
Tiranë, praktikat përkatëse. 

06.15.1983 - 
11.26.1983 

16 

403 Vendime të Këshillit të Ministrave për shpejtimin e punimeve 
në hekurudhën Fier-Vlorë, mbi shpërblimin e udhëtimit të 
punëtorëve e nëpunësve, shpërblimin e punës së personelit 
drejtues dhe tekniko-administrativ të Ndërmarrjes së 
Ndërtimit të Hekurudhës në Laç. 

03.01.1983 - 
06.30.1983 

31 
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404 Vendime të Këshillit të Ministrave për shpenzimet në 
institucionet buxhetore të përkryera në 3 dhe 9 mujorin e parë 
të vitit 1983, ndryshime në buxhetin e shtetit " Mbi mbylljen e 
marrëdhënieve me buxhetin nga sistemi i bilanceve për vitin 
1982 ", pakësimi i shpenzimeve në buxhetin e shtetit për vitin 
1983, relacionet përkatëse. 

05.10.1983 - 
12.02.1983 

64 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi financimin nga llogaria 
01 dhe kthimin në këtë llogari për disa objekte të importit të 
planifikuara për vitin 1983. 

03.18.1983 - 
03.24.1983 

9 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në planin e 
investimeve dhe burimet e financimit për vitin 1983, relacioni 
përkatës. 

03.11.1983 - 
03.21.1983 

14 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi prodhimin e metaleve të 
çmuara për vitin 1983, relacioni përkatës. 

03.18.1983 - 
05.13.1983 

17 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondi në valutë 
për import vaj luledielli të parafinuar, relacioni përkatës. 

12.28.1982 - 
01.03.1983 

8 

409 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë e dhënie fondi 
në valutë. 

01.27.1983 - 
12.24.1983 

68 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 336, datë 25.11.1982 " 
Për valutën dhe sendet që mund të dërgohen nga të arratisurit 
", relacioni përkatës. 

05.12.1983 - 
06.30.1983 

8 

411 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përballimin e fondeve 
në valutë të lirë që do të jepen në vitin 1983, " Rritjen e fondit 
rezervë të Këshillit të Ministrave për vitin 1983 ", " Shtesë në 
planin e importit të vitit 1983 për Bankën e Shtetit Shqiptar ", 
relacione përkatës. 

01.22.1983 - 
09.09.1983 

34 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë lekë në valutë 
për importimin e dy autoveturave, përballimi nga fondi 
rezervë i Këshillit të Ministrave. 

07.22.1983 - 
08.26.1983 

11 

413 Vendime të Këshillit të Ministrave " Për dhënie ndihmë 
ekonomike Agim Hysës ", " Dhënie kredie afatgjatë për 
përmirësimin e kushteve të banimit shtetasit Sejdo Berberi, të 
të dëmtuarit nga tërmeti ", " Mbi shtesën e shpenzimeve të 
sigurimeve shoqërore shtetërore për vitin 1983 ". 

08.21.1983 - 
12.07.1983 

38 
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414 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pakësimin e fondit të 
pagave të pashpërndarë për disa ministri, propozimi i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.31.1983 - 
06.01.1983 

9 

415 Vendime të Këshillit të Ministrave për përjashtimin nga 
pagimi i tagrit doganor " Për sjelljen dhe dërgimin e sendeve " 
si dhe për tagrin doganor. 

05.10.1983 - 
12.23.1983 

33 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen nga plani i vitit 
1983 të disa veprave që nuk kanë sigururar dokumentacionin 
e nevojshëm teknik, materiali i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

04.22.1983 - 
01.30.1984 

22 

417 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dërgim specilaistësh 
pasuniversitarë jashtë shtetit, ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr. 281, datë 12.10.1982 " Për bursat e 
studentëve dhe të pasuniversitarëve tanë jashtë shtetit ". 

11.30.1982 - 
09.23.1983 

105 

418 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi studime universitare 
jashtë shtetit, relacionet përkatëse. 

03.28.1983 - 
04.25.1983 

24 

419 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në planin e 
pranimeve të reja në shkollat e larta për vitin shkollor 1983-
1984, relacioni përkatës. 

08.25.1983 - 
09.13.1983 

11 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e të strehuarës 
në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë Suzana 
Gërvalla, relacioni përkatës. 

06.18.1983 - 
06.25.1983 

7 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen e një makine për 
zhvillimin e filmit Kodak, relacioni përkatës. 

03.07.1983 - 
03.30.1983 

10 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e vitit 1983 për Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, relacioni 
përkatës. 

04.11.1983 - 
05.30.1983 

13 

423 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesë fondi në valutë 
për blerjen e Antologjisë së Prozës Shqiptare, si dhe mbi 
shpërndarjen pa shpërblim të numrit të parë të revistës " 
Kultura popullore " në gjuhën frënge, materialet përkatëse. 

04.18.1983 - 
07.08.1983 

24 
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424 Vendime të Këshillit të Ministrave '' Mbi mbulimin e vleftës së 
botimeve që lidhen me karton, " Mbi kriteret për shpalljen e 
konkurseve dhe për dhënien e çmimeve ", " Mbi mbulimin e 
vleftës së botimeve që do të kthehen në karton ", relacionet 
përkatëse. 

12.04.1982 - 
08.12.1983 

28 

425 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftës së plotë 
dhe financimin e punimeve të kryera në Shkollën 8-Vjeçare të 
Rrëshenit, relacioni përkatës. 

07.28.1983 - 
09.15.1983 

7 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkëputjen nga puna të 
amatorëve të rretheve Tiranë dhe Mirditë për koncertin me 
rastin e 40-Vjetorit të krijimit të Ushtrisë Popullore. 

07.05.1983 - 
07.07.1983 

7 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi hyrjen me pagesë në disa 
muze kombëtare, relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës. 

04.16.1983 - 
04.26.1983 

7 

428 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftës së plotë 
të objektit " Repart Infektiv në Pukë ", " Mbi një shtesë në 
vendin për fuqizimin e luftës kundër tuberkulozit ". 

04.29.1983 - 
07.29.1983 

13 

429 Vendime të Këshillit të Ministrave " Për shqyrtimin e 
mosmarrëveshjeve nga Arbitrazhi Shtetëror ", " Mbi miratimin 
e kontratës tip të furnizimit për eksport të produkteve 
bujqësore, të bimëve mjekësore dhe eterovajore, të rrëshirës, të 
esencave dhe të kafshëve e të shpendëve të gjuetisë ", 
propozimi i Arbitrazhit Shtetëror për këtë problem. 

07.12.1983 - 
09.19.1983 

37 

430 Vendime të Këshillit të Ministrave për probleme të çmimeve 
të rakisë, pjeshkëve, kumbullave, vajit të ullirit, domateve për 
eksport, fazanëve, ullinjve të papërpunuar, të revistës " Në 
shërbim të popullit ", të disa mallrave të përdorimit të gjerë 
dhe të disa shërbimeve komunale. 

03.26.1983 - 
10.21.1983 

73 

431 Vendime të Këshillit të Ministrave " Mbi përbërjen e Komitetit 
të Çmimeve dhe të Standarteve dhe të Komitetit të Punës dhe 
të Pagave ". 

02.14.1983 7 

432 Vendime të Këshillit të Ministrave për një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 300, datë 21.9.1976 dhe 
91, datë 24.6.1967, mbi trajtimin e punonjësve që marrin pjesë 
në kontrollin drejtpërdrejt punëtor e fshatar. 

01.03.1983 - 
01.06.1983 

4 
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433 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në numrin e 
punonjësve në organikë, ndryshime në strukturën 
organizative, ndryshime në tabelën e pagave. 

01.24.1983 - 
12.31.1983 

97 

7 Urdhëresa.   

434 Urdhëresë, vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi 
administrimin e kullotave ". 

03.15.1983 - 
10.21.1983 

30 

435 Udhëzime të Këshillit të Ministrave " Mbi disiplinimin me 
organikë të punonjësve ", " Diplomimin e studentëve me 
heqjen e stazhit pas mbarimit të shkollës së lartë ", " Për 
përgatitjen e specialistëve me arsim të lartë në sistemin e 
arsimit pa shkëputje nga puna ", " Për mallrat rezervë 
shtetërore dhe marrëdhëniet e Drejtorisë së Rezervave 
Shtetërore me të tretët ", " Mbi shpenzimet e nevojshme për 
pajisjen e zyrave ". 

01.09.1983 - 
12.30.1983 

74 

8 Letra.   

436 Letër e Këshillit të Ministrave " Për përkrahjen e 
përgjithësimin e nismave e të zotimeve dhe evidencimin e tyre 
". 

01.14.1983 - 
01.15.1983 

10 

437 Letër e Këshillit të Ministrave për disa porosi që duhen 
mbajtur parasysh për hartimin e raporteve informative të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

02.21.1983 8 

438 Letër e Këshillit të Ministrave për gjendjen e ndërlidhjes 
telefonike dhe të shërbimeve të tjera të postave e të 
telekomunikacioneve dhe masat për përmirësimin e tyre, 
veçanërisht në fshat, raporti i Drejtorisë së Përgjithshme të PT 
për këtë problem. 

12.03.1982 - 
04.19.1983 

38 

439 Letër e Këshillit të Ministrave për administrimin dhe 
financimin e shkollave të lira ushtarake, materiali i Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

03.29.1983 - 
04.21.1983 

9 

440 Porosi të Komitetit Qendror të Partisë për problemet e dala në 
aktivet e organizuara në Berat e në Lezhë për administrimin e 
pronës socialiste si dhe program e letër të Këshillit të 
Ministrave për këtë problem letër për organizimin e aktiveve 
për mbrojtjen nga zjarri relacioni përkatës. 

04.28.1983 - 
06.28.1983 

16 
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441 Letër e Këshillit të Ministrave për përsosjen e projektimit të 
makinerive e të pajisjeve. 

11.26.1983 8 

442 Letër e Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
ndërtimin e objekteve për vitin 1983. 

10.25.1983 3 

443 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve " Për një kuptim dhe zbatim të drejtë të 
dispozitave në fuqi për ngarkim-shkarkimin e mjeteve të 
transportit në çdo kohë''. 

02.21.1983 - 
10.11.1983 

4 

444 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të rretheve, 
për ndalimin e përshtatjes së automjeteve të vogla, përdorimin 
e motoçikletave, për sistemimin në punë dhe trajtimin e 
shoferëve të automjeteve që janë ndaluar përkohësisht të 
qarkullojnë. 

1983 22 

445 Letër e Këshillit të Ministrave, për evidencimin dhe futjen në 
qarkullim ekonomik të mallrave që janë mbi nevojat. 

06.11.1983 6 

446 Letra të Këshillit të Ministrave për forcimin e disiplinës 
financiare dhe të ligjshmërisë në fushën e investimeve, shkelje 
të disiplinës financiare në ndërtimin e banesave me ndihmë 
vullnetare, për moslejimin e kalimit të fondeve nën kufi nga 
veprat prodhuese  në joprodhuese për vitin 1983. 

01.05.1983 - 
01.08.1983 

27 

447 Letër e Këshillit të Ministrave për disa masa të reja që duhen 
marrë për pastrimin e pasurimit të gjuhës shqipe dhe për 
hartimin e fjalorit enciklopedik shqiptar. 

07.01.1983 8 

448 Letra të Këshillit të Ministrave për festat e 40-vjetorëve të 
krijimit të brigadave të Ushtrisë Nacionalçlirimtare, të 
Kuvendit Popullor për njohjen e ligjeve si dhe për 
kundërvajtjet administrative për disa probleme mbi personat e 
internuar e të dëbuar. 

07.05.1983 - 
10.24.1983 

17 

449 Letër e Këshillit të Ministrave për masat që duhen marrë për 
grumbullimin dhe përpunimin e shpejtë të ullirit. 

10.25.1983 - 
10.26.1983 

7 

9 Sektori i Përgjithshëm.   
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450 Rregulla dhe rregullore e brendshme e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për hyrjen në selinë dhe kryerjen e shërbimit të 
punonjësit të gatishmërisë luftarake. 

07.03.1983 - 
10.18.1983 

22 

451 Projektplani tematik i çështjeve që mund të shqyrtohen në 
Pleniumin dhe Byronë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
e në Kuvendin Popullor dhe Presidiumin e tij gjatë vitit 1984. 

10.22.1983 - 
12.22.1983 

9 

452 Letër e Këshillit të Ministrave për disa porosi për hartimin e 
projektplanit të vitit 1984, njoftimi dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë për këtë problem. 

08.24.1983 - 
08.25.1983 

7 

453 Disa probleme e drejtime të punës së ekipeve që do të shkojnë 
në rrethe dhe në bazë për të ndihmuar për zbërthimin e planit 
dhe shtrimin e tij me kolektivat punonjëse. 

11.22.1983 24 

454 Program përfundimtar të studimeve për hartimin e 
projektplanit të pesëvjeçarit të 8-të ( 1986-1990 ). 

04.11.1983 111 

455 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, letër e Këshillit të 
Ministrave " Për treguesit  e planit vjetor të zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës të buxhetit ( si dhe planit pesëvjeçar ), 
orientime të përgjithshme të studimit, si dhe skicideja e 
pesëvjeçarit të tetë. 

01.29.1983 - 
08.26.1983 

65 

456 Projektrregullorja tip e ndërmarrjes socialiste dërguar disa 
ministrive. 

02.19.1983 - 
08.03.1983 

68 

457 Letër për shkurtimin e mallrave të importit të porositura nga 
dikasteret për vitin 1984, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

06.10.1983 - 
06.11.1983 

77 

458 Kuota shtesë ndaj detyrave të pesëvjeçarit të shtatë të vitit 
1984, të miratuara nga Këshilli i Ministrave për hartimin e 
projektplanit për vitin 1984, si dhe ndryshim në kuotat e 
importit. 

06.11.1983 - 
07.15.1983 

75 

459 Referat " Ritja e efektivitetit faktor kyç për zhvillimin aktual e 
në perspektivë të ekonomisë '', mbajtur nga sh. Qirjako Mihali 
në Aktivin Kombëtar për efektivitetin e ekonomisë më 
10.2.1983. Konkluzionet e sh. Adil Çarçani, program i Këshillit 
të Ministrave dërguar ministrive dhe komiteteve ekzekutive të 
rretheve. 

1983 124 
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460 Korrespondencë me disa ministri, me Komisionin e Planit të 
Shtetit për dhënie materiali nga rezerva pa kusht kthimi si dhe 
ndryshime në plan. 

04.07.1983 - 
11.14.1983 

15 

461 Programi i punës për hartimin e metodikave të reja, dërguar 
gjithë ministrive. 

01.18.1983 - 
07.18.1983 

23 

462 Probleme që dalin nga plotësimi i planit të nëntëmujorit të 
vitit 1983 dërguar Komitetit Qendror të PPSH. 

10.08.1983 11 

463 Letër e Këshillit të Ministrave për mallrat e kontraktuara në 
import mbi planin e vitit 1983. 

08.30.1983 2 

464 Telegram dërguar kryetarëve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve për plotësimin e të gjitha 
detyrave të planit të vitit 1983. 

11.29.1983 52 

465 Letër e Këshillit të Ministrave për përcaktimin e detyrave të 
prodhimit në vitin 1984 në veprat që përfundojnë punimet. 

08.30.1983 - 
09.09.1983 

17 

466 Letër e Komitetit Qendror të Partisë dhe e Këshillit të 
Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë mbi 
diskutimin dhe programimin e masave lidhur me materialet e 
Konferencës Kombëtare Ekonomike. 

03.31.1983 - 
04.25.1983 

16 

467 Material studimor i Komisionit të Planit të Shtetit " Analiza e 
bilancit të prodhimit, të konsumit dhe të akumulimit të 
produktit shoqëror ". 

12.31.1983 - 
02.02.1984 

30 

468 Korrespondenca me Drejtorinë e Pritjes për autorizime, 
shpenzime për dhurata e dhënie punëtore pastrimi. 

05.17.1983 - 
08.20.1983 

11 

469 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Lezhë dhe disa ministri për probleme të ngritura në 
rrethin e Lezhës gjatë kontrollit të ushtruar në vitin 1983. 

09.15.1983 - 
09.19.1983 

16 

470 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit 
" Për problemet e konstatuara gjatë kontrolleve të ushtruara 
nga kjo drejtori në 3-mujorin e parë të vitit 1983 '' dhe letra e 
Këshillit të Ministrave " Për një ndjekje më të mirë e zbatim të 
plotë të rregullave të punës me dokumentet ". 

05.06.1983 - 
05.31.1983 

19 

471 Lista e të dhënave sekrete të Arkivit të Këshillit të Ministrave. 07.12.1983 - 
08.08.1983 

8 
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472 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit dhe 
mendime të disa ministrive " Për nevojat për bazë materiale 
për punën në arkiva ". 

05.20.1983 - 
08.01.1983 

19 

473 Urdhër i brendshëm " Për një administrim më të mirë të 
materialeve arkivore të Këshillit të Ministrave ", për formimin 
e Komisionit të Ekspertizës si dhe planet e punës, raportet për 
analizë pune të arkivit. 

01.18.1983 - 
10.27.1983 

37 

474 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit për dërgim studiuesish në Greqi dhe Itali, si dhe 
shpenzime udhëtimi për drejtorin e Arkivave të Turqisë i 
ardhur në vendin tonë. 

05.03.1983 - 
11.30.1983 

25 

475 Studim, letra, korrespondencë për probleme të Komitetit të 
Çmimeve dhe të Standarteve. 

01.29.1983 - 
11.24.1983 

28 

476 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi gjendjen e 
kriminalitetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 1983. 

07.26.1983 - 
08.01.1983 

7 

477 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme " Për 
trajtimin e kallzimeve për krimet që nuk fillon çështja penale ", 
" Për ruajtjen e dosjeve hetimore gjyqësore ", relacionet 
përkatëse. 

09.22.1983 - 
01.04.1984 

7 

478 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, të 
Shëndetësisë, Ministrinë e Mbrojtjes Popullore " Për disa 
çështje organizimi në Aeroportin e Rinasit ", relacionet 
përkatëse. 

04.15.1983 - 
10.28.1983 

30 

479 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi disa 
probleme që u evidencuan në analizën vjetore të sektorit të 
policisë. 

02.24.1983 - 
03.15.1983 

8 

480 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme i mbledhjes 
së Komisionit të Përbashkët Shqiptaro- Jugosllav për 
rindërtimin, mirëmbajtjen e shenjave kufitare. 

10.26.1983 13 

481 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme për 
ngritjen e zyrave të gjendjes civile në disa fshatra të 
Gjirokastrës. 

01.15.1983 - 
02.24.1983 

5 
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482 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme për një 
transport në rrugë paralele, pajisjen me armatime e 
municione, krijimi i rezervave me ushqime për efektivin në 
kohë lufte. 

01.17.1983 - 
09.06.1983 

2 

483 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH mbi 
disa ndryshime në strukturën organizative të ushtrisë. 

01.22.1983 1 

484 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
furnizimin materialo-teknik. 

01.18.1983 - 
12.17.1983 

11 

485 Letër e Këshillit të Ministrave për nevojat për strehim të 
komandantëve, të familjeve të oficerëve dhe sistemimi në 
punë i familjeve të tyre. 

02.03.1983 - 
02.19.1983 

3 

486 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
dhënie autorizimi për sigurim ofertash, për përdorim fondi në 
valutë, për sigurimin e bazës materiale. 

05.17.1983 - 
06.28.1983 

10 

487 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave për Uzinën e Baterive 
në Berat. 

01.20.1983 - 
06.13.1983 

25 

488 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
krijimin e sektorit të frekuencave dhe aparaturave, zhvillimi i 
mëtejshëm i televizionit dhe të radio-televizionit zanor me 
modulim në frekuencë, miratim delegacioni në konferencën 
administrative botërore të radiokomunikacioneve të valëve të 
shkurtra. 

02.16.1983 - 
06.08.1983 

39 

489 Studim me pasqyra të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe e 
Këshillit të Ministrave për mundësinë e kompletimit të 
rezervave të paprekshme materiale që nuk ishin realizuar 
sipas planit operativ strategjik të vendit. 

05.31.1983 20 

490 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për 
furnizimin e Ministrisë me radio e televizorë. 

06.23.1983 - 
07.19.1983 

4 

10 Industri-Miniera.   

491 Raport për kontrollin e ushtruar në rrethin e Vlorës nga ekipi i 
Këshillit të Ministrave për arritjet e ekonomisë në këtë rreth në 
industri, bujqësi dhe mallrave të përdorimit të  gjerë. 

09.08.1983 42 
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492 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Durrës për 
probleme të mosrealizimit të planit. 

03.29.1983 - 
12.03.1983 

15 

493 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit për furnizimin e 
familjeve kooperativiste me produkte bujqësore e blegtorale 
në 6-mujorin e parë të vitit 1983 dhe letër e Këshillit të 
Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive të kp të rretheve 
për marrjen e masave për plotësimin e planit të çdo muaji. 

07.20.1983 - 
07.26.1983 

6 

494 Letër e Këshillit të Ministrave " Për njohjen me kongreset, 
konferencat, simpoziumet ndërkombëtare për fusha të 
ndryshme të shkencës e të teknikës. 

07.30.1983 6 

495 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave për 
dërgime specialistësh jashtë shtetit në panairë e kongrese, për 
nevojat e Kombinatit Metalurgjik " Çeliku i Partisë " të Uzinës 
Elektromjekësore në panairin e Kllagenfurtit ( Austri ) për 
makineritë dhe industrinë e drurit, e Kongresin e Parë 
Evropian të Çelikut në RF Gjermane. 

02.02.1983 - 
08.30.1983 

17 

496 Letër e Këshillit të Ministrave për masat që duhen marrë për 
të plotësuar më mirë nevojat e vendit me lëndë djegëse 
energjetike, për shtimin e prodhimit e të kursimit dhe për 
shtimin e eksportit. 

06.20.1983 - 
07.11.1983 

18 

497 Korrespondencë me Universitetin e Tiranës, Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Komisionin e Planit të Shtetit për 
studimin e bilancit ndërdegësor. 

05.09.1983 - 
05.11.1983 

3 

498 Letër e Këshillit të Ministrave për vënien në jetë të 
propozimeve që jepen në desertacionet e ndryshme. 

07.19.1983 2 

499 Letër e Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit 
Elbasan dërguar shokut Besnik Bekteshi, për zgjidhjen e disa 
problemeve të ekonomisë nga dikasteret përkatëse si dhe 
sqarimet e dhëna. 

04.06.1983 - 
06.30.1983 

4 

500 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për unifikimin dhe standartizimin e materialeve refraktara. 

11.30.1983 - 
10.25.1984 

9 

501 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
sigurimin teknik në miniera me regjim gazi. 

03.23.1983 - 
03.28.1983 

3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

502 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për ndryshime në planin e importit, për disa pjesë këmbimi 
për pajisjen e makinerive dhe instrumentave të sistemit të 
ministrisë. 

04.02.1983 - 
06.24.1983 

18 

503 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për lejimin e prodhimit e të shpërndarjes të pajisjeve elektrike 
pa aparatet matëse. 

08.01.1983 - 
08.30.1983 

3 

504 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për furnizim me lëndë drusore si dhe shpërndarja e saj. 

02.03.1983 - 
10.28.1983 

35 

505 Korrespondenca të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për probleme të industrisë kimike, si dhe informacion i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për Institutin e 
Studimeve dhe projektimeve të teknologjisë kimike si: 
përdorimi i acidit acetik, nitrik, prodhimi i karbitit, shkeljet në 
ndërmarrjet kimike. 

01.13.1983 - 
01.07.1984 

60 

506 Shtesë koksi për Kombinatin e Sheqerit në Maliq dhe mbi 
importimin e 12 mijë tonë mineral hekuri mbi planin e vitit 
1983 brenda kufirit të miratuar. 

10.11.1983 - 
10.24.1983 

8 

507 Letër e Këshillit të Ministrave për kthimin e baterive të 
përdorura. 

08.30.1983 - 
09.02.1983 

4 

508 Studim, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për hapjen e thellësisë së Minierës së Kromit në Bulqizë edhe 
nëpërmjet galerive të Klosit. 

08.09.1983 - 
12.14.1983 

98 

509 Letër e Këshillit të Ministrave për masat që duhen marrë në 
disa objekte për rritjen e eksportit të vitit 1983 si dhe për 
prodhimin, përpunimin, eksportin, kërkim-zbulimin e 
mineralit të kromit në rrethet Mat e Dibër dhe përfundimin në 
kohë të investimeve. 

05.18.1983 - 
08.06.1983 

6 

510 Relacion, njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
mbi zgjerimin e Uzinës së Telave në Shkodër dhe furnizimin 
me bakër, projekte të Fabrikës së  
Pasurimit të Bakrit në Krumë si dhe sigurimi i gëlqeres për 
fabrikat e pasurimit të bakrit. 

02.02.1983 - 
10.15.1983 

23 

511 Njoftim mbi disa probleme që dalin në studimet dhe kërkimet 
gjeologjike. 

08.14.1983 4 
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512 Njoftim mbi gjendjen dhe perspektivën e mineraleve të 
dobishme e të ngurta dhe disa mendime për metalet e çmuara. 

07.26.1983 12 

513 Letër e Këshillit të Ministrave për planifikimin dhe 
përdorimin e mbetjeve teknologjike, projekti i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.07.1983 - 
07.19.1983 

3 

854 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektidesë së veprës "Zgjerimi i Ndërmarrjes Kimike në 
Durrës", relacione të Ministrisë së Industrisë e Minierave, 
shënime të udhëheqjes, projektdetyrë e zgjeruar, projektideja e 
veprës, fotografitë e maketeve teknologjike e ndërtimeve, si 
dhe skica e harta. 

05.13.1983 - 
10.06.1983 

198 

854/1 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektidesë së veprës "Zgjerimi i Ndërmarrjes Kimike në 
Durrës", relacione të Ministrisë së Industrisë e Minierave, 
shënime të udhëheqjes, projektdetyrë e zgjeruar, projektideja e 
veprës, fotografitë e maketeve teknologjike e ndërtimeve, si 
dhe skica e harta. 

05.13.1983 - 
10.06.1983 

93 

854/2 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektidesë së veprës "Zgjerimi i Ndërmarrjes Kimike në 
Durrës", relacione të Ministrisë së Industrisë e Minierave, 
shënime të udhëheqjes, projektdetyrë e zgjeruar, projektideja e 
veprës, fotografitë e maketeve teknologjike e ndërtimeve, si 
dhe skica e harta. 

05.13.1983 - 
10.06.1983 

100 

854/3 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektidesë së veprës "Zgjerimi i Ndërmarrjes Kimike në 
Durrës", relacione të Ministrisë së Industrisë e Minierave, 
shënime të udhëheqjes, projektdetyrë e zgjeruar, projektideja e 
veprës, fotografitë e maketeve teknologjike e ndërtimeve, si 
dhe skica e harta. 

05.13.1983 - 
10.06.1983 

59 

855 Grafiku dhe plani i masave për objektin "Zgjerimi i Uzinës së 
Sodës Vlorë", relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për rritjen e vleftës së plotë të rikonstruksionit të 
disa reparteve, disa parashtresa, vendimi i Këshillit Tekniko-
Shkencor të Ministrisë së Ndërtimit, si dhe planimetritë dhe 
hartat përkatëse. 

08.09.1983 - 
01.04.1984 

60 
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11 Mekanika.   

514 Relacion, parashtresë e përmbledhje e projektit të zgjerimit të 
Uzinës " Dinamo " në Tiranë për prodhimin e makinerive e 
pajisjeve për miniera. 

09.12.1981 - 
1982 

112 

515 Relacion i Ministrisë së Industrisë Minierave për zgjerimin e 
Uzinës " Dinamo " në Tiranë, së bashku me skicat përkatëse 
dhe porositë e dhëna në mbledhje të Komisionit të Industrisë 
Mekanike. 

02.22.1983 - 
05.13.1983 

40 

516 Letër për ngritjen e Ndërmarrjes Mekanike në Elbasan. 09.26.1983 1 

517 Letër, program- pune e Këshillit të Ministrave për futjen e të 
rejave bashkëkohore në industrinë mekanike. 

12.06.1983 8 

518 Letër mbi importimin e 3 makinerive të rënda për prodhimin e 
detaleve me përmasa të mëdha njoftimi i Komisionit të Planit 
të Shtetit. 

09.22.1983 - 
09.26.1983 

4 

519 Korrespondencë për prodhimin e ashensorëve, prodhimin e 
makinerive dhe pajisjeve të objekteve të reja, prodhimin e 
teleferikëve, pajisjet e minierave të bakrit. 

03.29.1983 - 
01.12.1984 

20 

520 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
projektimin e hidroturbinave për hidrocentralet e vegjël. 

04.15.1983 - 
04.18.1983 

4 

12 Energjitika.   

521 Fjala e shokut Adil Çarçani mbajtur në takimin e organizuar 
nga Komiteti Qendror i Partisë me punëtorë pararojë, 
specialistë e kuadro të naftës më 13.7.1983 si dhe protokolli 
përkatës. 

07.11.1983 - 
07.14.1983 

42 

522 Raporte mbi gjendjen në naftë në dritën e materialeve të 
Pleniumit të 8-të të Komitetit Qendror të PPSH dhe masat që 
duhen marrë për nxjerrjen e saj nga prapambetja e plotësimin 
e detyrave të planit të vitit 1984. 

01.20.1983 - 
12.27.1983 

147 

523 Studim mbi gjendjen e vendburimit Cakran, masat për vënien 
në shfrytëzim racional të pjesës naftëmbajtëse dhe rrugët për 
rritjen e marrjes së naftës nga zonat e përmbytura. 

09.1983 19 
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524 Korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë 
e Energjetikës për studimin e zgjerimit të vendburimeve 
ekzistuese e shpimin e më shumë puseve në vendburimet 
ranore si dhe materiali përkatës. 

02.04.1983 - 
02.26.1983 

105 

525 Korrespondencë me Min. Industrisë për prodhimin, 
importimin e pompave të thellësisë për puset e naftës, për 
prodhimin e elektroarganello për nxjerrjen e naftës. 

11.19.1983 - 
12.31.1983 

16 

526 Korrespondencë me Ministrinë e Energjetikës për kryerjen e 
punimeve sizmike në tokat e zëna me kultura bujqësore. 

05.16.1983 - 
06.06.1983 

8 

527 Korrespondencë me Ministrinë e Energjetikës për dhënien e 
një sasie tubash naftësjellësi, për heqjen e tubacioneve të 
vjetër, për furnizimin me bitum të pastruar. 

03.28.1983 - 
09.17.1983 

9 

528 Relacione, njoftime, informacione të ardhura për probleme të 
përpunim-shfrytëzimit të naftës. 

03.11.1983 - 
12.28.1983 

52 

529 Korrespondencë me Ministrinë e Energjetikës për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit, marrje pjesë në Kongresin Botëror 
të Energjisë, për dalje jashtë shtetit për kualifikim e  marrje 
përvoje. 

12.11.1982 - 
10.05.1983 

37 

530 Letra të Këshillit të Ministrave për uljen e përdorimit të 
energjisë elektrike, masat urgjente për rritjen e prodhimit të 
energjisë elektrike nga termocentralet dhe për uljen e 
përdorimit të saj. 

12.31.1982 - 
02.05.1983 

57 

531 Letra të Këshillit të Ministrave për probleme të energjisë 
elektrike si kursimi, shfrytëzimi si dhe kuotat e energjisë 
elektrike në bazë rrethi. 

12.03.1982 - 
10.28.1983 

65 

532 Njoftime dërguar Komitetit Qendror të PPSH, Ministrisë së 
Energjetikës, disa rretheve për analizën që Kryesia e Këshillit 
të Ministrave i bëri avarisë së datës 8.9.1983 në sistemin 
energjetik si dhe masat që do të merren në të ardhmen. 

10.17.1983 8 

533 Letër e Këshillit të Ministrave për kursimin e mëtejshëm të 
karburanteve e të lëndëve djegëse, mundësia e shfrytëzimit të 
energjisë diellore. 

01.18.1983 - 
03.01.1983 

6 
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534 Korrespondencë për mënjanimin e makinerive në linjat e 
telekomunikacionit nga vënia në shfrytëzim e linjës së 
tensionit të lartë 400 kv Shqipëri-Greqi, plotësimin me nevoja 
në tela e kabllo bakri për nënstacionin 400 kv në Elbasan. 

02.05.1983 - 
09.27.1983 

10 

535 Letër e Këshillit të Ministrave për furnizimin me lëndë djegëse 
të fabrikave të çimentos në Elbasan e në Vlorë si dhe njoftimi 
për mundësitë e zëvendësimit të solarit me mazut. 

02.24.1983 - 
05.21.1983 

10 

536 Letër e Këshillit të Ministrave për mbrojtjen dhe sigurimin 
teknik në punë. 

02.05.1983 6 

537 Korrespondenca për dhënie lëndë të sharruar ahu, blerje thasë 
ambalazhi, kalim mjeti kryesor. 

02.22.1983 - 
08.19.1983 

10 

538 Përgjigje e Komitetit Qendror të Partisë për një letër anonime 
drejtuar shokut Enver Hoxha në emër të një grupi naftëtarësh 
të sektorit Drenovë, Patos për Sabri Hoxhën. 

04.16.1983 - 
06.11.1983 

9 

13 Komisioni Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit dhe 
Mineraleve të tjera të Dobishme. 

  

539 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes për miratimin e 
raportit të llogaritjes së rezervave të naftës dhe të gazit të 
objektit Nr.2 të vendburimit Marinëz me gjendje 31.12.1982. 

03.17.1983 - 
09.05.1983 

40 

540 Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Shtetëror mbi 
shqyrtimin e raportit gjeologjik " Për llogaritjen e rezervave të 
naftës e të gazit të shtratimit të Hekalit ", materiali përkatës. 

02.10.1983 - 
08.01.1983 

71 

541 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Komisionit 
Shtetëror për shqyrtimin e raportit gjeologjik të vendburimit 
të bakrit në Kullaxhi ( Mirditë ) dhe llogaritjen e rezervave me 
gjendje 1.1.1982, materiali përkatës. 

04.15.1983 - 
09.05.1983 

38 

542 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Komisionit 
Shtetëror " Mbi rezultatet e punimeve gjeologjike të kërkim-
zbulimit në vendburimin rrënjësor të arit në Gjazuj gjatë 
viteve 1979-1980 me llogaritjen e rezervave me gjendje 
1.1.1981 ", si dhe materiali përkatës. 

07.01.1983 48 
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543 Vendim i Komisionit Shtetëror " Mbi rezultatet e punimeve të 
kërkim-zbulimit dhe të studimeve të kryera në vendburimin e 
arit të Babjes ( Librazhd ) me llogaritjen e rezervave me 
gjendje 1.1.1981 ", si dhe materiali përkatës. 

07.01.1983 34 

544 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Komisionit Shtetëror 
për shqyrtimin e raportit gjeologjik me llogaritjen e rezervave 
në vendburimin e fosforiteve në Galisht ( Sarandë ) me gjendje 
31.12.1981 ", materiali përkatës. 

07.01.1983 21 

14 Industri e Lehtë dhe Ushqimore.   

545 Studim, korrespondencë për prodhimin dhe shpërndarjen e 
xhamit. 

12.10.1982 - 
03.09.1983 

11 

546 Studim mbi zhvillimin e mëtejshëm bashkëkohor të industrisë 
duhan-cigareve. 

01.31.1983 - 
02.02.1983 

5 

547 Studim mbi përdorimin e grurërave me mbirje. 09.13.1983 - 
09.15.1983 

7 

548 Korrespondencë, njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për probleme të molusqeve ( prodhime deti ) 
si dhe njoftime për bisedime me firmën italiane " Blu Mare ". 

04.08.1983 - 
12.19.1983 

61 

549 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Durrës, Tropojë, Kukës, Mat, për ndërtimin e 
ekonomisë së peshkut në ish kënetën e Durrësit, ndalimi në 
gjuetinë e peshkut. 

08.01.1983 - 
08.06.1983 

6 

550 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për miratim aktiviteti jashtë shtetit dhe dalje jashtë 
shtetit. 

04.28.1983 - 
11.15.1983 

27 

551 Korrespondencë për dhënie drithi, shtimin e kredisë së mishit 
peshë e therur, furnizimin dhe shpërndarjen e fasules. 

04.09.1983 - 
11.04.1983 

9 

552 Korrespondencë për eksportimin e disa mallrave ushqimore. 07.02.1983 - 
07.05.1983 

3 

553 Informacione për disa probleme të grumbullimit të Shqemes, 
grumbullimit e bimëve mjekësore e tarifore. 

03.18.1983 - 
07.18.1983 

19 

554 Letër për përfundimin në kohë të veprave të reja që lidhen me 
thithjen e përpunimin e prodhimeve bujqësore të këtij sezoni. 

07.11.1983 5 
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555 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për probleme të tekstileve. 

05.13.1983 - 
09.02.1983 

20 

556 Korrespondenca për shpërndarjen e makinave qepëse dhe të 
sheqerit. 

02.16.1983 - 
06.24.1983 

9 

557 Relacione, njoftime mbi deficitet e krijuara në grumbullimin e 
gomave për riveshje, për kalimin e qendrave të majmërisë së 
ndërmarrjeve të grumbullimit, ekonomive bujqësore. 

04.07.1983 - 
12.20.1983 

23 

558 Korrespondenca me Industrinë e Lehtë dhe Ushqimore për 
probleme të qarkullimit të automjeteve. 

06.09.1983 - 
11.30.1983 

12 

15 Bujqësi.   

559 Korrespondenca për krijimin e një sektori bujqësor në zonën e 
Fierzës, krijim i ndërmarrjeve dhe kullotave, ndërmarrjen 
bujqësore " Perlat Rexhepi ". 

02.15.1983 - 
09.20.1983 

20 

560 Tematika e Konferencës Kombëtare të Shkencave Bujqësore. 03.29.1983 - 
04.25.1983 

14 

561 Analizë e studimeve për plotësimin e planit të të ardhurave 
reale për frymë të popullsisë për vitin 1982. 

06.07.1983 - 
11.26.1983 

27 

562 Konkluzionet e Komisionit të Përhershëm të Bujqësisë të 
Kuvendit Popullor lidhur me Bankën Bujqësore, si dhe 
zbatimi i detyrave nga ana e Këshillit të Ministrave. 

11.15.1983 - 
12.30.1983 

21 

563 Studim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tepelenë për nxjerrjen nga gjendja të Ndërmarrjes Bujqësore 
Tepelenë. 

06.27.1983 - 
07.16.1983 

22 

564 Korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme, Ministrinë e 
Bujqësisë për probleme në marrëdhëniet midis ndërmarrjeve 
shtetërore e kooperativave bujqësore si dhe për masat 
favorizuese. 

02.01.1983 - 
10.25.1983 

15 

565 Studim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Pogradec për zonën e intensifikuar me përparësi. 

04.09.1983 - 
05.11.1983 

53 

566 Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme për probleme të 
zbatimit të dispozitave ligjore në zonat bujqësore të 
intensifikimit me përparësi të bujqësisë. 

09.16.1983 - 
11.03.1983 

8 
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567 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për dërgim kuadro 
me shërbim jashtë shtetit, për të ftuar në vendin tonë 
profesorin italian Pierieno Zamuelli. 

02.15.1983 - 
10.12.1983 

7 

568 Relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë për masa për 
organizimin më të mirë të grumbullimit të produkteve 
bujqësore dhe krijimin e Ministrisë së Grumbullimeve si dhe 
probleme të tjera të fushatës. 

07.18.1983 - 
11.25.1983 

28 

569 Njoftime dhe studime të Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për trajtimin e farës së pambukut dhe 
çmimin e blerjes së patates për eksport. 

03.28.1983 - 
05.13.1983 

24 

570 Letër e Këshillit të Ministrave për plotësimin e planit të 
prodhimit dhe të numrit të krerëve të blegtorisë. 

04.14.1983 - 
04.16.1983 

13 

571 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për përdorimin e 
një sasie misri për blegtorinë si dhe materiali përkatës. 

06.16.1983 - 
06.20.1983 

4 

572 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Durrës i analizës së dëmtimeve në kompleksin e rritjes së 
gjelave të detit. 

05.13.1983 3 

573 Studim dhe projektide " Mbi përpunimin e plehut të pulave në 
impiantin industrial me kapacitet 1 ton në orë dhe përdorimit 
të tij në të ushqyerit e kafshëve ", si dhe ndryshim plani. 

05.03.1983 - 
10.28.1983 

14 

574 Raporte dhe letra për kontrollin e zbatimit të ligjit " Për 
shërbimin veterinar në disa rrethe ". 

06.07.1982 - 
03.18.1983 

28 

575 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për 
projektmarrëveshjen veterinare me Belgjikën, Danimarkën, 
Holandën dhe Zvicrën, si dhe materiali përkatës. 

02.07.1983 - 
03.08.1983 

30 

576 Letër e Këshillit të Ministrave " Për gjendjen në sektorin e 
blegtorisë " si dhe njoftimi mbi dëmtimin e fazanëve në 
Gushkuqe të rrethit të Krujës. 

09.29.1982 - 
12.15.1983 

7 

577 Studime të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Durrës e Dibër mbi mbjelljen e agrumeve në masivet e 
Kryevidhit, Plazh-Rrogozhinë dhe masivit " Ramnagorë ". 

02.11.1983 - 
11.02.1983 

26 

578 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit për probleme të ullirit 
trup shkurtër. 

10.20.1983 - 
10.26.1983 

7 
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579 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë mbi disa probleme të furnizimit të popullatës me 
qumësht. 

01.15.1983 - 
02.28.1983 

9 

580 Njoftim, relacion dhe letra të Këshillit të Ministrave për 
sigurimin e furnizimit me mish për vitet 1983-1984, si dhe për 
therjen e lopëve joprodhues në sektorin kooperativist e ulje 
plani në prodhim. 

05.26.1983 - 
11.25.1983 

21 

16 Ndërtim.   

581 Të përsosim organizimin e drejtimin e punëve në ndërtim dhe 
të rritim aftësitë studiuese dhe projektuese për veprat që 
ndërtojmë. ( Fjala e shokut Enver Hoxha në mbledhjen e 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH në datën 15 
shtator 1983. 

09.15.1983 12 

582 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit për dërgim 
grupesh jashtë shtetit, pjesëmarrje në kurse e panaire. 

01.14.1983 - 
11.14.1983 

34 

583 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë 
e Industrisë dhe të Minierave, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Tiranë për çështje të investimeve, miratim 
planimetrie të zonës së ndërtimit. 

01.13.1983 - 
08.01.1983 

12 

584 Studim i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës " Për nivelin 
teknik e shkencor të punës studimore projektuese si dhe disa 
probleme të teknologjisë së ndërtimit. 

09.19.1983 - 
01.21.1984 

42 

585 Njoftime të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tropojë, Ministrisë së Punëve të Brendshme për rrugën 
automobilistike Sheshan-Lumi i Gashit dhe disa punime në 
derdhjen e lumit Buna dhe lumin e Vermoshit. 

03.11.1983 - 
09.05.1983 

11 

586 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për probleme të ndërtim-montimit për 
mekanizimin e proceseve të punës. 

01.25.1983 - 
08.23.1983 

18 

587 Letra të Këshillit të Ministrave, njoftime për probleme të 
prodhimit të çimentos, eksportimin e çimentos në Algjeri. 

02.03.1983 - 
06.27.1983 

33 

588 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Berat për ndërtimin e godinës së këtij komiteti. 

08.30.1983 - 
10.24.1983 

7 
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589 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Vlorë, Fier për ndërtimin e shtëpive të 
reja në fshat si dhe probleme të planeve rregulluese. 

01.05.1983 - 
06.01.1983 

16 

590 Relacione, njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Vlorë, Gjirokastër për miratim ripunimi urbanistik 
të qendrës dhe Lagjes Nr. 1 Vlorë si dhe aksionet për ndërtim 
apartamentesh në Gjirokastër. 

03.30.1983 - 
09.01.1983 

26 

591 Letër e Këshillit të Ministrave për plotësimin e evidencës për 
makineritë e pajisjet e objekteve. 

08.02.1983 1 

592 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit për ndryshimin e 
planit të importit si dhe dhënie materiali. 

03.05.1983 - 
12.13.1983 

15 

17 Veprat e reja.   

593 Letra të Këshillit të Ministrave për ngritjen dhe funksionimin e 
grupeve të punës për veprat e rëndësishme të pesëvjeçarit si 
dhe përbërja e grupeve të punës. 

01.11.1983 - 
02.17.1983 

9 

594 Letër e Këshillit të Ministrave mbi disa masa që duhen marrë 
për të mbështetur më mirë punimet e ndërtim-montimit në 
Hidrocentralin " Enver Hoxha " në Koman, si dhe probleme që 
ngre Ministria e Punëve të Brendshme për punimet në këtë 
hidrocentral. 

04.23.1983 - 
12.20.1983 

52 

595 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Energjetikës për përfundimin e punimeve në Hidrocentralin " 
Drita e Partisë " në Fierzë, informacion për parashikimin e 
motit dhe prurjet e Lumit Drin për vitin 1983. 

02.07.1983 - 
06.07.1983 

27 

596 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Tiranë për ndërtimin e teleferikut Tiranë-Dajt për 
transport njerëzish nga Tirana për në Qendrën Turistike Dajt. 

04.05.1983 - 
06.15.1983 

33 

597 Letër e Këshillit të Ministrave për organizimin e punës për 
studimet perspektive të shfrytëzimit racional dhe kompleks të 
pasurive ujore të vendit. 

01.04.1983 - 
02.15.1983 

7 

598 Protokoll i mbledhjes për problemet që dalin nga ndërtimi i 
ardhshëm i Hidrocentralit të  Skavicës datë 12.11.1983 në 
Peshkopi, si dhe relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

11.12.1983 - 
12.03.1983 

17 
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599 Letra, relacione, informacione për krijimin e shtabit kordinues 
të projektimit të ndërtimit të Pallatit të Kongreseve në Tiranë 
si dhe zhvillimi i të gjitha punimeve të kësaj vepre. 

04.01.1983 - 
12.09.1983 

137 

18 Komunikacion PTT.   

600 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Dibër mbi problemet që dalin nga takimi i 
kandidatëve për deputetët në Kuvendin Popullor me 
zgjedhësit si Pallatin e Kulturës dhe Bibliotekën, rruga e 
Ramnogarës, kërkesë për autobusë, furnizimi me ujë të 
pijshëm. 

12.06.1982 - 
01.26.1983 

17 

601 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
probleme të fluturimit për ardhje avioni. 

02.28.1983 - 
12.06.1983 

22 

602 Korrespondenca me Ministrinë e Komunikacioneve, me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për transportimin e mallrave 
të importit me anije nga Deti i zi, mbi anijet traget, furnizimin 
e anijeve me karburant. 

05.12.1983 - 
12.28.1983 

32 

603 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
ndalimin e të ndoturit të ujrave detare nga anijet, relacioni i 
Prokurorisë së Përgjithshme. 

04.20.1983 - 
02.25.1984 

7 

604 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
ngarkim-shkarkimin e mjeteve të transportit, ruajtjen e 
mallrave gjatë transportit. 

12.20.1982 - 
06.01.1983 

18 

605 Letër e Këshillit të Ministrave për organizimin e disa aktiveve 
për qarkullimin rrugor, për fuqizimin e sektorit të Ofiçinës së 
Automjeteve në Tiranë. 

08.04.1983 - 
08.31.1983 

7 

606 Letër e krijimit të grupit për studimin e rërave bituminoze si 
material ndërtimi. 

09.13.1983 2 

607 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për 
riveshjen e gomave. 

12.12.1983 - 
12.15.1983 

3 

608 Korrespondenca për probleme të kalim, qarkullim, kthim 
autoveturash si dhe për probleme të karburantit. 

03.02.1983 - 
12.09.1983 

46 

609 Vërejtje për urdhëresën " Për përdorimin e mikrobusëve, 
autoveturave dhe motoçikletave. 

09.17.1983 - 
09.19.1983 

7 
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610 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve për shtesë 
në fondet valutore për vitin 1984. 

09.09.1983 - 
10.04.1983 

4 

611 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të PT për 
miratim teksti i projektit të zhvillimit të rrjetit të 
telekomunikacioneve me UIT-in, materiali përkatës. 

01.18.1983 - 
02.08.1983 

78 

612 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve, me 
Drejtorinë e Përgjithshme të PT për dërgim jashtë shtetit, 
ardhja e të huajve si dhe hapje kurse për profesione të 
ndryshme. 

08.03.1983 - 
12.26.1983 

30 

613 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të PT për shtesë 
fondi në planin e importit, kërkohen fonde për pajisjen e 
objektit " Graniti " për fillimin e objektit radiorole me fondet e 
PNUD-it. 

04.08.1983 - 
09.12.1983 

22 

614 Raport i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për zbatimin e 
ligjeve në sistemin e postave  dhe të telekomunikacioneve. 

07.06.1983 - 
07.22.1983 

13 

615 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të PT për 
probleme të importit. 

07.12.1983 - 
08.12.1983 

5 

19 Komunale.   

616 Letër e Këshillit të Ministrave për mënjanimin e disa 
parregullsive në dhënien e lejes së banimit në qytete, materiali 
i Prokurorisë së Përgjithshme për këtë problem. 

05.13.1983 - 
10.08.1983 

16 

617 Relacion për furnizimin e popullatës me lëndë djegëse dhe 
zëvendësimi i druve të zjarrit me lëndë të tjera djegëse më pak 
deficitare. 

12.23.1981 - 
12.04.1982 

46 

618 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi shfrytëzimin në 
kompleks të burimeve hidrike të Lumit të Kozelit ( ujitje dhe 
hidrocentral ). 

08.04.1983 - 
09.06.1983 

7 

619 Relacion për furnizimin me dru zjarri, qymyrguri dhe energji 
elektrike të Hetuesisë së Përgjithshme. 

10.26.1983 - 
10.28.1983 

4 

620 Informacione mbi shpërthimin epidemik të paratifos B në 
fshatrat Arrën dhe Ujnisht të rrethit të Kukësit i shkaktuar nga 
përdorimi i ujit të kanalit vaditës si ujë të pijshëm. 

09.29.1983 - 
10.11.1983 

9 
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621 Njoftim i Arbitrazhit të Shtetit dhe i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Vlorë, për problemin e pagesës së 
qerave në apartamentet e reja. 

11.19.1982 - 
01.07.1983 

7 

622 Letër e Këshillit të Ministrave për trajtimin e urave të varura si 
dhe njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Durrësit për këtë problem. 

11.07.1983 - 
12.12.1983 

10 

20 Tregti e Brendshme.   

623 Letër e Këshillit të Ministrave për një ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr. 321, datë 19.10.1983 " Për shitjen e 
ullinjve të papërpunuara ". 

12.05.1983 - 
12.10.1983 

6 

624 Korrespondenca për një shtesë në planin e vitit 1983 për 
automjetet, shtesë kuotë për pjesë ndërrimi për Aparatin e 
Komitetit Qendror të PPSH. 

03.12.1983 - 
05.11.1983 

4 

625 Studim për riorganizimin e ndërmarrjeve të furnizimit të 
punëtorëve ( NFP ). 

08.31.1983 - 
02.22.1984 

23 

626 Njoftim për gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
problemin dhe shpërndarjen e disa mallrave kryesore 
industriale dhe të patates e të mollës. 

10.08.1983 - 
10.13.1983 

12 

627 Njoftim, informacion mbi disa probleme të furnizimit të 
popullit e sidomos të fshatarësisë si dhe përgatitjet e sektorit 
të tregtisë në prag të Festivalit Folklorik në Gjirokastër. 

08.09.1983 - 
10.01.1983 

14 

628 Njoftime, relacione mbi gjendjen e tregut me mallra 
ushqimore dhe joushqimore, mbi gjendjen e këpucëve si dhe 
dhënie cigare tregut. 

03.19.1983 - 
12.28.1983 

27 

629 Letër e Këshillit të Ministrave për realizimin e kontratave të 
furnizimit me mallra të përdorimit të gjerë me ndërmarrjet e 
sistemit të tregtisë së brendshme. 

08.18.1983 - 
08.20.1983 

7 

630 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme për gjendjen e Hotelit të Gjuetisë në 
Lezhë dhe hotelet turistike. 

08.26.1983 - 
11.07.1983 

12 

631 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë për kursimin e 
karburanteve dhe për rritjen e eksportit të tyre si dhe 
probleme të ndryshme të karburanteve. 

02.10.1983 - 
12.31.1983 

38 

21 Tregti e Jashtme.   
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632 Relacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme mbi 
Ndërmarrjen e Tregtisë së Jashtme " Albspedicion " dhe 
strukturën organizative të saj si dhe kërkesë për punëtorët në 
sistemin e arkivës. 

03.21.1983 - 
12.31.1983 

41 

633 Korrespondencë për miratim delegacioni jashtë shtetit si dhe 
njoftim për specialistët e huaj. 

08.23.1983 - 
08.31.1983 

6 

634 Njoftim udhëheqjes mbi disa probleme të tregtisë së jashtme. 05.09.1983 2 

635 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për objektin " 2575 " si dhe për importim 
materialesh. 

09.09.1983 - 
10.28.1983 

8 

636 Korrespondencë për një ndryshim në pjesëmarrjen në panaire 
për vitin 1983. 

01.31.1983 - 
02.09.1983 

3 

637 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për uljen e 
gjendjes të disa mallrave të eksportit, për zbritjen e taksave e 
shërbimeve të anijes traget. 

02.04.1983 - 
06.07.1983 

7 

638 Njoftime për eksportimin e energjisë elektrike, në drejtim të 
Jugosllavisë për muajt prill-maj telegramet dërguar palës 
jugugosllave. 

04.14.1983 - 
04.19.1983 

7 

639 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për çmimet në 
RD Gjermane për kontratën e hekur-nikelit me 
Çekosllovakinë, ndryshim nga importi. 

12.29.1982 - 
08.17.1983 

14 

640 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për kontratën e 
energjisë elektrike me Jugosllavinë dhe të perimeve të freskëta 
me Çekosllovakinë porositë e dhëna për to. 

02.02.1983 - 
09.14.1983 

39 

641 Korrespondencë me Ministrinë e Tregisë së Jashtme për 
mallrat e eksport-importit, mbi diskutimin e çmimeve me RD 
Gjermane për vitin 1985. 

07.20.1983 - 
12.30.1983 

4 

642 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme mbi bllokimin e 3 
kamionëve në kufirin Austriak, mbi reklamimin e mineralit të 
hekur-nikelit nga firma çekosllovake. Keramental, arbitrazhin 
me firmën jugosllave për mostërheqjen e mineralit të kromit. 

04.24.1982 - 
07.05.1983 

11 

643 Njoftime mbi disa probleme  për realizimin e detyrave të 
eksportit, të produkteve bujqësore e blegtorale, si dhe 
ndryshime në planin e importit. 

10.18.1983 - 
12.27.1983 

1826 
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644 Korrespondencë për miratimin e procesverbalit me Francën e 
Belgjikës. 

03.02.1983 - 
08.25.1983 

6 

645 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
miratim projektprotokolli tregtar me Hungarinë, Gjermaninë, 
RPD të Koresë, Austrinë dhe Maltën. 

09.23.1983 - 
08.20.1984 

42 

646 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtmepër 
miratimin e projektteksteve të protokolleve për shkëmbimin e 
mallrave dhe të pagesave me Bullgarinë, Jugosllavinë, 
Vietnam, Çekosllovakinë, Poloninë, Kubën, Greqinë, 
Algjerinë. 

08.29.1983 - 
12.05.1983 

67 

647 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
projektmarrëveshjen tregtare me Bangladeshin, Republikën e 
Zambias, Algjerinë Ndërkombëtare të energjisë atomike, RP të 
Kinës. 

04.17.1983 - 
09.17.1983 

87 

648 Korrespondencë për projektmarrëveshjen e transportit detar 
me Turqinë, për vendosjen e shërbimit të linjës me anije traget 
me Italinë. 

09.14.1983 - 
10.01.1983 

21 

649 Korrespondencë për miratimin në parime të maqrrëveshjes 
për transportin rrugor të mallrave me Finlandën, Këshillin 
Federal Zvicerian. 

03.21.1983 - 
09.22.1983 

25 

22 Financë.   

650 Njoftim për seminarin e organizuar nga Komiteti Qendror i 
Partisë për administrimin e pronës, probleme të kontroll-
revizionit financiar. 

04.28.1983 12 

651 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për finacimin e 
investimeve të vitit 1982 dhe pambuluara me burime 
financiare me fonde e kredi në vitin 1983. 

02.11.1983 - 
02.23.1983 

8 

652 Letër e Këshillit të Ministrave për evadimin e e mallrave të 
importit gjendje e me qarkullim të ngadalshëm, njoftim i 
Ministrisë së Financave. 

12.10.1983 - 
12.16.1983 

11 

653 Korrespondencë mbi dhënie argjendi nga thesari i shtetit për 
bërjen e disktintivave të Kongresit të 9-të të BGSH-së. 

04.30.1983 - 
05.09.1983 

3 
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654 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshiilit Popullor të Rrethit 
të Përmetit mbi akordimin e një pjese fondesh për ndërtimin e 
disa objekteve në kuadrin e 40-Vjetorit të Kongresit Historik të 
Përmetit. 

06.20.1983 5 

655 Njoftim për vazhdimin financimit të punimeve me projekte e 
preventiva të pjesshëm si dhe deficitet në disa sektorë. 

06.03.1983 - 
06.22.1983 

6 

656 Njoftim i Ministrisë së Financave për mbishpenzimet në 
fondin e pagave për periudhën janar-shtator 1983 dhe 
praktika përkatëse për këtë problem. 

11.08.1983 - 
11.15.1983 

7 

657 Njoftime, letra  për problemin e një minatori i cili kërkon nga 
organet përkatëse t'i japin grupin e invadilitetit. 

06.18.1983 - 
12.12.1983 

39 

658 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Sarandës për zvarritjen nga ana e Ministrisë të 
mospërputhjes në plan të treguesve financiar, dhe porositë për 
këtë problem. 

11.21.1983 2 

23 Arsim-Kulturë.   

659 Plani i kontrollit dhe i problemeve që do të ndiqet gjatë vitit 
1983 nga sektori socialkulturor. 

01.26.1983 - 
07.16.1983 

9 

660 Raport mbi punën e rezultatet në sektorin e arsimit gjatë vitit 
shkollor 1982-1983, detyrat e masat që janë marrë për vitin e ri 
shkollor 1983-1984. 

07.25.1983 - 
08.27.1983 

23 

661 Informacion për analizën mësimore-edukative gjatë vitit 
shkollor 1982-1983 në Universitetin e Tiranës. 

10.10.1983 - 
10.14.1983 

10 

662 Relacion, informacion mbi kritere të pranimeve të studentëve 
në shkollat e larta, mbi shkollat e mesme pa shkëputje nga 
puna. 

04.05.1983 - 
10.14.1983 

33 

663 Konkluzione të mbledhjes së Komisionit të Përhershëm të 
Kuvendit Popullor për Arsim-Kulturën datë 8.4.1983. 

05.13.1983 - 
05.24.1983 

7 

664 Korrespondencë, informacione për probleme të drejtash 
studimi të Klodiana Skënderit, Arben Spahiu, Renato Ripo, 
Agim Seiti, Robert Progri, Tedi Papavrami. 

03.30.1983 - 
01.14.1984 

37 
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665 Korrespondencë për heqje vëmendje për parregullsi në 
dhënien e të drejtave të studimit në përputhje me veçoritë e 
specialitetit si dhe disa sqarime për letrën që ka dërguar 
shoqja Tefta Cami. 

07.16.1983 - 
10.03.1983 

17 

666 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
studime universitare jashtë shtetit si dhe praktikat përkatëse. 

04.22.1983 - 
08.26.1983 

51 

667 Relacione të Mnistrisë së Arsimit dhe të Klturës, Akademisë së 
Shkencave për dërgim kuadri jashtë shtetit për zgjatje afati 
dhe për vizita mjekësore jashtë shtetit. 

08.20.1983 - 
01.10.1984 

20 

668 Letra dërguar udhëheqjes për probleme të arsimit, të drejta 
studimi e specializim jashtë shtetit të Ilira Çaushi, Panajot 
Boga, Bujar Kaltani, Genc Luarasi, Bardhyl Kosova, Bardhyl 
Golemi, Polikron Çela. 

09.06.1982 - 
06.07.1983 

47 

669 Informacion, relacion mbi çeljen e shkollave të veçanta për 
edukimin e fëmijëve me prapambetje të lehtë mendore, për 
nxënësit e larguar nga kalueshmëria në sezonin e verës në 
shkollat 8-vjeçare me shkëputje nga puna, mbi studentët 
pasuniversitarë që studiojnë jashtë shtetit si dhe përparimi i 
tyre. 

04.15.1983 - 
10.29.1983 

23 

670 Relacion, korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në Ekspozitën e 34 
Ndërkombëtare të Librit për Fëmijë në Mynyh për 
daktilografimin e programeve dhe teksteve të reja shkollore. 

10.21.1983 - 
12.26.1983 

15 

671 Raporte mbi vizitën miqësore në Turqi, Algjeri si dhe masat që 
duhen marrë. 

03.19.1983 - 
03.26.1983 

11 

672 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës "Mbi masat 
favorizuese për nxënësit e minoritetit që vazhdojnë shkollën 8-
vjeçare", mendimi i Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

03.16.1983 - 
05.19.1983 

8 

673 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës per 
gjendjen e konvikteve të Universitetit, probleme të 
investimeve për ndërtime të Shkollës për Nxënësit që nuk 
Shikojnë e Dëgjojnë. 

02.18.1983 - 
10.28.1983 

24 
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674 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për gjendjen 
dhe masat që duhen marrë për plotësimin e nevojave të 
shkollave 8-vjeçare e tä masave me bazë materiale e didaktike. 

04.13.1983 - 
04.23.1983 

12 

675 Korrespondencë, informacion për dhënie çmimesh, mbi 
organizimin e Komisionit të Lartë të Atestimit, dhënien e 
titujve e gradave shkencore. 

04.12.1983 - 
05.25.1983 

6 

676 Relacion mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës kërkimore-
shkencore në fushën e arsimit e të shkollës. 

12.28.1982 - 
01.19.1983 

16 

677 Dekument i projektit të PNUD-it dhe FAO-s për laboratorët 
shkencorë të Institutit të Lartë Bujqësor Tiranë. 

05.10.1983 - 
07.05.1983 

26 

678 Korrespondencë mbi shkrirjen e një sektori shkencor në 
Laboratorin e Kërkimeve Hidraulike. 

05.24.1983 - 
06.27.1983 

5 

679 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për drejtimet e 
veprimtarisë së rrjetit informatik, praktikat përkatëse. 

12.28.1982 - 
11.19.1983 

118 

680 Informacione mbi shkencat biologjike, për veprimtarinë e 
Komisionit të Artit Shqiptar të të Ndërtuarit. 

11.09.1983 - 
11.30.1983 

7 

681 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave mbi 
pjesëmarrjen e Qendrës Sizmologjike në CSEM, mbi 
pjesmarrjen në Sesionin e Pestë të Komitetit Koordinativ të 
projektit të PNUD-it, UNESCO-s për 79/014. 

03.21.1983 - 
11.21.1983 

39 

682 Relacion i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për kurset që 
organizon UNIDO-ja për nivelin e studimeve në fushën e 
mjeksisë. 

06.23.1983 - 
11.11.1983 

20 

683 Informacion i Akademisë së Shkencave mbi dëmtime në disa 
monumente të rëndësishme të kulturës. 

03.22.1983 - 
03.26.1983 

2 

684 Korrespondencë, relacione me Akademinë e Shkencave "Mbi 
marrëdhëniet historiko-kulturore, shqiptaro-greke, 
pjesëmarrje në simpozium kushtuar Shqipërisë në RF 
Gjermane. 

01.13.1983 - 
08.19.1983 

33 

685 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për dërgime 
arkeologësh në Gjermani, ardhjen e një studiuesi francez, 
dërgim kuadri jashtë shtetit, ardhje të huaj në vendin tonë. 

06.25.1983 - 
12.30.1983 

35 
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686 Korrespondenca me Agjensinë Telegrafike Shqiptare për 
lidhjen e marrëveshjes midis ATSH dhe Agjencisë Tunis 
Afrika Pres (TAP), Agjencisë së Lajmeve të Vietnamit, 
Agjencia e Shtypit Italian dhe me disa agjenci të lajmeve si 
Suedis, Zambias, Zimbabve, Tanzanisë, Argjentinës, 
Meksikës, dalje jashtë shtetit, praktikat përkatëse. 

04.09.1893 - 
01.04.1984 

52 

687 Miratimi i planit të aktiviteteve dhe shkëmbimeve në fushën e 
kulturës dhe shkencës me Ministrinë e Arsimit, Akademinë e 
Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme të RTV, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, si dhe praktikat përkatëse. 

10.16.1982 - 
02.22.1983 

68 

688 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
miratimin e programit për shkëmbime kulturore shkencore e 
teknike me Italinë, projektmarrëveshje kulturore me Tunizinë, 
përgatitjen e planeve dhe veprimtarive me botën e jashtme, 
praktikat përkatëse. 

03.03.1983 - 
12.10.1983 

60 

689 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të RTV për 
lidhjen e marrëveshjes me Radiotelevizionin e Tunizisë, 
Austriak, Zviceran, Iranian, e Suedez si dhe praktikat 
përkatëse. 

04.24.1983 - 
12.26.1983 

44 

690 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të RTV për probleme 
të shpërblimeve, ndryshim fondesh, kërkim fondesh për dalje 
jashtë shtetit. 

06.23.1983 - 
07.28.1983 

8 

691 Miratim marrëveshje kulturore shkencore dhe teknike me 
Austrinë, Zvicrën, Suedinë, Danimarkën, Egjiptin, Tanzaninë, 
Zambien, si dhe praktika e Ministrisë së punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

03.17.1983 - 
04.26.1983 

52 

692 Relacione për probleme të investimeve për vitin 1983 si dhe 
kërkesë fondesh. 

01.18.1983 - 
05.24.1983 

19 

693 Dërgim raporti Komitetit Qendror të PPSH " Mbi drejtimin e 
kulturës nga organet e pushtetit''. 

10.31.1983 - 
11.02.1983 

53 

694 Informacion, relacion për ekspozitën fotografike kushtuar 75-
vjetorit të lindjes së shokut Enver Hoxha si dhe gjendja e 
dokumenteve të Partisë dhe të veprave të shokut Enver Hoxha 
dhe të udhëheqësve të tjerë. 

01.31.1983 - 
08.26.1983 

23 
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695 Informacion për zhvillimin e letërsisë dhe arteve, pasqyrimi i 
realitetit socialist, probleme të ndryshme që dalin në 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës. 

02.06.1981 - 
01.07.1983 

17 

696 Korrespondencë me Ndërmarrjet e Përhapjes së Librit për 
porosi për libra, revista tekniko-shkencore etj. 

12.28.1982 - 
10.06.1983 

20 

697 Informacion për hartimin e Fjalorit Enciklopedik dhe 
mundësia e shtypjes së tij. 

06.03.1983 - 
06.08.1983 

6 

698 Relacion, informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Lidhjes së Shkrimtarëve 
dhe Artistëve për përhapjen e librit " Në ditët e zjarrta të luftës 
", shpërblimi artistik i monumenteve Hysni Kapo e Bajram 
Curri, për shpërblimin e shkrimtarëve dhe të artistëve gjatë 
kohës së lejes krijuese. 

01.04.1983 - 
07.26.1983 

25 

699 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet e librit dhe ekspozitat 
ndërkombëtare. 

06.29.1983 - 
11.07.1983 

23 

700 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës dhe 
Akademinë e Shkencave për të ftuar në vendin tonë studiues, 
muzikantë dhe personalitete të ndryshme shkencorë nga 
vende të botës. 

01.10.1983 - 
11.22.1983 

30 

701 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës dhe 
Akademinë e Shkencave për marrjen pjesë të vendit tonë në 
simpozium, javën kulturore shqiptare, vajtje e Ansamblit " 
Dajti " në Vallas e aktivitete të tjera. 

03.31.1983 - 
09.20.1983 

20 

702 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
shtesë në trupën e baletit " Halili dhe Hajrija ". 

08.01.1983 - 
08.29.1983 

9 

703 Informacion për nxjerrjen në profesion të lirë të shkrimtarëve 
dhe artistëve. 

04.11.1983 - 
04.20.1983 

5 

704 Korrespondencë, informacione për zhvillimin e Festivalit 
Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës. 

02.21.1983 - 
09.17.1983 

48 

705 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për vënien 
nën mbrojtjen shtetërore të zonës muze rreth dyqanit " Flora " 
në qytetin e Tiranës dhe të zonës muze në qytetin e 
Pogradecit. 

01.04.1983 - 
02.11.1983 

10 
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706 Korrespondencë, njoftim për të ngritur me kritere më të drejta 
monumentet, përmendoret, bustet, lapidarët dhe pllakat 
përkujtimore, ndërtim shtëpi kulture, pallat kulture etj. 

03.07.1983 - 
12.29.1983 

36 

707 Informacion mbi gjendjen e institucioneve kulturore të 
bashkimeve profesionale, si dhe mbi disa probleme që dolën 
nga kontrolli i bërë në rrethin e Mirditës dhe të Lezhës, për 
zbërthimin e materialeve të Kongresit të 7-të të Partisë në 
fushën e kulturës. 

06.01.1977 - 
01.08.1983 

41 

708 Informacion për ngritjen e statujës së Heroit të Popullit Avni 
Rustemi. 

08.09.1983 - 
08.31.1983 

5 

709 Korrespondencë, relacion, informacion për dërgimin e 
Ansamblit të Këngëve dhe të Valleve Popullore në Republikën 
Federale Gjermane, projektprogrami si dhe probleme të 
fondeve që dalin për nisjen e tij. 

02.03.1983 - 
04.26.1983 

49 

710 Konkluzione të Komitetit Qendror të Partisë dhe të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, disa mendime " Për zbatimin e 
protokollit të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë " Për 
forcimin dhe përmirësimin e propagandës me botën e jashtme 
" si dhe zbatimi i detyrave të lëna nga ekipi i lartpërmendur ". 

02.15.1981 - 
02.21.1983 

122 

711 Studim, relacion, informacion për vendin dhe rolin e rinisë në 
etapën e sotme dhe detyrat që dalin, angazhimi i organeve 
shtetërore dhe të institucioneve të tjera për zgjidhjen e 
problemeve të rinisë. 

06.25.1982 - 
03.05.1983 

105 

712 Informacion për fondet, kriteret, kontrolle, çështje të importit 
të literaturës së huaj. 

03.17.1982 - 
05.03.1983 

61 

713 Relacione, informacione, shënime mbi kalendarin e 
aktiviteteve kombëtare e ndërkombëtare sportive për vitin 
1983, mbi gjendjen e stadiumeve dhe të fushave të futbollit 
dhe masat për përmirësimin e tyre si dhe probleme të 
ndryshme të sportit brenda dhe jashtë vendit. 

01.03.1983 - 
12.26.1983 

83 

714 Informacion mbi disa shfaqje të huaja në futboll gjatë sezonit 
sportiv 1982-1983, ngritja cilësore në sektorin e fiskulturës dhe 
të sporteve. 

04.19.1983 - 
11.04.1983 

37 

24 Shëndetësi.   
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715 Letër e Këshillit të Ministrave, informacione për marrjen e 
masave në spitalet klinike të Tiranës e të rretheve, heqjen nga 
plani të Spitalit të Poliçanit, ndërtimi i Poliklinikës në Kavajë. 

08.29.1983 - 
12.03.1983 

17 

716 Raport mbi zbatimin e deritanishëm të objektivit " T`i kthejmë 
spitalet në qendra kurimi, kërkimi dhe kualifikimi ", masat që 
duhen marrë. 

12.12.1983 - 
12.24.1983 

41 

717 Letër e Këshillit të Ministrave për masat që duhet të merren 
për ruajtjen e pastërtisë së ujit të pijshëm. 

09.26.1983 - 
09.27.1983 

2 

718 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin e 
hyrjes së kolerës, për fuqizimin e luftës kundër tuberkulozit. 

02.28.1983 - 
09.29.1983 

11 

719 Raport i Presidiumit të Kuvendit Popullor " Mbi luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse ". 

12.12.1983 - 
12.14.1983 

9 

720 Relacion, informacion të Ministrisë së Shëndetësisë për 
ngritjen e Qendrës së Hemodiolizës Kronike, mbi disa objekte 
të shëndetësisë. 

05.02.1983 - 
11.21.1983 

16 

721 Studim, raport për ngritjen e mëtejshme të shërbimit 
shëndetësor profilaktik e kurativ për perspektivën e shërbimit 
kardiologjik. 

11.10.1982 - 
12.27.1983 

27 

722 Informacion mbi disa raste me paratifo në fshatin Arrn dhe 
Ujnisht të rrethit të Kukësit. 

09.22.1983 - 
10.01.1983 

7 

723 Informacion mbi arritjet e deritanishme për të prodhuar 
shiringat plastike me forcat tona. 

09.12.1983 - 
10.18.1983 

8 

724 Informacionet për punimet e ndërtimit dhe montimit për 
rikonstruksionin e Uzinës së Antibiotikëve, rezultatet e 
kontrollit të ushtruar në këtë Uzinë. 

02.02.1983 - 
12.30.1983 

19 

725 Raport mbi gjendjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit 
farmaceutik. 

10.27.1983 - 
11.17.1983 

43 

726 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi dëmet e 
shkaktuara nga rënia e zjarrit në Institutin e Higjienës e 
Epidemiologjisë. 

07.13.1983 - 
07.18.1983 

5 

727 Informacion mbi shërbimin shëndetësor në ndërmarrje e në 
Qytetin Studenti. 

08.11.1983 - 
12.16.1983 

21 

728 Raport, relacion mbi gjendjen e shërbimit onkologjik në 
vendin tonë dhe masat për përmirësimin e tij. 

03.28.1983 - 
08.20.1983 

42 
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729 Studim, raport, relacion, mbi gjendjen e shërbimit psikiatrik 
në vendin tonë, për riaftësimin e të sëmurëve me të meta 
fizike e mendore dhe të invalidëve. 

05.17.1983 - 
12.27.1983 

43 

730 Studim mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e shërbimit 
në shtëpitë e të moshuarve. 

1983 7 

731 Konkluzione, informacione, relacione mbi gjendjen e 
vdekshmërisë së fëmijëve të moshave 0-1vjeç,1-4 vjeç, masat 
që duhen marrë për ta ulur në mënyrë të ndjeshme. Relacion 
për ngritjen e Institutit të Studimeve Pediatrike. 

07.19.1982 - 
02.14.1984 

76 

732 Relacion i Gjykatës së Lartë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për hapjen dhe funksionimin e Shkollës së 
Edukimit të të Miturve. 

04.22.1983 - 
07.05.1983 

16 

733 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë për ardhjen e 
disa specialistëve në vendin tonë. 

07.01.1983 - 
07.23.1983 

6 

734 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë për miratimin e 
projektmarrëveshjes midis Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë me UNFPA ( Fondit të Kombeve të Bashkuara për 
Aktivitetet e Popullsisë ). 

04.18.1983 - 
06.28.1983 

33 

735 Konkluzione nga kontrolli i ushtruar në rrethin e Fierit ( nga 
ekipi i Këshillit të Ministrave ) për zbatimin e detyrave të 
vendimit të Këshillit të Ministrave për thellimin e karakterit 
profilaktik të shëndetësisë sonë dhe për ruajtjen e ambientit 
nga ndotja si dhe planet e punës. 

04.21.1982 - 
01.14.1984 

88 

736 Konkluzione nga kontrolli i ushtruar në rrethin e Mirditës, 
Librazhdit nga ekipi i Këshillit të Ministrave për zbatimin e 
detyrave " Për përmirësimin rrënjësor të shëndetit të nënës 
dhe të fëmijës dhe masat që duhen marrë për të ulur në 
mënyrë të ndjeshme vdekshmërinë foshnjore ". 

06.21.1983 60 

25 Kuadër.   

737 Formularë e raportit statistikor të kuadrit, kërkim të dhënash 
më të plota. 

02.14.1983 - 
09.08.1983 

10 

738 Për disa shtesa dhe ndryshime në emërtesa të kuadrit dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë si dhe materiali i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

01.04.1983 - 
03.18.1983 

17 
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739 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, me komitetet ekzekutive të kp të 
rretheve për plotësimin e zyrave të shifrës, miratimin e 
shifrantëve dhe organizimin me ta të një kursi kualifikimi. 

05.18.1983 - 
12.03.1983 

12 

740 Letra të Këshillit të Ministrave për zhvillim seminari me 
punonjësit e kuadrit, dërgim në  kursin 2-mujor. Detyrat e 
Sekretariatit të KQ të Partisë për kualifikimin e kuadrit të 
diplomacisë. 

02.15.1983 - 
12.26.1983 

12 

741 Letër e Këshillit të Ministrave korrespondencë për përdorimin 
me frytshmëri të specialistëve pasuniversitarë, për kuadrot e 
lartë që kërkohen, plotësimin e nevojave e rishpërndarjen e 
kuadrit. 

04.14.1983 - 
10.07.1983 

18 

742 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
shpërndarjen e specialistëve të lartë me rezultate shumë të 
mira në kuadrin e 10 përqindëshit, fillim marrëdhënie 
financiare, dhënie kuadri për shkollat e larta, kërkesë për 
juristë si dhe njoftimi për vendosjen në punë të grave që u janë 
transferuar burrat jashtë rrethit të Tiranës. 

08.09.1983 - 
10.14.1983 

61 

743 Korrespondencë me ministritë për vënie në dispozicion të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës specialistë për shkollat e 
larta, praktikat përkatëse. 

08.05.1982 - 
01.29.1983 

27 

744 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë për emërime dhe 
lëvizje kuadri. 

01.22.1983 - 
12.29.1983 

16 

745 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Tiranës për sistemimin në punë provizor shoferë 
të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

10.11.1983 - 
10.17.1983 

5 

746 Korrespondencë me disa komitete ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Përmet, Mat, Gjirokastër, me 
Komisionin e Planit të Shtetit për emërime dhe lëvizje kuadri 
si dhe caktim page. 

01.14.1983 - 
08.22.1983 

16 

747 Korrespondenca për emërime dhe lëvizje kuadri në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave si dhe caktim page. 

01.10.1983 - 
12.30.1983 

30 

748 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
Ministrinë e Shëndetësisë, Akademinë e Shkencave për 
emërime dhe lëvizje kuadri dhe caktim page. 

01.10.1983 - 
10.03.1984 

61 
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749 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Energjetikës, Punëve të Jashtme, Tregtinë e Jashtme, Financën, 
Tregtinë e Brendshme, për emërime dhe lëvizje kuadri si dhe 
caktim page. 

01.19.1983 - 
12.21.1983 

36 

750 Korrespondenca me Drejtorinë e Pritjes, Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, Drejtorinë e Arkivit të Shtetit, Gjykatën e Lartë, 
praktikat përkatëse për emërime dhe lëvizje kuadri dhe 
caktim page. 

03.24.1983 - 
10.03.1984 

25 

751 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit, Ekomominë 
Komunale, Komunikacionin, Drejtorinë e Përgjithshme të PT 
për emërtime dhe lëvizje kuadri si dhe caktime page, praktikat 
përkatëse. 

12.24.1982 - 
12.30.1983 

29 

752 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
kalim kuadrosh në sistemin e arsimit për shkollat e larta, 
praktikat përkatëse. 

02.18.1983 - 
08.11.1983 

43 

753 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për emërime 
përfaqësuesi diplomatik, praktikat përkatëse. 

02.14.1983 - 
11.22.1983 

21 

754 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, korrespondencë 
me ministritë për probleme të dekorimeve si dhe praktikat 
përkatëse. 

01.06.1983 - 
02.09.1984 

114 

755 Korrespondencë për dhënie grade e titulli shkencor. 01.10.1983 - 
12.23.1983 

8 

756 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Elbasan për deklarim personi që nuk u qëndron 
besnik qëllimeve të revolucionit popullor dhe të ndërtimit 
socialist të vendit. 

05.06.1982 - 
04.02.1983 

3 

757 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Tregtinë 
e Jashtme, Punët e Brendshme, Mbrojtjen Popullore, për 
miratim delegacioni si dhe praktikat përkatëse. 

12.25.1982 - 
12.07.1983 

94 

758 Korrespondenca me Ministrinë e Komunikacioneve, 
Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Bujqësisë, Arsim-
Kulturën, Shëndetësinë, Ndërtimin, për miratim delegacioni, 
praktikat përkatëse. 

10.07.1982 - 
12.14.1983 

80 

759 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës për 
dalje kuadri jashtë shtetit, praktikat përkatëse. 

02.11.1983 - 
12.05.1983 

76 
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760 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për dalje kuadri 
jashtë shtetit si dhe praktikat përkatëse. 

12.30.1982 - 
09.08.1983 

71 

761 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për dërgim 
kuadri jashtë shtetit, si dhe praktikat përkatëse. 

01.07.1983 - 
11.04.1983 

102 

762 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Energjetikës, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për dërgim specialistësh jashtë shtetit, si dhe 
praktikat përkatëse. 

12.31.1982 - 
11.09.1983 

94 

763 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivit të 
Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit për 
dërgim kuadri jashtë shtetit si dhe praktikat përkatëse. 

03.25.1983 - 
11.22.1983 

31 

764 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, të 
Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të PT për dalje 
kuadri jashtë shtetit, praktikat përkatëse. 

01.10.1983 - 
11.25.1983 

83 

765 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për dalje kuadri 
jashtë shtetit, praktikat përkatëse. 

07.21.1983 - 
11.09.1983 

47 

766 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për dalje kuadri jashtë shtetit, praktikat 
përkatëse. 

03.28.1983 - 
11.12.1983 

43 

767 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Mbrojtjes Popullore për 
dërgim kuadri jashtë shtetit, praktikat përkatëse. 

08.20.1983 - 
10.27.1983 

15 

768 Korrespondenca për dalje kuadri jashtë shtetit për Drejtorinë e 
Pritjes dhe Drejtorinë e Kontrollit të Mjeteve Matëse, praktikat 
përkatëse. 

10.26.1982 - 
12.14.1982 

19 

769 Relacione, evidenca për punonjësit që kanë dalë jashtë shtetit, 
për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje jashtë shtetit 
për vitin 1983. 

06.02.1983 - 
06.04.1983 

33 

770 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë për letrat e 
ardhura për ankesë, probleme të emërimit e transferimit. 

04.19.1983 - 
05.25.1983 

16 

26 Trajtim i Specialistëve të Huaj.   

771 Detyrat kryesore të zyrave të trajtimit të specialistëve të huaj. 11.08.1983 - 
12.19.1983 

17 
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772 Përmbledhëse vjetore për specialistët e huaj që erdhën në 
vendin tonë gjatë vitit 1983 në ndërmarrjet e sistemit të 
ministrive të ndryshme dhe që do të vinë. 

06.21.1983 - 
11.07.1983 

73 

27 Byroja Juridike.   

773 Ligje, dekrete, vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor " 
Për zgjedhjet e këshillave popullore e të gjykatave popullore ", 
projektligj '' Për planin e shtetit të vitit 1983'', " Për buxhetin e 
shtetit të vitit 1983 ", " Për Komisionin e Planit të Shtetit ", " Për 
sigurimet shoqërore shtetërore ", " Për pensionet e anëtarëve të 
kooperativave bujqësore ", " Për disa ndryshime në ligje ", " 
Për miratimin e dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor 
", si dhe dërgimi i ligjeve ministrive dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

01.21.1983 - 
02.18.1983 

23 

774 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, letër e Këshillit të 
Ministrave për forcimin e mëtejshëm të rendit juridik socialist 
dhe detyrat e organeve shtetërore, raporti përkatës. 

07.04.1983 - 
08.01.1983 

57 

775 Dekrete, vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për disa 
ndryshime në dekrete zgjedhjet e këshillave popullore dhe të 
gjykatave popullore, disa ndryshime në dekrete, ndryshime 
në vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor, si dhe nisja 
gjithë  ministrive dhe institucioneve. 

02.07.1983 - 
02.10.1983 

11 

776 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
ngritjen e flamurit shtetëror të RPSSH, për ekzekutimin e 
hymnit shtetëror të RPSSH, për dorëzimin e flamurit luftarak. 

06.27.1983 - 
07.20.1983 

18 

777 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, studim 
për sistemimin në banesë të bashkëshortëve që kanë zgjidhur 
martesën, problemet e ngritura në mbledhjet e komisioneve të 
përhershme të Kuvendit Popullor për përmirësimin e 
mëtejshëm të punës për të mënjanuar nga rruga gjyqësore 
mosmarrëveshjet civile. 

02.17.1983 - 
03.03.1983 

22 

778 Studim i Ministrisë së Punëve të Brendshme për veprat penale 
ndaj pronës në pesëvjeçarin e fundit 1978-1982, dërgimi disa 
ministrave, konkluzione për veprat penale ndaj pronës. 

03.21.1983 42 

779 Studim mbi masat që janë marrë për sistemimin në punë të 
përsëritësve në veprat penale. 

02.09.1983 9 
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780 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme për kontrollin e 
dosjeve gjyqësore, mendimi i sektorit për këtë problem. 

04.07.1983 - 
05.23.1983 

9 

781 Informacione statistikore të Gjykatës së Lartë " Mbi disa të 
dhëna të statistikës gjyqësore për vitin 1982 e 1983 ". 

03.09.1983 - 
02.23.1984 

35 

782 Raporte statistikore mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 
1982 dhe në forcat e armatosura. 

02.12.1983 - 
05.06.1983 

30 

783 Letër e Këshillit të Ministrave për disa çështje të korigjimit të 
moshave, korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme, me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër 
për administrimin e disa shtëpive pronë shtetërore probleme 
të lejes së banimit të disa specialistëve të rrethit të Krujës. 

03.15.1983 - 
04.13.1983 

14 

784 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi përmirësimin 
e mëtejshëm të punës për zbatimin e dispozitave ligjore që 
parashikojnë kundërvajtjet administrative, studimi i 
Prokurorisë së Përgjithshme për zbatimin e ligjshmërisë në 
urdhëresat e këshillave popullore të rretheve. 

01.07.1983 - 
02.16.1983 

17 

785 Porosi të Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar disa 
ministrive për prurjen në Aparat disa akte të rëndësishme 
specifike të secilës ministri. 

11.02.1983 - 
11.16.1983 

9 

786 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
pjesëmarrje në mbledhje ndërkombëtare. 

02.21.1983 - 
03.01.1983 

5 

787 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për krijimin e 
Degës së Emërtimeve në Presidiumin e Kuvendit Popullor. 

12.10.1983 3 

788 Projektrregullore e Këshillit Popullor të Rrethit si dhe 
mendimet e Këshillit të Ministrave për projektrregulloren. 

02.15.1984 - 
02.28.1984 

18 

789 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Durrës në lidhje me të drejtën e studimit të Miranda 
Prokos. 

12.08.1982 - 
01.22.1983 

6 

790 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Mirditë, Krujë për dhënie ndihmë ekonomike, 
sqarim për kuadrot që shkojnë nga qyteti në kooperativat 
bujqësore. 

06.02.1983 - 
10.28.1983 

6 
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791 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Lezhë, Durrës për ndërtim shtëpie me 
fonde shteti si dhe shitjen e parregullt të disa televizorëve. 

03.05.1983 - 
05.21.1983 

9 

792 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme 
lidhur me zëvendësimin e punonjësve që mungojnë nga puna. 

07.04.1983 2 

793 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
përcaktimin e qëndrimit të vendit tonë ndaj Konventës mbi të 
drejtën e detit, materiali përkatës. 

03.29.1983 - 
07.07.1983 

336 

28 Inspektimi i Shtetit.   

794 Njoftim mbi rikontrollin e bërë për transportimin dhe ruajtjen 
e mallrave të import-eksportit. 

02.06.1983 - 
03.05.1983 

21 

795 Njoftim mbi kontrollin e ushtruar në Kombinatin e Tekstileve 
" Stalin " për disa probleme të planifikimit dhe të 
administrimit të pronës, të ngritura nga ekonomisti Ylli Limaj. 

01.03.1983 - 
12.25.1983 

53 

796 Njoftim mbi dokumentimin dhe administrimin e mallrave të 
importit. 

02.15.1983 - 
02.28.1983 

50 

797 Njoftim për kontrollin e bërë në organet e tregtisë së jashtme 
lidhur me disa humbje të  shkaktuara ekonomisë gjatë vitit 
1982. 

01.28.1983 - 
04.04.1983 

64 

798 Njoftim mbi zëvendësimin e lëndëve djegëse të lëngëta dhe 
përdorimin me efektivitet të lëndëve djegëse. 

02.07.1983 - 
04.19.1983 

60 

799 Njoftim mbi administrimin dhe ruajtjen e materialeve të 
banesave që u shembën në Rrugën e Barrikadave. 

02.08.1983 - 
05.09.1983 

27 

800 Konkluzione mbi kontrollin e ushtruar në rrethin e Tiranës 
për punën e bërë në zbatim të detyrave të vendimeve të 
Këshillit të Ministrave për kursimin e energjisë elektrike dhe 
të karburanteve. 

04.01.1983 - 
04.27.1983 

38 

801 Njoftim mbi kontrollin e ushtruar në Kooperativën Bujqësore 
të Donofrosës së Beratit për disa probleme të ngritura në një 
letër drejtuar Inspektimit të Shtetit nga zootekniku i kësaj 
kooperative Hasan Korvafa. 

04.05.1983 - 
06.07.1983 

45 

802 Konkluzione, njoftime për kontrollin e ushtruar mbi disa 
aspekte të administrimit të pronës në sektorin e tregtisë së 
brendshme. 

03.10.1983 - 
08.17.1983 

172 
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803 Raport, relacion, njoftim, për shfrytëzimin e pyjeve, kursimin 
e zëvendësimin e lëndës drusore. 

05.19.1983 - 
10.17.1983 

83 

804 Njoftim për gjendjen e trajtimit të frutave dhe perimeve në 
tregtinë e brendshme në rrethet Tiranë e Durrës. 

07.08.1983 - 
07.20.1983 

18 

805 Njoftim për kontrollin e ushtruar lidhur me disa probleme të 
administrimit dhe përdorimit të ambalazheve. 

05.19.1983 - 
10.31.1983 

38 

806 Konkluzione, njoftime për disa çështje që ngrihen në 
Ndërmarrjen Pyjore Lezhë. 

07.18.1983 - 
01.31.1984 

81 

807 Njoftim mbi administrimin, ruajtjen dhe vënien në shfrytëzim 
të makinerive e pajisjeve të pavëna në punë. 

09.06.1983 - 
10.06.1983 

43 

808 Njoftim për kontrollin e ushtruar për përfundimin në kohë të 
veprave që lidhen me thithjen e produkteve dhe disa veprave 
të tjera të prapambetura nga vitet e kaluara. 

08.01.1983 - 
10.05.1983 

77 

809 Konkluzione, njoftim për kontrollin e ushtruar nga grupi i 
Inspektimit të Shtetit me qendër në Durrës për ruajtjen dhe 
evadimin e mallrave të import-eksportit. 

06.25.1983 - 
12.06.1983 

70 

810 Njoftime, informacione për rikontrollin e kryer në tregti, në 
Kombinatin e Tekstileve " Stalin " për lëndët djegëse, 
rikontrollin që bëhet në ndërmarrjet tregtare të rretheve Lezhë 
e Krujë. 

02.14.1983 - 
09.01.1983 

49 

811 Njoftim mbi disa probleme që dalin nga kontrolli i ushtruar në 
Minierën e Gurit të Kuq në Pogradec. 

10.05.1983 - 
11.14.1983 

34 

812 Njoftim mbi verifikimin e planifikimit për ndërtimin e 
fabrikave të pasurimit e briketimit të qymyreve e zhavorrit 
bituminoz. 

10.10.1983 - 
10.21.1983 

5 

813 Konkluzione, njoftime mbi disa çështje të administrimit të 
pronës në Ndërmarrjen Kimike Durrës. 

08.05.1983 - 
01.18.1984 

102 

814 Konkluzione, njoftime mbi kontrollin e ushtruar në rrethin e 
Kukësit, Tropojës, Lushnjës, për zhvillimin e numrit të krerëve 
të blegtorisë, si dhe për disa probleme të tjera të para në 
aspektin e ruajtjes dhe administrimit të pronës. 

01.17.1984 - 
10.20.1984 

96 
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815 Konkluzione, njoftime mbi gjendjen e evidencimit, 
dokumentimit, ruajtjes dhe administrimit të materialeve, 
kryerjen e shërbimeve për mirëmbajtjen dhe riparimin e 
banesave nga ndërmarrjet e ekonomisë komunale. 

05.25.1983 - 
01.21.1984 

105 

816 Njoftim për kontrollin e ushtruar në disa aspekte të 
administrimit të pronës në sektorin e tregtisë së brendshme. 

05.23.1983 - 
06.04.1983 

14 

817 Njoftime dërguar Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për disa 
masa disiplinore të marra nga Inspektimi i Shtetit si dhe për 
mosdhënien e planshpërndarjes për disa mallra importi. 

03.15.1983 - 
07.12.1983 

10 

818 Njoftim dërguar Ministrisë së Bujqësisë mbi disertacionin për 
kualifikimin dyshkallësh të Andon Papingjit. 

11.22.1983 2 

819 Njoftim mbi kontrollin e ushtruar në Degën e Turizmit Fier. 04.29.1983 17 

29 Sektori i Organeve Lokale.   

820 Planet e punës vjetore të Sektorit të Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore për vitin 1983. 

02.15.1983 - 
03.05.1983 

8 

821 Për punën e bërë nga Sektori i Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore në zbatim të vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr. 353, datë 8.12.1982. 

04.29.1983 4 

822 Grafiku i mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe problemet që do të shqyrtojnë gjatë 
vitit 1983. 

01.07.1983 - 
12.15.1983 

175 

823 Tematika e çështjeve të konsultës me disa kryetarë të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
përmirësimin e raporteve që i paraqesin komitetet  ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve Aparatit të Kryeministrisë. 

01.03.1983 5 

824 Problemet e ngritura nga komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve në raportet informative për periudhën e 
tremujorit të katërt të vitit 1983. 

02.24.1984 - 
04.13.1984 

33 

825 Problemet që kanë ngritur komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve në raportet e tremujorit të tretë të vitit 
1983. 

11.15.1983 - 
01.10.1984 

38 

826 Problemet që kanë ngritur komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore në raportet e tremujorit të dytë të vitit 1983 për 
ministritë. 

08.11.1983 - 
12.24.1983 

55 
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827 Material përmbledhës i raporteve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për tremujorin e parë të vitit 
1983 si dhe vërejtjet e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

05.10.1983 - 
07.01.1983 

60 

828 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për disa 
probleme të ngritura nga zgjedhësit në takimet me deputetët. 

07.19.1983 - 
08.10.1983 

3 

829 Probleme të ngritura në mbledhjet e këshillave popullore të 
rretheve. 

03.14.1983 - 
05.20.1983 

15 

830 Njoftime për pjesëmarrje në mbledhje të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve për vitin 1983. 

03.10.1983 - 
12.13.1983 

30 

831 Relacion, njoftim për seminarin e organizuar më 5.11.1983 në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave për kompetencat e 
këshillave popullorë të qyteteve. 

02.16.1983 - 
12.12.1983 

71 

832 Referat i Këshillit të Ministrave dërguar disa ministrive për 
përmirësimin e punës të komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve në fushën e planit e buxhetit, si dhe relacioni i kësaj 
drejtorie. 

10.24.1983 - 
12.07.1983 

14 

833 Vendimi i Presidiumit të Kuvendit Popullor, raport për 
përfundimet e arritura deri tani në zbatimin e parimeve të 
Kushtetutës dhe të Ligjit "Për këshillat popullore'', që organet 
ekzekutive t'i nënshtrojnë veprimtarinë e tyre organeve të 
zgjedhura të pushtetit në rreth e në bazë. 

05.31.1983 25 

834 Raporte, relacione, materiale për nënshtrimin e veprimtarisë 
së organeve ekzekutive ndaj organeve të zgjedhura. 

03.23.1983 - 
08.06.1983 

96 

835 Njoftime për kontrollet e ushtruara për njohjen e 
popullarizimin e ligjeve,në Elbasan, Gramsh dhe Shkodër. 

11.25.1983 - 
10.20.1984 

21 

836 Raport për kontrollin e ushtruar në rrethin e Fierit për të 
marrë masat për zbatimin e detyrave që i janë caktuar 
Ministrisë së Bujqësisë. 

05.24.1983 49 

837 Raporte për kontroll e ndihmë me ekipe në rrethet Fier, 
Mirditë, Kukës, Dibër, Durrës. 

03.19.1983 - 
12.29.1983 

50 

838 Disa probleme që kanë dalë gjatë kontrollit nëpër rrethe në 
periudhën dhjetor 1982-janar 1983, planpune, konkluzione, 
raport dhe njoftime. 

01.20.1983 - 
06.27.1983 

70 
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839 Projektdekret dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
ndarje administrative tokësore për rrethet e Korçës, Shkodrës, 
Tepelenës, Gramshit, Lushnjës, Skraparit, Durrësit, praktikat 
përkatëse. 

12.25.1982 - 
02.08.1983 

48 

840 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, korrespondencë 
me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
(disa rrethe) për disa ndryshime në ndarje administrative 
tokësore, praktikat përkatëse. 

02.12.1983 - 
12.26.1983 

103 

841 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Matit për ngritjen në kategori të qytetit të Burrelit. 

05.04.1983 - 
09.12.1983 

3 

842 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Tiranës për ruajtjen e objekteve të Ujësjellësit të 
Tiranës, për ndihmën e dhënë familjes së Remzi Briçit. 

06.03.1983 - 
11.21.1983 

7 

843 Përgjigje e letrës së Presidiumit të Kuvendit Popullor që bën 
fjalë për një kryetar këshilli për njohjen e vjetërsisë në punë. 

05.21.1983 2 

30 Drejtoria e Kontrollit të Mjeteve Matëse.   

844 Plankontrolli, konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të 
Mjeteve Matëse në rrethet Fier, Vlorë si dhe plani i 
aktiviteteve të Drejtorisë. 

01.04.1983 - 
01.28.1984 

37 

845 Raport dhe studim i Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse 
për analizën e aktivitetit për vitin 1983 dhe masat që duhen 
marrë për vitin 1984. 

02.24.1983 - 
03.09.1984 

30 

846 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për një 
ndryshim në planin e importit të vitit 1983. 

07.27.1983 2 

847 Dërgimi i projektdekretit për njësitë ligjore të matjes dhe për 
kontrollin e mjeteve matëse në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, përsosja e kontrollit, zbatimi i njësive 
ligjore, kontrolli i mjeteve matëse. 

06.27.1983 18 

848 Raporte, relacione e informacione të rëndësishme të dhëna 
udhëheqjes, si dhe raporti dhe evidenca vjetore konkluzione të 
kontrollit të ushtruar në disa rrethe. 

07.27.1983 - 
04.26.1984 

75 

849 Korrespondencë për marrëdhëniet me organizatat e 
specializuara ndërkombëtare, dalje jashtë shtetit. 

06.30.1983 - 
04.29.1984 

5 

31 Informacioni.   
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850 Instruksion për informacionin si evidenca dhe njoftime që i 
vinë Këshillit të Ministrave si dhe mënyrat e përdorimit të 
njoftimeve dorëzuar udhëheqjes. 

12.04.1982 - 
11.01.1983 

57 

851 Njoftime udhëheqjes për kritikat në shtyp dhe për ngjarjet e 
jashtëzakonshme çdo muaj. 

02.03.1983 - 
12.09.1983 

79 

32 Arbitrazhi Shtetëror.   

852 Informacion mbi zhvillimin e analizës vjetore të Arbitrazhit 
Shtetëror, dërgim infomacioni të lidhjes së kontratave. 

03.18.1983 - 
09.02.1983 

7 

33 Administrata.   

853 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Komisionin e 
Planit të Shtetit, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të PT për zbatimin e planit financiar për vitin 
1982, për porositë e pajisjeve të parealizuara gjatë vitit 1982, 
emërtimet e funksioneve organike të kohës së luftës, numrat 
telefonikë përkatës, projektplani i shpenzimeve për vitin 1984, 
për ndryshim në planin e importit të vitit 1983. 

02.08.1983 - 
12.05.1983 

26 

34 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Evidenca statistikore të kërkesa-ankesave (vjetore në shkallë 
vendi, dikasteresh e rrethesh). 

09.05.1983 - 
03.31.1984 

187 

2/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen për mangësi në organizim, drejtim 
dhe planifikimin e punës në ndërmarrjet ekonomike (tipike e 
për probleme të rëndësishme). 

12.22.1982 - 
12.05.1983 

137 

3/L Ankesa të shtetasve të ndryshëm për mangësi në organizimin, 
drejtimin dhe planifikimin e punës në kooperativat bujqësore 
(tipike e të rëndësishme). 

01.05.1983 - 
10.15.1983 

60 

4/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave për mangësi në organizimin, drejtimin dhe 
planifikimin e punës në institucionet social-kulturore (tipike e 
të rëndësishme). 

09.05.1983 - 
11.15.1983 

17 

5/L Letra të shtetasve të ndryshëm dërguar Këshillit të Ministrave 
ku akuzojnë drejtues e kuadro të ndryshëm për qëndrim të 
"keq" politik (tipike apo të vlerësuara, të drejta gjatë 
verifikimit). 

03.21.1983 - 
04.03.1983 

26 
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6/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku bëjnë fjalë për qëndrimin moral, sjelljen e 
padenjë dhe veprime të padrejta në punën e kuadrove apo 
personave të tjerë (tipike e probleme të rëndësishme). 

01.10.1983 - 
11.16.1983 

72 

7/L Letra të shtetasve të ndryshëm drejtuar Këshillit të Ministrave 
ku akuzojnë drejtues të ndryshëm për vjedhje, shpërdorime e 
dëmtime të pasurisë së përbashkët (tipike e të vlerësuara të 
drejta gjatë verifikimit). 

03.07.1983 - 
02.04.1984 

73 

8/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen për punësimin e tyre në vende të 
papërshtatshme (tipike). 

07.09.1983 - 
12.28.1983 

0 

9/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen se padrejtësisht i transferojnë nga 
Tirana në rrethe të tjerë (tipike). 

07.09.1983 - 
11.21.1983 

11 

10/L Letër e Sali Hoxhës (Kooperativa Bujqësore Babinë, Tropojës), 
dërguar Këshillit të Ministrave me të cilën propozon 
vendosjen e sistemit të librezave të punës edhe për 
kooperativistët, si dhe për punëtorët, si dhe relacione 
përkatëse për këtë problem. 

02.06.1983 - 
07.30.1983 

17 

11/L Kërkesa të kolektivit arsimor të shkollës së Mesme Artistike 
Gjirokastër dhe persona të veçantë për dërgim të mësuesve 
me profil muzikor në këtë shkollë. 

11.11.1983 - 
01.03.1984 

15 

12/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku bëhet fjalë për plotësimin e zonave të ndryshme 
me specialistë të shëndetësisë. 

03.25.1983 - 
08.25.1983 

10 

13/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen për trajtim të keq për shkak të 
qëndrimit politik të të afërmëve të tyre. 

07.19.1975 - 
02.28.1984 

159 

14/L Letra të internuarve apo të afërmëve të tyre dërguar Këshillit 
të Ministrave ku bëhet fjalë për internime të padrejta (një pjesë 
e mirë janë thjesht kartela, letrat nuk janë kthyer nga Ministria 
e Punëve të Brendshme). 

02.26.1983 - 
04.03.1984 

102 

15/L Letra të dënuarve politikë dërguar Këshillit të Ministrave ku 
ankohen për dënime të padrejta dhe trajtim të keq në burg. 

02.04.1983 - 
03.13.1984 

53 
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16/L Letra të shtetasve të ndryshëm dërguar Këshillit të Ministrave 
ku ankohen për mbylljen e çështjeve hetimore apo për 
mosnxjerrjen në shesh të vërtetës, si dhe relacine përkatëse. 

03.13.1979 - 
10.21.1985 

255 

17/L Kërkesë e një qytetari nga Maminasi i Durrësit drejtuar 
Këshillit të Ministrave për gjetjen e djalit (ushtar) zhdukur pa 
adresë. 

06.09.1983 - 
08.11.1983 

4 

18/L Telegram i një qytetari nga Shkodra dërguar Këshillit të 
Ministrave, ankohet se organet shtetërore i kanë dhunuar 
banesën. 

12.25.1983 - 
02.04.1984 

5 

19/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku jepen mendime për zhvillimin e industrisë në 
vendin tonë. 

05.17.1983 - 
11.19.1983 

99 

20/L Propozime dhe eksperimentime të Rushan Koçibellit për 
seleksionimin dhe pasurimin e mineralit të hekurit në 
minierën e Përrenjasit, si dhe relacione përkatëse. 

05.26.1983 - 
09.10.1983 

14 

21/L Letra dhe informacione lidhur me cilësinë e kuarcit të 
minierës së Kamit Tropojë. 

10.08.1983 - 
06.28.1984 

7 

22/L Letra e dy inxhinierëve nga Kukësi dërguar drejtuesve të 
Këshillit të Ministrave ku parashtrojnë vërejtjet për studimin e 
hidrocentralit të Skavicës. 

04.26.1983 - 
08.05.1983 

6 

23/L Letër e Loni Dimos dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
për aftësimin e vajrave lubrifikante të përdorura. 

07.23.1983 - 
11.18.1983 

7 

24/L Vërejtje të Durim Shabanit dhe Arjan Pustinës lidhur me 
ndryshimet teknologjike në Fabrikën e Bukës në Tiranë. 

08.19.1983 - 
01.09.1984 

22 

25/L Letra të drejtuesve të kooperativave bujqësore apo personave 
të veçantë, dërguar Këshillit të Ministrave, lidhur me 
perspektivën e zhvillimit të ekonomive bujqësore. 

12.13.1983 - 
12.21.1983 

14 

26/L Letër e Mustafa Ahmetit (NB Mamurras) dërguar Këshillit të 
Ministrave me të cilën njofton për një sërë studime dhe 
eksperimentime në fushën e bujqësisë dhe kërkon zbatimin në 
praktikë të tyre. 

10.22.1983 - 
04.24.1984 

6 

27/L Letër anonime dërguar Këshillit të Ministrave ku bëhet fjalë 
për gjendjen e keqe në kooperativën bujqësore të Bajzës dhe 
qëndrimin e kuadrove nga rrethi në bazë. 

07.10.1983 - 
03.08.1984 

15 
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28/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku bëhet fjalë për shtimin e sipërfaqes ujitëse në 
zona të ndryshme. 

06.27.1982 - 
02.01.1984 

23 

29/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku bëjnë vërejtje e propozime për rritjen e 
kapacitetit kullues në zona të ndryshme të vendit. 

06.07.1983 - 
10.06.1983 

7 

30/L Letra të shtetasve të ndryshëm dërguar Këshillit të Ministrave 
ku ankohen për tufëzimin e detyruar të bagëtive dhe trajtimin 
e keq të bagëtive të tufëzuara (tipike). 

03.09.1982 - 
06.29.1984 

81 

31/L Letra të inxhinier Stefan Stefa nga Erseka dërguar Këshillit të 
Ministrave për luftën kundër dëmtuesve në pyje, si dhe 
relacionet përkatëse për këtë problem. 

05.14.1983 - 
08.01.1983 

22 

32/L Kërkesa e propozime të qytetarëve të ndryshëm drejtuar 
Këshillit të Ministrave për ndryshimin e vendimit të Këshillit 
të Ministrave për riveshjen e gomave të automjeteve. 

07.14.1983 - 
12.07.1983 

11 

33/L Vërejtje të Roland Isakut për projektin e nyjes së inerteve në 
Mifol. 

04.28.1983 - 
06.25.1983 

11 

34/L Kërkesë e kooperativistëve të kooperativës bujqësore 
"Skënderbeg" Gramsh për ndërtimin e një ure pasarelë mbi 
lumin Devoll. 

12.28.1983 - 
04.26.1984 

7 

35/L Letra të personave të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen se në mënyrë të paligjshme nuk u 
jepet ose u hiqet leja e banimit në qytetin e Tiranës dhe të 
Krujës. 

01.27.1978 - 
06.11.1983 

26 

36/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen për prishje të banesave ngritur pa leje 
si dhe relacione përkatëse (tipike). 

12.11.1982 - 
05.09.1983 

19 

37/L Letër kolektive e banorëve të lagjes "Totaj" Kukës, dërguar 
Këshillit të Ministrave ku ankohen për mungesë të ujit të 
pijshëm. 

11.22.1983 - 
05.14.1984 

6 

38/L Letra kolektive apo individuale dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen për mungesa në furnizimin e popullit 
me artikuj bujqësor e blegtoral (tipike). 

03.20.1983 - 
05.11.1983 

13 
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39/L Letër e një qytetari nga Laçi, dërguar Këshillit të Ministrave 
ku informon se ndërmarrjet tregtare të këtij qyteti, qarkullimin 
e mallit e bëjnë jo me dokumentacion të rregullt ç'ka i hap 
rrugë shpërdorimit. 

08.22.1983 - 
03.07.1984 

8 

40/L Kërkesa të personave të ndryshëm drejtuar Këshillit të 
Ministrave për ndërmjetësimin, për kthimin në Shqipëri të 
pasurisë së tyre jashtë shtetit. 

02.19.1983 - 
08.24.1983 

18 

41/L Letër anonime nga Berati dërguar Këshillit të Ministrave ku 
njoftohet për gjendjen e pakënaqshme në shkollat e këtij 
rrethi, (mungesë kuadri, mungesë programesh, etj) si dhe 
relacion përkatës i Ministrisë së Arsimit. 

09.16.1983 - 
09.17.1984 

7 

42/L Letër e banorëve të lagjes "Avni Rustemi" në Libohovë 
dërguar Këshillit të Ministrave me të cilën kërkojnë ngritjen e 
shtëpisë muze "Avni Rustemi". 

04.28.1983 - 
02.03.1984 

4 

43/L Letër e Dhimo Fanit (Sektori Shkencor i Kimi - Përpunimit 
Berat) dërguar Këshillit të Ministrave ku ankohet për zvarritjet 
në dhënien e përgjigjes së studimit të prodhimit të një pomade 
kundër hemoroideve. 

08.23.1983 - 
01.04.1984 

17 

44/L Letra të qytetarëve të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave lidhur me mangësitë në shërbimin shëndetësor 
(tipike e me karakter të përgjithshëm). 

11.13.1982 - 
12.29.1983 

48 

45/L Letra të personave të ndryshëm dërguar Këshillit të 
Ministrave ku ankohen për pengesat që u sillen për t'i dërguar 
për kurim jashtë shtetit (tipike). 

11.26.1982 - 
09.15.1983 

15 

46/L Ankesa të një qytetari nga Vlora për ndotjen e ambientit nga 
dekantimi i naftës në Gorisht si dhe masat përkatëse. 

08.08.1983 - 
11.10.1983 

9 

47/L Kërkesë e një qytetari drejtuar Këshillit të Ministrave për 
heqjen e kombësisë greke. 

06.20.1983 - 
09.12.1983 

4 

48/L Pasqyrë statistikore sipas rretheve, raporte dhe plan pune për 
zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave të popullit gjatë vitit 1983 
për probleme të ndryshme. 

08.27.1983 - 
02.24.1984 

42 
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49/L Njoftime periodike (korrik-shtator) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Adil Çarçani dhe 
Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Besnik 
Bekteshi, për zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e 
propozimeve të shtetasve si dhe vërejtje e sugjerime të dhëna 
nga udhëheqja për këto probleme. 

06.30.1983 - 
09.28.1983 

89 

50/L Njoftime periodike (tetor-dhjetor) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjet e sugjerimet e dhëna 
nga udhëheqja për këto probleme. 

10.05.1983 - 
12.31.1983 

79 

51/L Njoftime periodike (prill-qershor) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Adil Çarçani për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjet e propozimeve të 
shtetasve si dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja 
për këto probleme. 

04.06.1983 - 
06.29.1983 

79 

52/L Njoftime periodike (janar-mars) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e propozimeve të 
shtetasve si dhe, vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja 
për këto probleme. 
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