
 
 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

40 Viti 1984.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.01.1984, dhe vendimi përkatës për gjendjen e ndërlidhjes 
dhe masat që duhen marrë për t'u përgjigjur më mirë nevojave 
të ekonomisë dhe të mbrojtjes për prodhimin, administrimin 
dhe shpërndarjen e pullave postare si dhe relacioni i Drejtorisë 
së Përgjithshëme të Postave dhe Telekomunikacioneve për 
këtë problem. 

11.25.1983 - 
01.04.1984 

46 

2 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.01.1984, dhe vendimet përkatëse për disa përmirësime në 
kriteret e formimit të çmimeve të shitjes me pakicë në 
prodhimet farmaceutike të botimeve dhe për favorizimet e 
konfeksioneve për fëmijë, si dhe relacioni i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

11.07.1983 - 
01.17.1984 

45 

3 Ligji, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 04.01.1984, materiali 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion për 
sistemin e njësive të matjes dhe kontrollin e mjeteve matëse në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacioni 
përkatës si dhe dërgimi i dekretit ministrive, institucioneve e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve. 

06.27.1983 - 
02.25.1984 

81 

4 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1984, mbi organizimin e drejtimin të institucioneve 
shëndetësore në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe 
relacioni përkatës i kësaj ministrie për këtë problem. 

12.06.1983 - 
01.04.1984 

29 

5 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1984, për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.62, datë 07.03.1983, për përmirësimin e punës 
kërkimore shkencore me bimët foragjere dhe kullotat, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.03.1983 - 
01.07.1984 

11 
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6 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1984 "Për një ndryshim në vendimin e Këshilit të 
Ministrave Nr.81, datë 19.03.1977, për prodhimin, 
administrimin dhe shpërndarjen e pullave, si dhe relacioni 
përkatës i Postë - Telegrafave për këtë problem. 

10.17.1983 - 
01.08.1984 

9 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.01.1984, për disa çështje jashtë rendit të ditës si : probleme 
të ndërtimit të disa objekteve. 

01.04.1984 28 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.02.1984, për përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit të 
mesëm dhe të lartë deri në vitin 1985, raporti dhe pasqyrat 
përkatëse lidhur me këtë. 

11.26.1983 - 
02.10.1984 

196 

9 Procesverbali, vendime të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.02.1984, për drejtimet e rishikimit të çmimeve me 
shumicë të mallrave të vendit dhe të importit për 5 vjeçarin e 
tetë (1986-1990), raporti i Komitetit të Çmimeve dhe i 
Standardeve si dhe studimi i Këshillit të Ministrave dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.09.1984 - 
06.22.1984 

74 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.01.1984, për plotësimin e detyrave të planit të muajit janar 
1984 në industrinë kimike dhe atë minerare, sidomos në 
minierat e Bulqizës dhe të Batrës. 

02.10.1984 64 

11 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, datë 
10.02.1984, mbi kontroll-revizionin financiar, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

12.05.1983 - 
02.21.1984 

61 

12 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.02.1984, për një shtesë në dekretin Nr. 6254, datë 27.02.1982 
"Për shërbimin ushtarak në forcat e armatosura të Republikës 
Sociliste të Shqipërisë", propozimi i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

01.16.1984 - 
02.10.1984 

4 

13 Procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
10.02.1984, për shfrytëzimin më të mirë të transportit 
hekurudhor dhe të transportit automobilistik të mallrave, si 
dhe relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mendimet e 
dhëna Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.31.1984 - 
12.06.1984 

76 
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14 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 06.03.1984, 
për rezultatet ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve e 
kooperativave bujqësore për vitin 1983, diskutimi i shokut 
Adil Çarçani mbajtur në këtë mbledhje, mendimi i Komitetit 
Qendror të Partisë, raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, 
Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

02.21.1984 - 
03.17.1984 

211 

15 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e bilanceve të 
Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore për vitin 
1983, mendimi i Komitetit Qendror të Partisë, si dhe raporti i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

01.16.1984 - 
03.13.1984 

25 

16 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
06.03.1984, për miratimin e projektrregullores tip të 
ndërmarrjeve socialiste, si dhe relacioni përkatës për këtë 
problem. 

03.09.1984 - 
03.26.1984 

103 

17 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit ë Ministrave, datë 
06.03.1984, për bilancin faktik të të ardhurave e të 
shpenzimeve në valutë për vitin 1983 dhe eksport-importit për 
vitin 1984, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dërguar 
Këshillit të Ministrave si dhe ndryshime në planin e eksportit 
të vitit 1984 dërguar gjithë ministrive dhe institucioneve të saj. 

02.17.1984 - 
05.05.1984 

128 

18 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
06.03.1984, për miratimin e kuotave të importit për çdo 
ministri dhe institucion tjetër qendror për vitin 1985, relacioni 
i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem, si dhe 
pasqyrat përkatëse të vleftës të importit, sipas ministrive dhe 
institucioneve qendrore. 

02.17.1984 - 
03.15.1984 

105 

19 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.03.1984, shqyrtimin e problemit të furnizimit të druve të 
zjarrit, relacioni përkatës, si dhe disa diskutime për futjen e 
gjuhës italiane në shkolla, për krijimin e një fondi të veçantë 
për bazat prodhuese, shpërblimin e punëtorëve të naftës, për 
marrëveshjen ajrore me Republikën e Turqisë etj. 

03.05.1984 - 
03.06.1984 

31 
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20 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, për hartimin e projektkodit rrugor të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mendimet e Komitetit Qëndror të Partisë 
për këtë problem. 

04.05.1984 - 
04.30.1984 

90 

21 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, për krijimin e Institutit të Studimeve dhe 
Projektimeve të Urbanistikës dhe të Banesave dhe organizimin 
e Institutit të Studimeve dhe të Projektimeve të Arkitekturës, 
studimi i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale si dhe mendimi i Komitetit Qëndror të PPSH-së për 
këtë problem. 

02.18.1984 - 
04.05.1984 

81 

22 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, për disa shtesa e ndryshime në urdhëresën Nr. 5, 
datë 22.10.1982, për studimin, projektimin, planifikimin, 
zbatimin, financimin e investimeve dhe të ndërtimeve 
themelore dhe marrjen në dorëzim të veprave, relacioni 
përkatës si dhe mendimi i Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

03.16.1984 - 
04.05.1984 

73 

23 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, mbi zbatimin e urdhëresës së Këshillit të 
Ministrave Nr.5, datë 22.10.1982, në punimet fortifikuese 
mbrojtëse, mendimi i Komitetit Qëndror të Partisë për këtë 
problem, materiali i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

03.01.1984 - 
04.21.1984 

20 

24 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, mbi miratimin e shtesës së fondeve valutore për 
objektin " Fabrika e Acidit Sulfurik në Laç me aftësi 60 mijë 
ton në vit", relacioni i Ministrisë së Industrisë e Minierave si 
dhe mendime të Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

02.10.1984 - 
07.26.1984 

37 

25 Procesverbali  dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, për rregulloren për shërbimin statistikor në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë si dhe relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.04.1984 - 
04.12.1984 

31 
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26 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 05.04.1984, për 
ndalimin e të ndoturit të ujrave detare të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacioni i përbashkët i 
Ministrisë së Komunikacionit, i Ministrisë së Shëndetësisë 
dërguar Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

03.12.1984 - 
08.02.1984 

15 

27 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, për projekttematikën e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë muajve 
janar-korrik 1984. 

04.05.1984 - 
04.11.1984 

23 

28 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.04.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si : për furnizimin  materialo-teknik të Ushtrisë 
Popullore dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

04.05.1984 - 
04.20.1984 

27 

29 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1984, për përsosjen e mëtejshme të shpërblimit të punës 
së punonjësve duke e lidhur atë më mirë me plotësimin e 
detyrave të planit e të prodhimit, studimi i Komitetit të Punës 
dhe i Pagave për këtë problem. 

05.11.1984 - 
05.19.1984 

78 

30 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
19.05.1984, për përfundimin e punimeve të prapambetura nga 
viti 1983, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

04.07.1984 - 
05.29.1984 

128 

31 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1984, për miratimin e projektidesë, si dhe preventivit të 
Fabrikës së Pasurimit të Kromit në Batër (Krastë) të rrethit të 
Matit dhe për fillimin e punimeve të ndërtimit të kësaj fabrike 
në vitin 1984 si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

03.21.1984 - 
05.19.1984 

36 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1984, për përmirësimin e kritereve dhe rregullave për 
unifikimin e dhënies e të përdorimit të punëtorëve dhe të 
specialistëve të lartë e të mesëm, mjete mbrojtëse, veshmbathje 
të posaçme, ushqime shumëvlerëshe, sapun dhe rroba pune si 
dhe relacion i Komitetit të Punës dhe i Pagave për këtë 
problem. 

03.10.1983 - 
05.19.1984 

16 

33 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
19.05.1984, për një shtesë në normat e veshmbathjes së 
ushtarakëve të forcave të armatosura në RPSSH-së, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

03.21.1984 - 
06.02.1984 

14 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.05.1984, për ngritjen e Institutit të Studimeve Pediatrike, si 
dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

03.15.1984 - 
05.19.1984 

13 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.05.1984, për përmirësimin e punës në organet e 
përmbarimit si dhe relacioni i Gjykatës së Lartë për këtë 
problem. 

03.17.1984 - 
05.19.1984 

14 

36 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
19.05.1984, për parashikimin e debitorëve të jashtëm si dhe 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

02.23.1984 - 
06.01.1984 

12 

37 Ligji i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 19.05.1984, për 
fondin arkivor të shtetit dhe arkivat, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit për projektligjin për fondin 
arkivor dërguar Këshillit të Ministrave si dhe vërejtjet e 
dikastereve të ndryshme për këtë problem, materiali i dërguar 
Presidiumit, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave 
të Shtetit, dërgimi i ligjit ministrive dhe institucioneve 
qendrore, komitetet ekzekutive të rretheve. 

09.19.1983 - 
07.04.1984 

59 

38 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.05.1984, për disa çështje jashtë rendit të ditës si për 
realizimin e detyrave të eksportit, transportit etj. 

05.19.1984 38 
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39 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.06.1984, për disa probleme në fushën e fuqisë blerëse të 
popullsisë, mbulimi i saj me mallra e shërbime dhe për 
qarkullimin monetar si dhe raporti i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

05.29.1984 - 
06.20.1984 

68 

40 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
20.06.1984, për disa probleme dhe masa për të përsosur më tej 
kompetencat, kriteret, çmimet dhe standardet e frutave dhe të 
perimeve si dhe studimi i Komitetit të Çmimeve dhe të 
Standardeve për këtë problem. 

05.15.1984 - 
07.09.1984 

33 

41 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, datë 
20.06.1984, për mundësitë dhe masat që duhen marrë për të 
blerë panxharsheqerin, lulediellin dhe ullirin në bazë të 
përmbajtjes së sheqerit dhe të vajit, si dhe relacioni i Komitetit 
të Çmimeve dhe të Standardeve për këtë problem. 

04.28.1984 - 
07.25.1984 

24 

42 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.06.1984, për projekturdhëresën për disa masa për forcimin e 
kontrollit bankar në fondin e pagave, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

06.20.1984 13 

43 Procesverbal dhe udhëzimi i Këshillit të Ministrave, datë 
20.06.1984, për projekturdhëresën për marrëdhëniet e 
organeve shtetërore të RPSSH-së me organet dhe nëpunësit e 
shteteve të tjera ose të organizatave ndërkombëtare si dhe 
relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë probem. 

12.05.1983 - 
07.14.1984 

20 

44 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, dt 
20.06.1984, për miratimin e kontratës tip për furnizimin e 
prodhimeve industriale për eksport si dhe projektkontrata tip 
e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

03.27.1984 - 
07.13.1984 

21 

45 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, dt 
20.06.1984, mbi disa shtesa në tabelat e pagave të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, si dhe relacioni i kësaj ministrie për 
këtë problem. 

02.14.1984 - 
06.23.1984 

11 
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46 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, dt 
20.06.1984, për ndryshimin në strukturën organizative të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Fierit 
dhe të Vlorës si dhe relacioni i Komitetit të Punës dhe të 
Pagave për këtë problem. 

03.01.1984 - 
06.23.1984 

10 

47 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, dt 
20.06.1984, mbi punimet e kryera dhe të pafinancuara gjatë 
viteve 1982-1983, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

05.28.1984 - 
06.27.1984 

20 

48 Procesverbali dhe vendime të  Këshillit të Ministrave, datë 
20.06.1984, për shqyrtimin e bilancit e të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë të lirë për periudhën nëntëmujore, 
masat për plotësimin e planit të eksport-importit të tremujorit 
të tretë, prekjen e përkohshme të bilancit të valutës si dhe 
relacioni përkatës i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

06.20.1984 - 
06.23.1984 

152 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt 
20.06.1984, për një ndryshim në vendimin për vlerësimin e 
mallrave të eksport-importit për pesëvjeçarin e tetë. 

06.20.1984 1 

50 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, dt 
06.07.1984, për plotësimin e planit të gjashtëmujorit të parë 
dhe disa probleme e detyra që dalin për realizimin e planit të 
vitit 1984 si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit 
lidhur me këtë problem. 

06.28.1984 - 
07.09.1984 

218 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave më dt 
06.07.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si : evadimi i mallrave stoqe, puna në prodhim e 
kuadrove, ankesa e universitetit për mosdhënien në kohë të 
kuadrove. 

07.06.1984 12 

52 Procesverbali, vendimi, letër e Këshillit të Ministrave më dt 
30.07.1984, për fuqizimin e mëtejshëm në sektorin e naftës, 
masat që duhen marrë për plotësimin e detyrave të 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 1984 në zbulimin dhe nxjerrjen e 
naftës e të gazit si dhe disa probleme që dalin për të ardhmen, 
relacionet e Ministrisë së Energjitikës për këtë problem. 

07.18.1984 - 
08.08.1984 

257 
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53 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.07.1984, për zbatimin e detyrave të vendimit të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë për ngritjen e 
mëtejshme të cilësisë së punës mësimore-edukative të shkollës 
si dhe raporti i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

06.26.1984 - 
07.30.1984 

50 

54 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.07.1984, mbi organizimin e drejtimin e institucioneve 
shëndetësore dhe për strukturën organizative të tyre, relacioni 
i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

03.12.1984 - 
08.06.1984 

67 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.07.1984, për nevojën e hapjes së një institucioni edukimi për 
të miturit që kryejnë vepra penale, relacion dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem, si dhe 
relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

06.04.1984 - 
04.27.1985 

29 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.07.1984,  për internimin dhe dëbimin e shpërnguljen e 
personave të dënuar si masa administrative, relacion dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë, Presidiumit të Kuvendit 
Popullor si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për këtë problem. 

04.30.1984 - 
10.23.1984 

45 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.07.1984, për shqyrtimin e projekttematikave të problemeve 
që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë 
muajve shtator-dhjetor 1984 si dhe mendimet e Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

07.14.1984 - 
08.30.1984 

19 

58 Procesverbal dhe vendimi i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, dt 30.07.1984, për rritjen e përqindjes së 
kontributit që derdhet në dobi të fondeve të sigurimeve 
shoqërore e shtetërore, relacion i Ministrisë së Financës 
dërguar Këshillit të Ministrave, si dhe relacion i Këshillit të 
Ministrave dërguar Komitetit Qendrorë të Partisë për këtë 
problem. 

05.28.1984 - 
04.05.1985 

36 
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59 Procesverbal i mbledhes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.07.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, komunikimi i disa vendimeve të marra më parë për disa 
probleme që i përkasin shkencave të ndryshme të ekonomisë. 

08.30.1984 6 

60 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Qeverisë, datë 10.09.1984, për skicidenë e 
pesëvjeçarit të tetë (1986-1990). 

08.22.1984 - 
09.10.1984 

253 

61 Raport orientime dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
skicidenë, zhvillimin ekonomiko - shoqëror të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për pesëvjeçarin e tetë (1986-
1990), shqyrtuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave datë 
10.09.1984. 

09.24.1984 - 
10.04.1984 

157 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1984, për skicidenë e zhvillimit ekonomik e shoqëror të 
RPSSH-së për pesëvjeçarin e tetë (1986-1990). 

09.10.1984 139 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.09.1984, për zgjerimin e uzinës "Dinamo". 

09.10.1984 6 

64 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për gjendjen në industrinë e kromit si dhe raporti i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

09.20.1984 - 
10.16.1984 

181 

65 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave për Kodin Rrugor të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacione dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe studimi i ardhur nga 
Ministria e Komunikacioneve për këtë problem. 

09.21.1984 - 
12.26.1984 

170 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për gjendjen e arkës e të buxhetit të shtetit dhe 
përdorimin e saj si dhe relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

06.28.1984 - 
10.08.1984 

15 

67 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për kontrollin financiar në sistemin e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, relacion i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

03.20.1984 - 
10.08.1984 

12 
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68 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për grumbullimin e produkteve bujqësore e 
blegtorale si dhe të bimëve mjekësore dhe eterovajore, 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

06.21.1984 - 
12.15.1984 

62 

69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për disa shtesa e ndryshime në dispozitat "Mbi 
tokën", relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si 
dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.17.1984 - 
06.11.1985 

49 

70 Procesverbal dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për mënyrën e planifikimit të importit të 
makinerive, të pajisjeve e të materialeve teknologjike për 
ndërtimin e linjave e të fabrikave të reja dhe për zgjerimin e 
rikonstruksionin e objekteve ekzistuese si dhe të disa 
makinerive të rëndësishme si dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

03.16.1984 - 
10.31.1984 

33 

71 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për miratimin e projektidesë dhe preventivit të 
objektit të zgjerimit të uzinës "Dinamo" në Tiranë, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

05.19.1984 - 
10.23.1984 

143 

72 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për disa ndryshime në ndarjen e punëve në 
kategori për efekt pensioni, mendimet e Komitetit Qendror të 
Partisë, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

08.03.1984 - 
10.08.1984 

17 

73 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984,  për administrimin e vlerave materiale të disa 
nënreparteve (kompani bateri), nga magazinierë rezervistë, 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

06.12.1984 - 
10.18.1984 

16 

74 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për lidhjen e shpërblimit të punës së punonjësve të 
sektorit të naftës dhe të gazit me rezultatet e arritura në 
prodhim, relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

08.11.1984 - 
10.08.1984 

12 
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75 Ligji i Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 08.10.1984, për administrimin, 
ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale, 
relacione dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, vërejtjet 
përkatëse si dhe diskutimet që u mbajtën në Kuvendin 
Popullor për këtë problem. 

08.29.1984 - 
01.16.1985 

199 

76 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984 "Për plotësimin e pritshëm të buxhetit të shtetit për 
vitin 1984  dhe masat për balancimin e tij", relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

09.22.1984 - 
11.12.1984 

54 

77 Ligji, dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 08.10.1984, mbi 
Arbitrazhin Shtetëror, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, njoftimi përkatës, si dhe dërgimi i dekretit 
ministrive dhe komiteteve të këshillave popullore të rretheve. 

02.23.1983 - 
12.05.1984 

28 

78 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.10.1984, për zbatimin detyrave të Pleniumit të IX-të 
Komitetit Qendror të Partisë. 

10.06.1984 - 
10.08.1984 

34 

79 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit paraqitur në mbledhjen 
e Qeverisë, datë 09.11.1984, për plotësimin e planit e të 
buxhetit të vitit 1984 dhe për projektplanin e zhvillimit 
ekonomik e të kulturës e projektbuxhetin e shtetit për vitin 
1985, si dhe shtesat dhe ndryshimet e bëra nga kjo mbledhje. 

10.19.1984 - 
11.11.1984 

101 

80 Treguesit kryeysorë të përgjithshëm të zhvillimit ekonomik e 
kulturor për vitin 1985. 

10.19.1984 58 

81 Projektplani i eksport-importit dhe bilanci i të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë për vitin 1985. 

10.19.1984 46 

82 Projektplani i investimeve dhe i ndërtimeve themelore si dhe 
lista e veprave për vitin 1985. 

10.19.1984 68 

83 Projektplani financiar dhe projektbuxheti i shtetit për vitin 
1985. 

10.19.1984 70 

84 Projektplani i punës shkencore për vitin 1985 (shtesa e 
ndryshime). 

1984 8 
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85 Bilancet materiale të disa prodhimeve të lëndëve të para 
kryesore për vitin 1985. 

10.19.1984 74 

86 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.11.1984, për plotësimin e planit e të buxhetit të shtetit të 
vitit 1984 dhe për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës dhe projektbuxhetin e shtetit për vitin 1985. 

11.09.1984 192 

87 Ligje të Kuvendit Popullor, raporti përmbledhës dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, Komitetit Qendror të 
Partisë, "Për planin e shtetit të zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për 
vitin 1985, si dhe për buxhetin e shtetit të vitit 1985". 

11.20.1984 - 
12.29.1984 

154 

88 Orientime, relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
hartimin e projektplanit të zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës të RPS të Shqipërisë të pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) 
përmirësimet që i bëhen skicidesë së pesëvjeçarit të tetë, në 
bazë të vërejtjeve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë. 

01.23.1984 - 
01.24.1984 

57 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave për zbërthimin e planit të vitit 
1985. 

01.03.1985 - 
01.04.1985 

159 

90 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave. 12.1984 89 

91 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Energjitikës. 12.1984 46 

92 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

12.1984 68 

93 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Ndërtimit. 12.1984 59 

94 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 12.1984 - 
12.1984 

69 

95 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Tregtisë së Brendshme. 12.1984 58 

96 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Bujqësisë. 12.1984 53 

97 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Komunikacioneve. 12.1984 32 

98 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Ekonomisë Komunale. 12.1984 43 

99 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Shëndetësisë. 12.1984 17 

100 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 12.1984 16 

101 Plani i vitit 1985 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 12.1984 35 
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102 Plani i vitit 1985, për Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës. 12.1984 28 

103 Plani i vitit 1985 për : Drejtorinë e Përgjithëshme të 
Postëtelekomunikacioneve, Akademinë e Shkencave, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit, Komitetin 
Qendror të Partisë, Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
Këshillin e Ministrave, Komisionin e Planit të Shtetit, 
Drejtorinë e Rezervave Shtetërore, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Jashtme. 

12.1984 65 

104 Plani i vitit 1985 për : Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit, Komitetin e Shkencës dhe Teknikës, Drejtorinë e 
Pritjes, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, 
Hetuesinë e Përgjithshme, ATSH, Komitetin Qendror të 
Rinisë, Bashkimeve Profesionale, Frontit Demokratik, 
Bashkimit të Grave të Shqipërisë, Lidhjes së Shkrimtarëve, 
revistës "Hosteni". 

12.1984 36 

105 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.11.1984, për disa masa për forcimin e mëtejshëm të policisë 
popullore, relacioni dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
hapjen e kursit 1-2 vjeçar mbi shkollën e mesme, si dhe 
relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

10.26.1984 - 
06.01.1985 

30 

106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
vendimi datë 09.11.1984 "Për forcimin e shërbimeve të policisë 
në Tiranë", si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë probloem. 

10.26.1984 - 
11.19.1984 

19 

107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.11.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, si për eksportimin e çimentos në Algjeri, masat për 
shkurtimin e fuqisë punëtore dhe sigurimi në vende të tjera. 

11.09.1984 6 

108 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.11.1984, për propozimet që u bënë për disa nga treguesit e 
projektplanit të vitit 1985 në mbledhjen e Këshillit të 
Ministrave datë 09.11.1984, si dhe relacioni përkatës. 

11.12.1984 - 
11.13.1984 

52 
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109 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.12.1984 "Për furnizimin e popullit, sidomos në fshat", 
raporti i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem 
si dhe mendimet e Komitetit Qendror të Partisë. 

11.21.1984 - 
12.28.1984 

103 

110 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.12.1984 "Mbi rezultatet e rivlerësimit të mjeteve kryesore të 
ekonomisë dhe problemet që dalin", mendimi i Komitetit 
Qendror të Partisë, si dhe studimi përkatës. 

11.26.1984 - 
12.28.1984 

17 

111 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.12.1984 "Për tufëzimin e bagëtive të oborreve 
kooperativiste", relacion i Ministrisë së Bujqësisë, si dhe 
mendimi i Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

07.24.1984 - 
12.28.1984 

43 

112 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.12.1984 "Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi", 
relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

11.24.1984 - 
12.28.1984 

12 

113 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.12.1984, për internimin, dëbimin, heqjen e lejes së banimit si 
masë administrative, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

11.13.1984 - 
09.12.1985 

60 

114 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.12.1984, për disa çështje jashtë rendit të ditës si : probleme 
të tufëzimit, dhënie informacioni për situatën ndërkombëtare. 

12.28.1984 21 

2 Kryesia.   

115 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.01.1984, për Uzinën e Nikel-Kobalit, 
materiali dërguar Komitetit Qendror të Partisë, si dhe njoftimi 
i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

01.06.1984 - 
01.23.1984 

30 

116 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.01.1984, për projektidenë e 
rikonstruksionit të PVC-së në Vlorë, si dhe relacioni përkatës. 

11.22.1983 - 
01.13.1984 

18 
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117 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.01.1984, për një shtesë në efektivin 
ushtarak të hidrocentralit "Drita e Partisë"në Fierzë dhe të 
Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh, si dhe 
parashtesa e Ministrisë së Energjitikës për këtë problem. 

09.09.1983 - 
01.13.1984 

19 

118 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.01.1984, për krijimin e tri instituteve 
kërkimore-shkencore në sektorin e bujqësisë, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.14.1983 - 
01.23.1984 

38 

119 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.01.1984, për problemin e kooperimit mekanik. 

01.07.1984 10 

120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.01.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si furnizimi i vaporëve me karburante etj. 

01.07.1984 13 

121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.01.1984, për realizimin e planit të 10 ditorit të parë të 
muajit janar. 

01.12.1984 95 

122 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe vendimi, datë 20.01.1984, për lidhjen e shpërblimit të 
punës së punonjësve të sektorit të naftës e të gazit me 
rezultatet e arritura në prodhim, si dhe relacioni i Komitetit të 
Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

01.16.1984 - 
01.23.1984 

36 

123 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 20.01.1984, për veprimtarinë e Arbitrazhit 
Shtetëror për vitin 1983 dhe detyrat në dritën e materialeve të 
Plenumit të VIII-të të Komitetit Qendror të PPSH-së, relacioni 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, si dhe raporti i 
Arbitrazhit për këtë problem. 

01.13.1984 - 
04.05.1984 

55 

124 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë, datë 10.01.1984, për 
prodhimin në vend të makinave metalpunuese në bazat 
mekanike të vendit. 

01.16.1984 - 
01.20.1984 

20 
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125 Procesverbali, vendimi, letër e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, 20.01.1984, për hartimin e planit rregullues të 
qytetit të Tiranës për periudhën 1982-2002 dhe të detyrës së 
projektimit "Rihartimin e planit rregullues të qytetit të 
Shkodrës" si dhe relacionet përkatëse. 

05.17.1983 - 
02.09.1984 

100 

126 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
20.01.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, si : lidhur me qarkullimin e monedhës. 

01.16.1984 - 
01.20.1984 

17 

127 Procesverbal, letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
28.01.1984, për disa probleme të dala nga kontrolli i ushtruar 
në Ndërmarrjen Kimike në Durrës që kanë të bëjnë me 
parregullsi e shkelje të dispozitave ligjore në fuqi, relacion i 
Inspektimit të Shtetit si dhe njoftimi i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave lidhur me zbatimin e detyrave të Këshillit të 
Ministrave për Ndërmarrjen Kimike në Durrës. 

01.17.1984 - 
07.23.1984 

92 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.01.1984, për kuadrot që aktivizohen në grupet e punës 
për studimin e problemeve që lidhen me thellimin e 
revolucionit tekniko-shkencor si dhe mendimet e Komitetit 
Qendror për këtë problem. 

12.24.1983 - 
11.01.1984 

20 

129 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 28.01.1984, për shkurtimin e autoveturave në 
përdorim të administratës si dhe relacioni përkatës i Aparatit 
të Këshillit të Ministrave lidhur me këtë problem. 

01.25.1984 - 
04.16.1984 

35 

130 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 28.01.1984, për mbulimin e fuqisë blerëse të 
popullsisë për tremujorin e parë 1984, si dhe relacion i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

01.25.1984 - 
02.02.1984 

38 

131 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 28.01.1984, për disa emërime dhe lëvizje 
kuadrosh të ministrive e institucioneve. 

01.20.1984 - 
01.28.1984 

4 

132 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 28.01.1984, për disa çështje jashtë rendit të ditës 
si për programin e punës ku shqyrtohet problemi i kostos dhe 
i normativave të ndërmarrjeve të ndryshme industriale . 

01.28.1984 6 
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133 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 11.02.1984, për plotësimin e nevojave perspektive me 
energji elektrike dhe për ujitjen e tokave bujqësore nëpërmjet 
ndërtimit të hidrocentraleve, dhe parashtresat përkatëse. 

01.20.1984 - 
02.11.1984 

96 

134 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe vendimi, dt  11.02.1984, për disa masa përgatitore për 
emisionin e ri të monedhës, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

12.05.1983 - 
02.23.1984 

29 

135 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 11.02.1984, për shpërblimin e e derdhjes në bronz të veprës 
''Populli lufton'' si dhe relacioni i  Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për këtë problem. 

07.01.1983 - 
02.11.1984 

23 

136 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 11.02.1984, për ngjarjen e rëndë të datës 7 janar të 
tranverbankut të Vërdavës (Pogradec), shkaqet që sollën atë 
dhe masat  që duhen marrë. 

01.06.1984 - 
02.23.1984 

107 

137 Procesverbal  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 28.02.1984, për ndalimin e Uzinës së Bakrit në 
Kukës nga mosfurnizimi me koks. 

02.28.1984 53 

138 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali , 
urdhëresa dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 03.03.1984, për rritjen e mëtejshme të rolit të Bankës në 
ekonomi dhe masat që duhen marrë, për kontrollin bankar në 
përdorimin e fondit të pagave në ndërmarrjet dhe 
kooperativat bujqësore të tipit të lartë. Materiale dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, si dhe raporti i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

01.10.1984 - 
05.14.1984 

69 

139 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.03.1984, për projektidenë e veprës ujitëse 
të rikonstruksionit të kanalit ujitës Vjosë - Levan - Fier, të 
relacionit ''Për projektidenë , preventivin paraprak të veprës, 
ujitja e zonës së Vorës me ujëmbledhësin e Gjokajt Nr.2 në 
rrethin e Tiranës '' si dhe relacionet përkatëse. 

01.14.1984 - 
03.15.1984 

89 
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140 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë  së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.03.1984, për përgatitjen e ekspozitës '' 
Shqipëria Sot '' me rastin e 40- Vjetorit të Çlirimit, si dhe 
relacioni përkatës i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
qëllim. 

02.01.1984 - 
03.03.1984 

9 

141 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.03.1984 '' Për shtytjen e afatit të kthimit të 
kredive, disa kooperativave bujqësore '' si dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.02.1984 - 
04.07.1984 

33 

142 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 03.03.1984, për transportimin e parafabrikateve, 
si dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

02.02.1984 - 
03.03.1984 

17 

143 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 03.03.1984, për disa probleme në fushën e 
fuqisë blerëse të popullsisë, mbulimin e saj me mallra e 
shërbime dhe me qarkullimin monetar, si dhe raporti i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.23.1984 - 
03.03.1984 

61 

144 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 03.03.1984, për shqyrtimin e tematikës që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë vitit 1984 
për 6 mujorin e parë . 

03.03.1984 - 
04.11.1984 

49 

145 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.03.1984 ''Për emërim e lëvizje kuadrosh të 
dikastereve të ndryshme" . 

03.03.1984 4 

146 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë dt 10.03.1984, për 
problemet që dalin nga gjendjet faktike të disa lëndëve të para 
e materialeve më dt 01.01.1984 dhe masat që duhen marrë, si 
dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.08.1984 - 
03.10.1984 

113 

147 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 10.03.1984, për mundësinë e prodhimit të dheut 
shamat, relacioni përkatës. 

02.08.1984 - 
03.10.1984 

19 
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148 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 06.04.1984, për vlerësimin e projektidesë së 
veçantë të perdes së thellë kundër filtrimeve në hidrocentralin 
''Enver Hoxha'' në Koman, si dhe parashtresa e Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

03.01.1984 - 
04.17.1984 

19 

149 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.04.1984, për shqyrtimin e relacionit për 
eksportimin e prodhimeve të detit dhe të disa prodhimeve të 
tjera të konservuara të industrisë ushqimore, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

03.01.1984 - 
04.06.1984 

23 

150 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 06.04.1984, për vënien në formë eksperimentale 
të shitjes së biletave në transportin urban nga njësitë e 
ndërmarrjeve të Tregtisë së Brendshme, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

02.10.1984 - 
04.21.1984 

24 

151 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
, dt 6.4.1984 për ndryshimin në strukturën organizative të 
këshillave popullore të rretheve Fier e Vlorë. 

04.06.1984 4 

152 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 06.04.1984, për nevojën e furnizimit më të mirë 
me lëndë të parë e materiale për tremujorin e dytë të vitit 
1984, si dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

04.06.1984 20 

153 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 06.04.1984, për  përmirsimin e furnizimit me 
energji elektrike të përdoruesve për tremujorin e dytë të vitit 
1984. 

04.05.1984 - 
04.10.1984 

24 

154 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 06.04.1984, për emërim e lëvizje kuadri si dhe dhënie 
pensionesh për merita të veçanta. 

04.06.1984 23 

155 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 06.04.1984, për shqyrtim çështjesh jashtë rendit të ditës dhe 
për konsumimin e bukës në qytete. 

04.06.1984 3 
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156 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 14.04.1984, për shpërndarjen e specialistëve me 
arsim të lartë e të mesëm profesional, si dhe relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.31.1984 - 
06.23.1984 

98 

157 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.04.1984, për plotësimin e planit të 
tremujorit të parë dhe disa masa për plotësimin e planit të 
gjashtëmujorit të parë të vitit 1984, si dhe raporti i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.14.1984 87 

158 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.04.1984, për shqyrtimin e një çështje jashtë 
rendit të ditës si për dhënien e një veture profesor P. Gaçes. 

04.14.1984 2 

159 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.04.1984, për përsosjen e shpërblimit të 
punonjësve sipas punës dhe për ta lidhur më mirë me 
plotësimin e detyrave të prodhimit dhe të akumulimit, 
studimi përkatës. 

04.11.1984 - 
04.21.1984 

131 

160 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.04.1984, për disa probleme në fushën e 
sigurimeve shoqërore masat që duhen marrë si dhe raporti i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.16.1984 - 
04.21.1984 

23 

161 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.04.1985, për disa masa për forcimin e kontrollit bankar 
në fondin e pagave, si dhe relacioni i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

04.16.1984 - 
04.21.1984 

15 

162 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.05.1984, për përsosjen e shpërblimit të 
punonjësve sipas punës dhe për ta lidhur më mirë me 
plotësimin  e detyrave të prodhimit e të akumulimit, si dhe 
studimi i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.02.1984 - 
05.09.1984 

43 

163 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. dt 17.05.1984, për administrimin më të mirë të 
qumështit e të prodhimeve të tij dhe për përmirësimin e 
cilësisë së tyre, si dhe relacion i  Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve për këtë problem. 

03.02.1984 - 
05.24.1984 

18 
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164 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 17.05.1984, mbi një shtesë në strukturën 
organizative tip të ndërmarrjeve të furnizimit të punëtorëve, si 
dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

03.27.1984 - 
05.26.1984 

11 

165 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.05.1984, për një shtesë në numrin e 
punonjësve në organikë të Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore 
e Shtetërore, si dhe relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

03.19.1984 - 
05.26.1984 

8 

166 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.05.1984, për pjesëmarrjen e vendit tonë në 
projektin rajonal PNUD- FAO për përmirësimin e prodhimit 
të ullirit, si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

03.06.1984 - 
05.26.1984 

31 

167 Procesverbal dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 17.05.1984, mbi punimet topogjeodezike e hartografike, si 
dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

03.15.1984 - 
05.28.1984 

16 

168 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.05.1984, për gjendjen e punimeve në 
objektin ''Graniti'' dhe masat për evadimin e punimeve të 
ndërtimit në këtë objekt, si dhe relacioni përkatës. 

03.12.1984 - 
05.17.1984 

12 

169 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt 17.05.1984, për masat e marra dhe detyrat që u 
dalin Organeve të Punëve të  Brendshme në zbatim të 
kërkesave të vendimit të Këshillit të Ministrave për evakuimin 
e materialeve dokumentare në situata të jashtëzakonshme dhe 
në kohë paqeje, si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

05.17.1984 13 

170 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.05.1984, për funksionimin e Komisionit të Rezervave 
të Naftës dhe të Mineraleve të tjera të dobishme. 

05.17.1984 10 
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171 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt 17.05.1984, për një shtesë në vendimin e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor Nr. 255, datë 30.06.1980 ''Për caktimin e 
detyrave, kompetencave të këshillave popullore të fshatrave të 
bashkuara, të lagjeve të qytetit dhe të lagjeve të qytetit të 
Tiranës". 

05.17.1984 1 

172 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.05.1984, mbi mundësitë e prodhimit të 
dheut shamat me lëndë të parë vendi, si dhe njoftimi i 
Ministrisë së Industrisë e Minierave lidhur me studimin e bërë 
për këtë qëllim. 

05.17.1984 40 

173 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbajtur në 8 qershor 1984, për kalimin e disa 
veprimtarive të shërbimeve komunale në disa fshatra, në 
administrim të ndërmarrjeve komunale, si dhe relacion i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

04.30.1984 - 
06.08.1984 

22 

174 Procesverbal dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8 qershor 1984, për zhvleftësimin e disa prodhimeve të 
artikujve të grumbulluar dhe të përpunuar në sektorin 
komunal, si dhe relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve për këtë problem. 

04.27.1984 - 
06.12.1984 

8 

175 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 8 qershor 1984, për trajtimin ekonomik të 
specialistëve që merren nga rrethe të tjera në grupe studimi 
me shkëputje nga puna, relacion dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, si dhe raporti e relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës për këtë problem. 

04.06.1984 - 
06.23.1984 

31 

176 Proceserbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8 qershor 1984, për punën e bërë për kualifikimin dhe 
specializimin e kuadrove të ushtrisë nëpërmjet kurseve 
afatgjatë e afatshkurtër brenda e jashtë shtetit, problemet që 
dalin dhe detyrat për të ardhmen, si dhe raporti i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.02.1984 - 
06.08.1984 

9 
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177 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 08.06.1984, për një ndryshim në vendimin 
Nr.183, datë 14.06.1976, për grumbullimin dhe përdorimin e 
metaleve të vjetra, si dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

05.18.1984 - 
06.18.1984 

10 

178 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.06.1984, për përsosjen e drejtimit dhe të 
organizimit të veprimtarisë së frigoriferëve, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

02.08.1984 - 
06.20.1984 

21 

179 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.06.1984, për përqëndrimin e porosisë  dhe 
të shpërndarjes së pjesëve të ndërrimit elektronik e automatik, 
si dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

03.28.1984 - 
06.08.1984 

11 

180 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 8 qershor 1984, mbi shtesën e vijës kufitare të 
ndërtimit të qytetit të Fierit për ndërtimin e banesave me 
panele të parafabrikuara gjatë vitit 1984, si dhe parashtresa e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Fierit 
për këtë problem. 

02.27.1984 - 
06.11.1984 

17 

181 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 8 qershor 1984, për disa shtesa në numrin e 
punonjësve në organikë për këshillat popullore të rretheve, si 
dhe relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë 
problem. 

05.12.1984 - 
06.15.1984 

10 

182 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.06.1984, për rregullimin e lejes së banimit 
të shtetasve, si dhe relacioni përkatës. 

06.04.1984 - 
06.08.1984 

10 

183 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.06.1984, për shqyrtimin e problemeve 
kryesore që dalin nga kontrolli që ushtroi ekipi i Këshillit të 
Ministrave në rrethin e Krujës, si dhe relacioni përkatës. 

06.05.1984 - 
06.08.1984 

38 
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184 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.06.1984, për shkeljen e vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.47, datë 10.07.1978, neni 15 nga shoku Ligor 
Çifliku, Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Durrësit, si dhe relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë 
për këtë problem. 

06.06.1984 - 
06.08.1984 

15 

185 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.06.1984, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si : mbi tërheqjen e ilaçeve nga importi etj. 

06.08.1984 19 

186 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 13.06.1984, për disa probleme të bilancit të eksport-
importit për vitin 1984, si dhe njoftimi i Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme për këtë problem. 

06.11.1984 - 
06.13.1984 

22 

187 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.06.1984, për leverdinë e Uzinës së Nikel-
Kobaltit, si dhe njoftimi i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
këtë problem. 

06.11.1984 - 
06.13.1984 

19 

188 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.06.1984, për dëmin ekonomik të shkaktuar 
nga mosrealizimi i planit të kromit për eksport për muajin maj 
1984, letra e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

06.13.1984 - 
07.04.1984 

10 

189 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 13.06.1984, për emërim e lëvizje kuadri. 

06.13.1984 4 

190 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.06.1984, për shqyrtimin e bilancit të të ardhurave dhe 
të shpenzimeve në valutë të lirë për periudhën 9 mujore të 
vitit 1984. 

06.18.1984 54 

191 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbajtur më dt 03.07.1984, për realizimin e planit të 
eksportit në 6 mujorin e parë . 

07.03.1984 47 

192 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për shfrytëzimin e kapaciteteve 
prodhuese në disa fabrika të pasurimit të mineraleve, si dhe 
njoftimi i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

06.23.1984 - 
07.07.1984 

83 
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193 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.07.1984, për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.526, datë 20.10.1958, mbi ndarjen e punëve në 
kategori për efekt pensioni në industrinë minerare, në fabrikat 
e pasurimit dhe në fonderitë, si dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë e Minierave për këtë problem. 

01.06.1984 - 
07.07.1984 

24 

194 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për një shtesë emërtimi në tabelën 
e pagave të minierave metalifere, si dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë e Minierave për këtë problem. 

05.23.1984 - 
08.06.1984 

9 

195 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për funksionimin e Komisionit të 
Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve të dobishme, 
si dhe relacioni përkatës. 

06.10.1984 - 
08.08.1984 

31 

196 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për krijimin e ndërmarrjes 
"Hidrocentrali Enver Hoxha" në Koman, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

05.24.1984 - 
07.21.1984 

14 

197 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, mbi përmbytjet që shkakton 
krijimi e liqenit të  hidrocentralit "Enver Hoxha" në Koman si 
dhe parashtesa e Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

02.18.1984 - 
07.21.1984 

30 

198 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për miratimin e planit rregullues 
të qytetit të Sarandës, si dhe parashtresa e Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit Sarandë për këtë problem. 

04.23.1984 - 
07.21.1984 

14 

199 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për miratimin e detyrës së 
projektimit për hartimin e planit rregullues të qytetit të 
Durrësit, si dhe parashtesa e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Durrësit për këtë problem. 

01.17.1984 - 
08.06.1984 

21 

200 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për prodhimin, përdorimin dhe 
shitjen e hartave topografike të RPSSH-së, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.14.1984 - 
07.17.1984 

14 
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201 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për tarifën e transportit të 
punonjësve të Repartit Ushtarak Nr.9186 në Poliçan, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.11.1984 - 
07.17.1984 

10 

202 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për përfundimin e studimeve të 
larta nga kuadrot që kanë mbaruar shkollën 3 vjeçare 
ushtarake të oficerëve të Flotës Luftarake Detare në Vlorë në 
periudhën 1962-1972, si dhe relacionin e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

06.30.1984 - 
07.07.1984 

6 

203 Procesverbali i mbledhjes së  Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984, për emërim e lëvizje kuadri, si 
dhe për dhënie pensioni për merita të veçanta. 

07.14.1984 4 

204 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për arritjet dhe problemet e 
prodhimit dhe për ngritjen cilësore të filmit, si dhe raporti i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

05.07.1984 - 
07.31.1984 

54 

205 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për zbatimin e detyrave që 
përcaktohet në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.205, datë 
13.06.1983, për përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës 
së punëtorëve, si dhe njoftimi i Komitetit të Punës dhe Pagave, 
Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

06.15.1984 - 
07.31.1984 

3 

206 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për miratimin e projektidesë dhe 
të preventivit paraprak të veprës "Kanali ujitës Bënçë-Veliqot-
Memaliaj" në rrethin e Tepelenës, si dhe relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

05.19.1984 - 
12.08.1984 

42 

207 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për kalimin e 44 hektarëve tokë 
arë nga Kooperativa Bujqësore e Velipojës për ndërtimin e 
Ndërmarrjes Pyjore të Rrethit të Shkodrës, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.09.1984 - 
07.31.1984 

12 
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208 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për realizimin e detyrave të 
dorëzimit të mishit për 6 mujorin e parë dhe masat për 
plotësimin e detyrave të planit vjetor, si dhe njoftimi i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.03.1984 - 
07.31.1984 

21 

209 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për sigurimin e miellit, të 
makaronave nga gruri i butë, si dhe relacioni i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

07.05.1984 - 
08.08.1984 

11 

210 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, mbi plotësimin e nevojave të 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore me arka 
ambalazhi për vitin 1984, si dhe relacioni përkatës i Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë e Ushqimore për këtë problem. 

04.27.1984 - 
08.06.1984 

15 

211 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.07.1984, për nxjerrjen jashtë përdorimit të 
një lokomotive dhe të disa automjeteve, relacionet përkatëse të 
disa ministrive. 

03.21.1984 - 
08.06.1984 

69 

212 Procesverbali dhe letra e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.07.1984, për kontrollin e ushtruar në Fabrikën e 
Porcelanit në Tiranë, si dhe njoftimi i Inspektimit të Shtetit për 
këtë problem. 

07.21.1984 - 
08.14.1984 

44 

213 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për disa probleme të 
standartizimit në industrinë metalurgjike e mekanike, si dhe 
raporti i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë 
problem. 

06.12.1984 - 
08.31.1984 

14 

214 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për shfrytëzimin e Minierës së 
Bakrit në Gurth-Spaç të rrethit të Mirditës me punëtorë të 
detyruar, si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Industrisë e Minierave për këtë problem. 

05.14.1984 - 
09.13.1984 

13 
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215 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për përmirësimin e gjendjes dhe 
rritjen e kulturës së shërbimit në ushqimin social, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

06.27.1984 - 
09.13.1984 

40 

216 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për kalimin e veprimtarisë 
mensave nga ndërmarrjet prodhuese në administrim të 
ndërmarrjeve tregtare, si dhe relacioni e Ministrisë së Tregtisë 
së Brendshme për këtë problem. 

05.31.1984 - 
09.18.1984 

19 

217 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për një ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.205, datë 13.06.1983 "Për 
përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës së punëtorëve " 
si dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

06.20.1984 - 
08.31.1984 

8 

218 Procesverbali  i mbledhjes së  Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për vazhdimin dhe përfundimin e 
ndërtimit të linjës elektrike 220 KV Fierzë-Kufi në drejtim të 
Kosovës, si dhe relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

07.27.1984 - 
08.31.1984 

7 

219 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë  së Këshillit 
të Ministrave, datë 31.08.1984, për zhvleftësimin e pjesëve të 
ndërrimit stoqe dhe të përdorimit të tyre si lëndë e parë, si dhe 
relacionet e Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

02.25.1984 - 
09.13.1984 

32 

220 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për zhvillimin perspektiv të 
plazheve deri në vitin 2000, si dhe relacioni e studimi  i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

05.07.1984 - 
09.13.1984 

177 

221 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
31.08.1984, mbi fuqizimin e Institutit të Studimeve dhe të 
Projektimeve të Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, relacioni 
përkatës. 

05.14.1984 - 
08.31.1984 

17 
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222 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, mbi disa ndryshime në strukturën 
organizative dhe në tabelën e pagave të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, si dhe relacionet e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit për këtë 
problem. 

04.26.1984 - 
09.13.1984 

39 

223 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për ngritjen e qendrës së studimit 
të arteve, si dhe relacioni i Akademisë së Shkencave për këtë 
problem. 

05.03.1984 - 
09.11.1984 

22 

224 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për disa ndryshime në planin e 
ndërtimeve të objekteve për blegtorinë, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.11.1984 - 
09.13.1984 

28 

225 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, mbi ndërtimin e tharëseve të farës 
së misrit, si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

07.09.1984 - 
07.31.1984 

11 

226 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.07.1984 e letra për mirëmbajtjen e 
zakonshme të automjeteve të kooperativave bujqësore. 

07.30.1984 - 
09.13.1984 

30 

227 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për disa ndryshime në planin e 
vitit 1984 në asfaltimin e rrugëve dhe të shesheve, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

07.11.1984 - 
09.11.1984 

16 

228 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, mbi leverdinë ekonomike të 
Uzinës së Nikel-Kobaltit, si dhe relacion i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

08.27.1984 - 
08.31.1984 

12 

229 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.08.1984, për realizimin e detyrave të 
dorëzimit të mishit për vitin 1984, si dhe raporti i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

08.22.1984 - 
08.31.1984 

50 
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230 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 03.09.1984, për shqyrtimin e planit të nxjerrjes 
së kromit. 

09.03.1984 49 

231 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.09.1984, për emërim kuadri. 

09.07.1984 4 

232 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.09.1984, për shqyrtimin e disa problemeve 
të realizimit të detyrave të eksport-importit. 

09.15.1984 56 

233 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.09.1984, për problemin e organikave. 

09.15.1984 9 

234 Procesverbal  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.10.1984, për shqyrtimin e gjendjes dhe 
masat që duhen marrë për përmirësimin e punës në transport, 
analiza e Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.21.1984 - 
10.09.1984 

57 

235 Procesverbali  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.10.1984 "Për prodhimin në vend të 
makinave metalprerëse në bazat mekanike të vendit", si dhe 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.27.1984 - 
10.09.1984 

10 

236 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 09.10.1984 "Për masat për realizimin e 
rendimenteve në bimët industriale", si dhe projektvendimin e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.03.1984 - 
10.13.1984 

32 

237 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.10.1984, për përfshirjen në plan të rezervuarit të 
Bogovës në rrethin e Beratit dhe të rezervuarit të Shetelit në 
rrethin e Durrësit, si dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

08.14.1984 - 
10.09.1984 

14 

238 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 09.10.1984, për zgjatjen e afatit të kthimit të 
kredive nga disa kooperativa bujqësore, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.19.1984 - 
10.16.1984 

17 

239 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.10.1984, për ruajtjen e njësive tregtare në 
fshat që janë larg qendrave të banuara, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

08.11.1984 - 
10.09.1984 

10 
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240 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.10.1984 "Për paraqitjen e projektvendimit 
metodik për kontrollet komplekse", si dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

05.14.1984 - 
10.09.1984 

30 

241 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
09.10.1984 "Për disa ndryshime në ndarjen administrative të 
RPS të Shqipërisë", si dhe relacioni përkatës dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

07.30.1984 - 
12.05.1984 

22 

242 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.10.1984, për disa çështje jashtë rendit të 
ditës si dorëzimi i grurit, shpërndarja e materialeve e 
ujësjellësit të Laçit. 

10.09.1984 16 

243 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.10.1984 "Për masat e marra për realizimin 
e detyrave të furnizimit të tregtisë me mallra të përdorimit të 
gjerë". 

10.09.1984 - 
10.15.1984 

37 

244 Procesverbali dhe letra e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.10.1984, për ndërmarrjet që kanë dalë me 
mbishpenzime në fondin e pagave, si dhe njoftim i Ministrisë 
së Financave për këtë problem . 

10.12.1984 - 
10.24.1984 

79 

245 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 17.10.1984 "Për gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për përmirësimin e punës në transport", si dhe 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

10.13.1984 - 
11.27.1984 

53 

246 Procesverbali dhe letra e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për disa çrregullime në administrimin e pronës, masat për 
zbatimin e dispozitave dhe të rregullave të inventarizimit të 
vlerave materiale në uzinën mekanike të kombinatit 
metalurgjik "Çeliku i Partisë" Elbasan, si dhe njoftimi i 
Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

10.05.1984 - 
10.24.1984 

55 
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247 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.10.1984, për mënyrën e pagesës së disa 
profesioneve të vështira në kombinatin e tekstileve "JV Stalin" 
dhe në fabrikat e qelqit, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

09.14.1984 - 
10.17.1984 

83 

248 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.10.1984, për problemin e pjesëve të 
ndërrimit nga kombinati i autotraktorëve "Enver Hoxha", 
Tiranë. 

10.17.1984 4 

249 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt.20.10.1984, për gjendjen dhe masat që duhen 
marrë për përmirësimin e gjendjes në transport, si dhe 
relacioni përkatës i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë 
problem. 

10.20.1984 - 
10.24.1984 

70 

250 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 20.10.1984, për shkurtimin e numrit të 
punonjësve të disiplinuar në organikë, si dhe relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

10.12.1984 - 
10.20.1984 

32 

251 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, për gjendjen e industrisë së lehtë 
dhe ushqimore, problemet që dalin dhe masat që duhen marrë 
për zhvillimin e mëtejshëm të saj, si dhe relacioni përkatës i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

10.29.1984 - 
11.10.1984 

28 

252 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, për kthimin në lëndë të parë të një 
sasie këpucësh e sandalesh plastike, si dhe relacioni për këtë 
problem i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

06.20.1984 - 
11.10.1984 

8 

253 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.11.1984 "Për disa probleme të rritjes së prodhimit të 
duhanit dhe çmimet e blerjes së tij", si dhe studimi përkatës. 

11.08.1984 - 
11.10.1984 

52 

254 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.11.1984 "Për vënien në shfrytëzim të Fabrikës së 
Celulozës në Laç". 

11.10.1984 9 
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255 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, mbi masat për realizimin e 
prodhimit të fasules dhe të patates, si dhe relacioni i Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

10.20.1984 - 
11.19.1984 

14 

256 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, për një shtesë në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.87, datë 24.06.1967, mbi pagat e 
punonjësve të bujqësisë, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

05.26.1984 - 
11.20.1984 

15 

257 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, për kriteret e leverdisë ekonomike 
të mallrave që eksportohen dhe imortohen, relacionet e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

10.23.1984 - 
11.10.1984 

15 

258 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.11.1984, për furnizimin me pjesë ndërrimi të 
televizionit me ngjyra nga firma gjermanoperëndimore "R 
Bosch", si dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për 
këtë problem. 

05.28.1984 - 
11.10.1984 

28 

259 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984 "Për mënjanimin e kontrastalive", 
si dhe relacioni i Arbitrazhit të Lartë Shtetëror për këtë 
problem. 

10.26.1984 - 
11.10.1984 

8 

260 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 10.11.1984 "Për ngritjen në degë doganore 
të zyrës doganore të Kakavijës dhe për disa shtesa në planin e 
vitit 1984 për Ministrinë e Financave ", si dhe relacionet e 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

09.19.1984 - 
11.10.1984 

20 

261 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, për miratimin e projektidesë 
ndërtimore të minierës së qymyrgurit, fusha e IV Memaliaj 
dhe disa masa për ndërtimin e saj, si dhe relacionet e 
Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

07.31.1984 - 
11.10.1984 

202 
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262 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 10.11.1984 "Për disa ndryshime në planin e 
investimeve të vitit 1984", si dhe relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

10.12.1984 - 
11.10.1984 

14 

263 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984 "Për unifikimin e çmimit të shitjes 
me pakicë të gëlqeres ", si dhe relacioni i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

08.27.1984 - 
11.19.1984 

13 

264 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984 "Për çmimet e shitjes me pakicë të 
violinave", si dhe relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë 
problem. 

05.09.1984 - 
01.10.1985 

11 

265 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 10.11.1984, për tejkalimin e kuotave të 
energjisë elektrike. 

11.09.1984 - 
11.10.1984 

26 

266 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.11.1984 "Për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit 
të ditës ", si problemi i thertoresë së Fierit  dhe ndarja e 
Ndërmarrjes së Ndërtim-Miniera. 

11.10.1984 2 

267 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.11.1984, për ndryshimin e disa nga treguesit e 
projektplanit të vitit 1985, si dhe relacioni përkatës. 

11.11.1984 - 
11.12.1984 

33 

268 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.11.1984 "Për uljen e fondit të pagave". 

11.12.1984 3 

269 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.11.1984 "Për rishikimin e bilancit në valutë të lirë për 
periudhën nëntor-dhjetor 1984". 

11.12.1984 18 

270 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.11.1984 "Për mundësinë e plotësimit më të 
mirë të nevojave të popullit me mish", si dhe studimi i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

11.07.1984 - 
11.21.1984 

81 
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271 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, 21.11.1984 "Për mënyrën e pagesës së disa 
profesioneve të vështira në kombinatet e tekstileve dhe në 
fabrikat e qelqit", relacioni dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, si dhe relacionet e Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për këtë problem. 

10.12.1984 - 
12.05.1984 

56 

272 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.11.1984, për problemet kryesore që dalin 
nga kontrolli që ushtroi ekipi i Këshillit të Ministrave në 
rrethin e Matit (2-13 tetor 1984), si dhe relacioni përkatës 
lidhur me punën e bërë nga organet shtetërore dhe ekonomike 
të këtij rrethi. 

11.14.1984 - 
11.21.1984 

40 

273 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, dt.21.11.1984 "Për miratimin e projektidesë e të 
preventivit paraprak të Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në 
Golaj të rrethit të Kukësit, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Industrisë e Minierave për këtë problem . 

10.23.1984 - 
12.06.1984 

122 

274 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.11.1984 "Për përfundimin e ndërtimeve, 
vendosjen, ruajtjen e mbajtjen në gadishmëri të përhershme të 
qendrave stacionare e të lëvizshme të radios dhe të ATSH-së 
në thellësi të vendit për kohë lufte, si dhe relacioni i RTV për 
këtë problem. 

10.20.1984 - 
11.21.1984 

22 

275 Procesverbali e vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.21.11.1984, për kryerjen vullnetarisht të punimeve 
fortifikuese nga masat punonjëse të fshatit e të qytetit, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

11.12.1984 - 
12.12.1984 

17 

276 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.11.1984, për njësimin e disa specialiteteve 
të shkollave ushtarake me ato civile, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

09.21.1984 - 
02.21.1985 

35 

277 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.11.1984 "Mbi gjendjen dhe masat që duhen 
marrë në Uzinën e Rërave Bituminoze në Kasnicë", njoftimi 
përkatës i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

11.16.1984 - 
11.21.1984 

12 
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278 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.11.1984 "Mbi shfaqjen e disa rasteve me tifo të zorrëve 
në qytetin e Durrësit", si dhe informacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

11.15.1984 - 
11.19.1984 

39 

279 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984 "Për çmimet e blerjes së rrushit për 
industrializim dhe të çmimit me pakicë të verërave të 
vjetëruara", relacion i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve  
për këtë problem. 

12.03.1984 - 
02.20.1985 

34 

280 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984, për bashkëpunimin më të mirë të 
punës ndërmjet prodhimit dhe përpunimit industrial të 
produkteve bujqësore, sidomos në fshat për frutat . 

12.21.1984 30 

281 Procesverbali dhe vendimi  Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1984, për heqjen nga fondi pyjor të 17,5 ha pyje 
industriale në rrethin e Fierit, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

11.01.1984 - 
01.03.1985 

9 

282 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984, për kalimin e 100 ha tokë nga zëri 
kadastral "Arë" në zërin "Vreshtë" në rrethin e Sarandës, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.14.1984 - 
01.03.1985 

10 

283 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984 "Për plotësimin e disa nevojave të 
bazave prodhuese të shkollave të mesme bujqësore", si dhe 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

10.17.1984 - 
01.03.1985 

21 

284 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1984 "Për masat dhe rrugët për përpunimin e 
hedhurinave e të mbeturinave ", si dhe raporti  Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

11.08.1984 - 
12.21.1984 

49 

285 Procesverbal dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1984 "Për vleftën e plotë të hidrocentralit "Enver 
Hoxha" në Koman", si dhe relacioni i Ministrisë  së 
Energjitikës për këtë problem. 

11.12.1984 - 
12.31.1984 

10 
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286 Procesverbal dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1984, për strukturën organizative të instituteve të 
ushtrisë, si dhe relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
për këtë problem. 

04.24.1984 - 
01.06.1985 

41 

287 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984 "Për një ndryshim në Kodin e 
Punës", si dhe parashtesa përkatëse . 

11.22.1984 - 
12.21.1984 

20 

288 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984, për shtrirjen e mëtejshme të 
lidhjes së shpërblimit të punës së punonjësve të ndërmarrjeve, 
të komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve, 
të instituteve etj, me plotësimin e treguesve ekonomiko-
financiarë, si dhe studimi i Komitetit të Punës dhe i Pagave 
për këtë problem. 

12.11.1984 - 
12.21.1984 

51 

289 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1984 "Për shqyrtimin e problemit të gjendjes 
energjetike". 

12.05.1984 - 
12.21.1984 

17 

290 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.12.1984 "Mbi importin e matëseve të 
energjisë elektrike dhe matësve të ujit, gjatë viteve 1985 dhe 
1986", si dhe relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale 
për këtë problem. 

12.17.1984 - 
12.31.1984 

22 

291 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.12.1984, për porositë që dalin nga fjala e shokut Enver 
në mbledhjen e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë, datë 18.12.1984. 

12.21.1984 26 

3 Seminare.   

292 Seminar kombëtar për librin e shokut Enver Hoxha "Për 
pushtetin popullor", mbajtur më datën 27.07.1984. 

07.27.1984 144 

4 Diskutime.   

293 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Manush Myftiu, mbajtur në mbledhjen e Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, datë 10.01.1984. 

01.10.1984 8 
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294 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil 
Çarçani , datë 10.07.1984 "Për plotësimin e planit të 
gjashtëmujorit të parë të vitit 1984.". 

07.10.1984 - 
07.18.1984 

19 

295 Diskutim i zhvilluar më dt 28.11.1984, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, delegacionit 
qeveritar të Republikës Algjeriane, Demokratike e Popullore, 
të kryesuar nga kandidati i Byrosë Politike të Frontit të 
Çlirimit Kombëtar të Algjerisë dhe Ministrisë së Informacionit 
Bashir Ruis. 

11.28.1984 9 

296 Diskutim  zhvilluar më dt 28.11.1984 në pritjen që bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil  Çarçani, delegacionit 
Qeveritar të RS të Vietnamit, të Kryesuar nga anëtari i Byrosë 
Politike dhe sekretari i Komitetit Qendror të Partisë 
Komuniste të Vietnamit, Ngyjen Duc Tam. 

11.28.1984 12 

297 Diskutim i zëvedëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur më dt 10.01.1984, me atashetë tregtarë të 
vendit tonë në vende të ndryshme . 

01.10.1984 21 

298 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e organizuar më dt 07.02.1984 
me disa shokë ministra dhe me përgjegjësitë e sektorëve të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për treguesit ekonomiko-
financiarë. 

02.07.1984 14 

299 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e organizuar me disa shokë 
ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, në qershor 1984 për problemet e lëndës 
së drurit dhe druve të zjarrit . 

06.04.1984 6 

300 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e organizuar më dt 04.07.1984, 
për punimet minerare. 

07.04.1984 7 

301 Diskutim i zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Manush Myftiu, mbajtur në mbledhjen e organizuar më datën 
28.07.1984, me disa zëvendësministra, zëvendëskryetarë e 
sekretarë të komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve, për disa probleme të arsimit . 

07.20.1984 12 
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302 Diskutim i përgatitur për mbledhje me kryetarë të komiteteve 
ekzekutive të rretheve për ritmet e grumbullimit e të 
dorëzimit të produkteve bujqësore.(shih në fund të inventar). 

09.20.1984 39 

5 Bisedime.   

303 Bisedim i zhvilluar më dt 07.12.1984, në pritjen që i bëri 
kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të 
Industrisë Shtetërore të Suedisë Roinë Karlson. 

12.07.1984 10 

304 Bisedë e zhvilluar më dt 19.01.1984 në pritjen që i bëri Kryetari 
i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, delegacionit qeveritar 
tregtar të Republikës Socialiste të Vietnamit të kryesuar nga 
Ministri i Tregtisë së Jashtme Le Khac. 

01.19.1984 13 

305 Bisedim i zhvilluar më dt 16.03.1984, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të 
Tregtisë së Jashtme të Italisë Nikola Kapria . 

03.16.1984 10 

306 Bisedim i zhvilluar më dt 07.05.1984, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Presidentes së 
Bashkimit të Grave të Vietnamit Ngyen Thi dinh. 

05.02.1984 - 
05.07.1984 

18 

307 Bisedim i zhvilluar më dt 08.05.1984, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të 
Bujqësisë, Pyjeve dhe Çështjeve Rurale të Republikës së 
Turqisë Husnu Dogan. 

05.08.1984 12 

308 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Adil Çarçani, Veliut të Stambollit, Nevzat Ajaz, 
më 05.10.1984. 

10.05.1984 13 

309 Bisedim i zhvilluar më datën 04.12.1984, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, Ministrisë 
Plotësuese të Punëve të Jashtme të Greqisë Karolos Papulias. 

12.04.1984 14 

310 Bisedim i zhvilluar më dt 02.07.1984, në pritjen që 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Qirjako Mihali, i 
bëri delegacionit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të 
Republikës Demokratike Popullore të Laosit të kryesuar nga 
zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Soubanh Srithirath. 

07.02.1984 8 
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311 Bisedim i zhvilluar më dt 01.08.1984, në pritjen që i bëri 
zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Besnik Bekteshi, 
delegacionit për bashkëpunimin tekniko - shkencor të 
Republikës Socialiste të Vietnamit të kryesuar nga 
zëvendëskryetari i Komitetit Shtetëror të Shkencës dhe 
Teknikës, Dong Hong Dat. 

08.01.1984 9 

312 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Besnik Bekteshi, delegacionit të 
Organizatës Kombëtare të Veteranëve të Popullit Algjerian, të 
kryesuar nga sekretari kombëtar i kësaj organizate, Angut Ali, 
më dt 01.10.1984. 

10.01.1984 10 

313 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, kryeministrit të 
Bavarisë Franc Jozef Shtraus, 18.08.1984. 

08.18.1984 12 

314 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, Drejtorit të 
Përgjithshëm të INATOM- it Hans Bliks, më dt 28.08.1984. 

08.28.1984 12 

6 Takime me ministra.   

315 Procesverbal i mbledhjes së organizuar me disa shokë 
ministra, mbajtur më dt 20.07.1984,  për gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për prodhimin dhe dorëzimin e perimeve. 

07.20.1984 67 

316 Procesverbali i mbledhjes së mbajtur më dt 10.07.1984 me disa 
shokë ministra , sekretarë të parë të komiteteve të Partisë dhe 
kryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve për realizimin e planit të 6 mujorit të parë. 

08.10.1984 144 

7 Mbledhje të ndryshme.   

317 Procesverbal i mbledhjes, datë 13.02.1984, për zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave, për mënjanimin e mallrave 
stoqe dhe me qarkullim të ngadalshëm. 

02.13.1984 43 

318 Procesverbal i mbledhjes, datë 13.02.1984, për shqyrtimin e 
problemit të prodhimit të nikel-silikatit dhe të shkaqeve që 
ndaloi prodhimin Uzina e Metalurgjisë së Bakrit në Kukës. 

02.13.1984 18 
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319 Procesverbal i mbledhjes dt 09.03.1984 me disa shokë ministra, 
sekretarë të parë të Komiteteve të Partisë dhe kryetarë të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore te rretheve, për 
disa probleme financiare që do të shqyrtohen në Plenumin e 
ardhshëm të Komitetit Qendror të Partisë. 

03.09.1984 91 

320 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.08.1984, për zbatimin e grafikut të nxjerrjes së naftës e 
të gazit për periudhën gusht - dhjetor 1984 dhe plani i masave 
mbështetëse. 

08.20.1984 60 

321 Procesverbal i mbledhjes së organizuar për problemet e 
furnizimit të popullit, datë 28.08.1984. 

08.28.1984 34 

322 Disa porosi të dhëna nga zëvendëskryetari i Këshillit të 
Ministrave, Besnik Bekteshi, dt 01.10.984, për detyrat që dalin 
nga Plenumi i IX-të i Komitetit Qendror të Partisë. 

10.01.1984 27 

8 Vendime.   

323 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e emërtimit 
të Repartit Ushtarak Nr. 8001 në Shkodër, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Mrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.30.1984 - 
05.09.1984 

7 

324 Vendime të Këshillit të Ministrave për plotësimin e deficiteve 
të krijuara në furnizimin e ushtrisë me disa artikuj kryesorë të 
veshmbathjes për vitin 1984  mbi një ndryshim në rregulloren 
e  uniformës të forcave të armatosura të RPSSH-së, si dhe 
relacionet e Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.24.1984 - 
10.19.1984 

25 

325 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi financimin e punimeve 
mbrojtëse fortifikuese, dhe një shtesë në planin e ndërtim 
montimeve të Ministrisë së Mrojtjes Popullore për vitin 1984, 
si dhe relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

01.23.1984 - 
06.01.1984 

13 

326 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e shtesës së 
objektit ''Fusha'', si dhe ndërprerjen e punimeve në shtesën e 
objektit ''Fusha'', si dhe relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

02.24.1984 - 
10.24.1984 

26 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

327 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e artikullit 
P - 84, si dhe trajtimi ekonomik i specialistëve të huaj që do të 
merren me prodhimin e artikullit P - 84, si dhe relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

08.04.1984 - 
08.18.1984 

23 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagesën e ushtarakëve 
rezervistë e vullnetarë që do të marrin pjesë në paradën e 40 
Vjetorit të Çlirimit të Atdheut, si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këto probleme. 

09.13.1984 - 
09.17.1984 

9 

329 Vendime të Këshillit të Ministrave për një shtesë në planin e 
investimeve për vitin 1984, shtesë në planin e valutës, shtesë 
në fondet e valutës për ministrinë, mbi disa shtesa në planin 
ekonomiko - financiar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
si dhe relacionet për këto probleme. 

04.21.1984 - 
10.11.1984 

46 

330 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalim toke nga sektori 
kooperativist në përdorim të organeve të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, si dhe relacioni i kësaj ministrie. 

10.04.1984 - 
10.31.1984 

10 

331 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në limitin 
organik të Ministrisë së Punëve të Brendshme, shtesë në 
numrin e  punëtorëve dhe në fondin e pagave, shtesë në 
numrin e studentëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si 
dhe relacionet përkatëse të saj. 

02.13.1984 - 
08.31.1984 

21 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave për një shtesë në planin e 
investimeve të Drejtorisë së Pritjes. 

08.17.1984 - 
08.18.1984 

6 

333 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshim në strukturën 
organizative të Drejtorisë së Pritjes, paga e kamarierëve të 
Shtëpisë së Partisë Nr .1, paga e juristit, matematikanit dhe e 
fizikanit, heqjen nga struktura organizative të disa zyrave të 
trajtimit të specialistëve të huaj, relacionet përkatëse. 

06.05.1984 - 
10.13.1984 

22 

334 Vendime të Këshillit të Ministrave për hartimin dhe miratimin 
e standardeve dhe të kushteve teknike, për disa masa për 
përsosjen e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e shtetit 
me kooperativat bujqësore mbi çmimet e blerjes së ullinjve, si 
dhe relacionet përkatëse. 

03.29.1984 - 
12.27.1984 

24 
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335 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi hartimin e rregullores 
për punën me dokumentet tekniko- shkencore, si dhe relacioni 
i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit për këtë 
problem. 

08.22.1984 - 
10.15.1984 

60 

336 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e 
furnizimit të përdoruesve me qymyrguri lëndë druri, dru 
zjarri e disa materiale të tjera për vitin 1984, shtytjen e kthimit 
të fondeve në llogaritë 01 dhe dhënien e disa mallrave nga 
rezerva shtetërore , si dhe studimi i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

03.15.1984 - 
04.21.1984 

64 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e 
metodologjisë së planifikimit të ekonomisë e të kulturës të 
RPSSH-së dhe të kompetencave të organeve shtetërore dhe 
ekonomike për emërtesat e treguesve të planit vjetor, si dhe 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.29.1984 - 
04.02.1984 

204 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pakësimin e planit të 
furnizimit me letër shtypshkrimi për qëllime administrative, si 
dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit  për këtë 
problem. 

03.01.1984 - 
03.13.1984 

15 

339 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pagesën e punëtorëve 
vagonistë në miniera, sipas kategorisë së vendit të punës, për 
administrimin e kërkesave për banesë, si dhe relacionet e 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

08.11.1984 - 
09.15.1984 

19 

340 Vendime të Këshillit të Ministrave për kthimin e Uzinës së 
Nitratit të Amonit me lëndë të parë benzine e hidropastruar 
në mungesë të gazit metan, plotësimi i detyrave të planit të 
industrisë kimike dhe për nxjerrjen e saj nga prapambetja, 
vendim i Komitetit Qendror të Partisë për mënyrën e 
transportimit dhe të ngarkim - shkarkimit të mallrave , 
miratimin e fondeve për shtesën e repartit të elekrolizës në 
Laç, si dhe relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

12.27.1983 - 
10.17.1984 

46 
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341 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e projektidesë 
dhe të preventivit paraprak të ujësjellësit të ri industrial të 
Laçit, si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

08.14.1984 - 
10.12.1984 

35 

342 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në planin e 
prodhimit dhe të eksportit të letrës së shtypit dhe të letrës së 
ambalazhit për vitin 1984, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

05.15.1984 - 
06.29.1984 

10 

343 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi rritjen e eksportit të 
mineralit të kromit, dhënien e dietave punëtorëve që punojnë 
në Minierën e Kromit Bulqizë. 

03.24.1984 - 
09.17.1984 

18 

344 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin e prodhimit të 
metaleve të çmuara për vitin 1984, si dhe relacionet e 
Ministrisë së Energjitikës për këtë problem. 

07.21.1984 - 
11.06.1984 

13 

345 Vendime të Këshillit të Ministrave për një ndryshim në planin 
e prodhimit të energjisë elektrike për vitin 1984, si dhe masat 
për kursimin e energjisë elektrike. 

06.15.1984 - 
11.19.1984 

15 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një përjashtim nga 
urdhëresa e Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1973 ''Për 
shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe të nëpunësve'', si 
dhe relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë problem. 

05.09.1984 - 
06.28.1984 

10 

347 Vendime të Këshillit të Ministrave për lidhjen e shpërblimit të 
punës së punonjësve të sektorit të naftës e të gazit ; ndërtimi i 
veprës ''Përmirësimi i kullimit në zonën e naftës në Marinëz - 
Fier; kryerjen e punimeve sipërfaqsore në puset e naftës e të 
gazit në Kreshpan", si dhe relacionet e Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

02.21.1984 - 
12.19.1984 

37 

348 Vendime të Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në planin 
e eksportit të qymyreve dhe ngritjen e impiantit të larjes dhe 
të fraksionimit të rërës kuarcore të Zaboshkës të rrethit Korçë, 
si dhe relacionet përkatëse. 

02.01.1984 - 
02.29.1984 

28 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në pagat e 
punonjësve të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, si dhe 
relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
këtë problem. 

06.25.1984 - 
09.27.1984 

9 
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350 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi thellimin e grykës së 
kanalit të Butrintit, si dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

02.18.1984 - 
02.27.1984 

7 

351 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshim në planin e 
ndërtim montimeve të vitit 1984 të Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore, si dhe relacionet përkatëse. 

07.19.1984 - 
11.14.1984 

17 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave për një përjashtim nga 
urdhëresa e Këshillit të Ministrave, Nr .1 datë 24.01.1961 ''Për 
ambalazhet'', si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për këtë problem. 

04.23.1984 - 
06.06.1984 

8 

353 Vendime të Këshillit të Ministrave për eksportin e 14 mijë tonë 
misër; ndryshim i planit të shitjes e të prodhimit të qumështit 
dhe të djathit shtesa në planin e prodhimit të konjakut me 
ambalazh artistik për eksport. 

01.17.1984 - 
04.12.1984 

35 

354 Vendime të Këshillit të Ministrave, vlerësimin e prodhimeve 
bujqësore, shkëmbimin e grurit të butë me misër për bukë nga 
kooperativat bujqësore; emërimin e Drejtorit të Projektit të 
FAO-s për përmirësimin e prodhimit të perimeve dhe 
patateve, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.16.1984 - 
12.19.1984 

27 

355 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalim autoveture për 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
Pogradec, Tepelenë, relacionet përkatëse. 

04.28.1984 - 
06.16.1984 

11 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e qendrës 
së NB-së të Luxherisë në rrethin e Gjirokastrës mbi ndryshim 
në vendimin e Këshillit të Ministrave, Nr.133, datë 30.04.1983 
''Për mbrojtjen e bregut të majtë të lumit Buna nga gërryerjet''. 

03.14.1984 - 
10.26.1984 

23 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përjashtimin nga 
derdhja e të ardhurës neto të centralizuar të shtetit për 
kooperativën bujqësore të Velipojës, shtesë në planin e 
investimeve të vitit 1984 për Ministrinë e Bujqësisë, relacionet 
e Ministrisë për këto probleme. 

02.06.1984 - 
05.17.1984 

21 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e punëtorëve të 
ndërtim - montimit në Uzinën e Sodë PVC-së në Vlorë dhe 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

03.14.1984 - 
04.26.1984 

8 
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359 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nxjerjen jashtë 
përdorimit të disa automjeteve dhe të një motobarke dhe 
relacionet përkatëse. 

11.03.1984 - 
11.20.1984 

31 

360 Vendim i Këshillit të Ministrave për eksportimin e 10 mijë 
tonëve çimento, marka 500, mbi planin e vitit 1984, si dhe 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

11.01.1984 - 
11.14.1984 

19 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave për projektidenë urbanistike - 
arkitektonike të rrugës së ''Barrikadave'' në Tiranë dhe 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

03.14.1984 - 
04.26.1984 

13 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratim sheshi ndërtimi 
të banesave jashtë vijës kufitare të qytetit të Tiranës, si dhe 
relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë për këtë problem. 

07.26.1984 - 
08.18.1984 

8 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në karierat 
e dheut të hekurudhës Fier - Vlorë, si dhe relacioni i Ministrisë 
së Ndërtimit për këtë problem. 

07.03.1984 - 
07.27.1984 

8 

364 Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi emërtimin e anijes 
''Lukova'' dhe propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Durrësit, për këtë problem. 

11.26.1984 - 
11.30.1984 

5 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave për një ndryshim në planin e 
prodhimit dhe të shpërndarjes së karburanteve për vitin 1984, 
relacion i Ministrisë së SHëndetësisë për këtë problem. 

04.09.1984 - 
08.18.1984 

6 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e marrëveshjes 
së transportit ajror civil me Republikën e Turqisë dhe relacion 
i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.22.1984 - 
03.02.1984 

22 

367 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e përdorimit 
të rërave bituminoze për mirëmbajtjen dhe asfaltimin e 
rrugëve, dhe relacionet përkatëse. 

06.06.1984 - 
07.25.1984 

22 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e tarifës në 
linjën e udhëtarëve Tiranë - Fushë - Krujë, si dhe relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

02.13.1984 - 
02.16.1984 

7 
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369 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr .I07, datë 12.04.1982 ''Për 
përqëndrimin e mëtejshëm të automjeteve për transportimin e 
mallrave", relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë 
problem. 

01.09.1984 - 
01.24.1984 

7 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave për pakësimin e shpenzimeve 
në valutë të lirë të flotës tregtare dhe shtimin e shpenzimeve të 
parkut të eksportit, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

06.04.1984 - 
07.06.1984 

7 

371 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e postave dhe 
të telekomunikacioneve, si dhe relacion i ardhur nga Komiteti 
Qendror i Partisë për këtë problem. 

08.30.1983 - 
01.30.1984 

125 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi importimin e Centralit 
Telefonik Automatik, si dhe relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të PT. 

11.21.1984 - 
12.11.1984 

13 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kursimin e druve të 
zjarrit, si dhe relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
këtë problem. 

08.03.1984 - 
10.03.1984 

7 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave për eksportimin e ujit të 
pijshëm, si dhe relacionet e Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

09.03.1984 - 
12.29.1984 

28 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa përmirësime në 
planin e ndërtimit dhe të shpërndarjes së apartamenteve të 
banimit për vitin 1984, si dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

08.22.1984 - 
09.24.1984 

20 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesë në planin e 
numrit të punëtorëve për veprimtarinë e tregtisë së 
brendshme, si dhe relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

06.19.1984 - 
10.18.1984 

17 

377 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesë në planin e 
grumbullimeve me para në dorë të Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, si dhe relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme. 

11.09.1984 - 
12.27.1984 

15 
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378 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
normën e shitjes së vezëve në rrethin e Gjirokastrës, të djathit 
në rrethin e Shkodrës; ndryshime në planin e shitjes së mishit 
dhe të djathit, si dhe relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

03.08.1984 - 
11.19.1984 

25 

379 Vendime të Këshillit të Ministrave për pakësimin e furnizimit 
me karburante për vitin 1986, për uljen e konsumit të 
karburantit. 

02.11.1984 - 
10.10.1984 

33 

380 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aderimin në Konventën 
Doganore për Transportin Ndërkombëtar të Mallrave, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

12.10.1984 - 
12.13.1984 

78 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare për vitin 1985 dhe në 
ekspozitën tregtare ndërkombëtare të pullave të postës dhe në 
ekspozita të tjera të mallrave të eksportit tonë, si dhe 
relacionet e Ministrisë së Tregtisë së  Jashtme për këtë 
problem. 

06.25.1984 - 
10.13.1984 

25 

382 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e Protokollit 
të Mbledhjes së 34 - T të Zakonshme të Komisionit Kryesor  të 
Përbashkët Shqiptaro - Jugosllav për incidentet kufitare, për 
ndërtimin dhe riparimin e shenjave të vijës së kufirit, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

10.16.1984 - 
11.08.1984 

34 

383 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e protokolleve 
të shkëmbimit të mallrave dhe të pagesave për vitin 1985, si 
dhe relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

10.12.1984 - 
12.05.1984 

59 

384 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e marrëveshjes 
tregtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të RPSSH-së dhe 
Qeverisë së Mbretërisë së Marokut, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

11.22.1984 - 
12.27.1984 

27 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e marrëveshjes 
së transportit rrugor me Zvicrën, si dhe relacioni i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

06.02.1984 - 
06.22.1984 

14 
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386 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e marrëveshjes 
së njësimit të dokumentave të kalimit të kufirit shqiptaro- 
jugosllav për qëllime shërbimi, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

10.16.1984 - 
10.26.1984 

18 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në vendimin 
e Këshillit të Ministrave Nr.102, datë 24.06.1967 mbi fondin e 
veçantë të Ministrive, të institucioneve të tjera qendrore, të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
të institucioneve varëse, si dhe relacioni përkatës. 

02.27.1983 - 
01.25.1984 

10 

388 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mbylljen e 
marrëdhënieve me buxhetin nga sistemi i bilanceve për vitin 
1983, pakësimin e shpenzimeve të institucioneve buxhetore të 
pakryera, ndryshime në buxhetin e shtetit për vitin 1984, si 
dhe relacionet e Ministrisë së Financave për këtë problem. 

05.31.1984 - 
12.04.1984 

58 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie ari nga Thesari i 
Shtetit, si dhe relacioni i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
këtë problem. 

10.22.1983 - 
01.13.1984 

5 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e kredisë 
afatgjatë për përmirësimin e kushteve të banimit, si dhe 
relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Elbasan për këtë problem. 

07.05.1984 - 
07.31.1984 

5 

391 Vendime të  Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e 
valutës, shtesë fondi në lekë dhe në lekë valutë dhe probleme 
të valutës së bashku me relacionet përkatëse. 

02.18.1984 - 
12.27.1984 

47 

392 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pagimin e tagrit 
doganor ''Për sjelljen dhe dërgimin e sendeve'', si dhe 
relacionet e Ministrisë së Financave për këto probleme. 

02.28.1984 - 
05.10.1984 

16 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kthimin në llogarinë 01 
nga financimet e hidrocentralit ''Enver Hoxha'' në Koman dhe 
të Uzinës së Vajrave Lubrifikante, si dhe relacioni i Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

10.04.1984 - 
10.31.1984 

7 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e afatit të 
studimeve të degës së informatikës dhe për ndarjen e profilit 
të regjizurës, si dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit e Kulturës 
për këtë problem. 

09.14.1984 - 
10.08.1984 

11 
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395 Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi pagat e punonjësve të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës mbi këtë problem. 

06.15.1984 - 
07.27.1984 

7 

396 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e 
kushteve të jetesës së studentëve në Universitetin e Tiranës 
dhe në Institutin e Lartë Bujqësor në Kamëz, shtesë në planin e 
provimit në vitin 1984, relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës për këtë problem. 

04.27.1984 - 
10.08.1984 

43 

397 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në këtë 
vendim ''Për zbërthimin e planit të vitit 1984''. 

09.05.1984 - 
09.11.1984 

8 

398 Vendim i Këshillit të  Ministrave mbi futjen e gjuhës italiane 
në shkollë, çeljen e degës dhe krijimin e katedrës së gjuhës 
italiane, si dhe krijimin e katedrës së gjuhës greke. 

01.31.1984 - 
02.03.1984 

11 

399 Vendime të Këshillit të Ministrave për mosshlyerjen e valutës 
nga pjesëtarët e Ansamblit të Këngëve dhe të Valleve 
Popullore, zhvillimin e veprimtarive kulturore artistike për 
festimin e 40 - Vjetorit të Çlirimit të Atdheut dhe të fitores së 
revolucionit popullor, si dhe relacionet e Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës për këtë problem. 

04.15.1984 - 
10.13.1984 

33 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen e kuadrit 
në fushën e metodave matemetikore- informatike; Për 
miratimin e Statusit të Akademisë së Shkencave të RPS të 
Shqipërisë, si dhe relacionet e Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës  dhe Akademisë së Shkencave për këtë problem. 

12.06.1983 - 
04.12.1984 

44 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftës së plotë të 
palestrës sportive në Përmet, si dhe relacioni i Ministrisë së  
Arsimit dhe Kulturës, për këtë problem. 

04.19.1984 - 
04.26.1984 

7 

402 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi eksperimentimin e 
shfrytëzimit të disa përsëritsave televizivë nën kujdestari, si 
dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

03.14.1984 - 
09.01.1984 

20 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e muzeut ''Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu'' të Krujës në varësi të Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, si dhe relacioni përkatës i kësaj 
ministrie. 

06.23.1984 - 
09.07.1984 

24 
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404 Vendime të Këshillit të Ministrave për disa  ndryshime të 
strukturës organizative dhe në numrin e punonjësve të 
Akademisë së Shkencave e të institucioneve të saj vartëse. 

04.30.1984 - 
09.05.1984 

22 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
administrimin dhe përdorimin e literaturës së huaj, si dhe 
disiplinimin e porosive të saj, si dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës për këtë problem. 

07.06.1984 - 
08.28.1984 

8 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e delegacionit 
shqiptar që do të marrë pjesë në Sesionin e VI- të të 
Bashkëpunimit Tekniko - Shkencor  me Republikën Socialiste 
të Vietnamit, si dhe relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës për këtë problem. 

07.14.1984 - 
07.16.1984 

7 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi detyrat dhe përbërjen e 
Këshillit të Radiotelevizionit Shqiptar, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem 
problem. 

04.12.1984 - 
05.28.1984 

12 

408 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në planin e 
valutës, mbi furnizimin me karburante e lubrifikante për 
përdorimin vetjak, mbi bursat e studentëve dhe të 
pasuniversitarëve tanë jashtë shtetit, si dhe relacionet e 
Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

03.15.1984 - 
09.27.1984 

19 

409 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje kuadri 
për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, relacionet përkatëse për këtë problem. 

06.07.1984 - 
08.18.1984 

13 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lërim nga detyra të një 
kuadri, si dhe relacion i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

09.11.1984 - 
09.29.1984 

8 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje kuadri 
në Ministrinë e Punëve të Jashtme, si dhe relacion i Ministrisë 
për këtë problem. 

02.28.1984 - 
03.10.1984 

6 

412 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje kuadri 
për Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, si dhe relacioni 
përkatës. 

03.30.1984 - 
05.08.1984 

6 
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413 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërime e lëvizje 
kuadri për ministritë dhe institucionet e tjera qendrore, 
propozimet përkatëse. 

11.30.1984 - 
12.15.1984 

331 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje kuadri, 
përmbledhëse Ministrisë së Energjitikës, Industri - Miniera, 
ATSH-së, Ministria e Mbrojtjes Popullore, si dhe relacionet 
përkatëse për këtë problem. 

10.26.1983 - 
01.31.1984 

24 

415 Vendim i Këshillit të Ministrave për deklasim personash që 
nuk u kanë qëndruar besnikë qëllimeve të revolucionit, 
relacionet e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tepelenës e Mirditës për këtë problem. 

06.30.1983 - 
06.25.1984 

13 

416 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e 
Kolegjiumit të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Drejtorisë së 
Përgjithshme të PT, ndryshim në përbërjen e Presidiumit të 
Akademisë së Shkencave mbi caktimin e anëtarëve të 
Komitetit të Çmimeve të Republikës. 

12.19.1983 - 
07.17.1984 

31 

417 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie pensioni për 
merita të veçanta, si dhe relacionet përkatëse. 

12.25.1982 - 
11.08.1984 

149 

418 Vendime të Këshillit të Ministrave për organizimin e kursit të 
kualifikimit të kuadrove drejtuese të ndërmarrjeve dhe të 
kooperativave bujqësore, shpërblimi i kuadrove të lartë që do 
të marrin pjesë në kurset njëvjeçarë të diplomacisë dhe të 
Tregtisë së Jashtme. 

04.06.1984 - 
08.30.1984 

21 

419 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi studime universitare dhe 
për specializime, kualifikime e marrje përvoje jashtë shtetit për 
vitin 1984, relacionet e Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për 
këtë problem. 

10.01.1983 - 
02.02.1984 

106 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave ''Mbi kualifikimin  shkencor, 
pasuniversitar të kuadrove të sistemit të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, si dhe relacioni i Komitetit të Shkencës 
dhe Teknikës për këtë problem". 

04.13.1984 - 
04.26.1984 

9 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie shpërblimi 
familjes të një studenti në Gjirokastër, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për këtë problem. 

04.11.1984 - 
04.26.1984 

6 
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422 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
specialistëve me arsim të lartë që mbaruan studimet në korrik 
1984, si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Ministrisë së Energjitikës, Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

08.03.1984 - 
09.07.1984 

13 

423 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e planit të 
pranimit të studentëve të rinj në vitin 1984, si dhe relacionet e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

06.22.1984 - 
07.24.1984 

46 

424 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në strukturën 
organizative dhe në masën e punonjësve në organikë të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

03.16.1984 4 

425 Vendim i Këshillit të Ministrave për detyrat kryesore dhe 
strukturën organizative të Komitetit të Shkencës dheTeknikës, 
dhe për miratimin e përbërjes së Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës, si dhe relacioni i sektorit të kuadrit për këtë 
problem. 

04.20.1984 - 
06.08.1984 

13 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e delegacionit të 
Radiotelevizionit të Irakut, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të RTV për këtë problem. 

08.22.1984 - 
08.28.1984 

7 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënien e çmimeve të 
Republikës, si dhe relacion i përpunuar në bazë të 
propozimeve të ministrive dhe institucioneve qendrore. 

11.02.1984 - 
11.24.1984 

81 

9 Udhëzime.   

428 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi pagesën e punëtorëve 
që përkohësisht sistemohen në punë të tjera jashtë profilit, 
relacioni i Komitetit të Punës dhe i Pagave për këtë problem. 

12.17.1984 - 
12.20.1984 

9 

429 Udhëzime të Këshillit të Ministrave ''Për shpenzimet e 
nevojshme për pajisjen e zyrave'', si dhe relacionet e Drejtorisë 
së Përgjithshme të RTV, Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

02.06.1984 - 
09.27.1984 

17 

10 Letra.   
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430 Letër e Këshillit të Ministrave, sqarime dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore për vërtetimin e shkallës së 
kualifikimit dhe të pagës së punonjësve, si dhe propozimi i 
Prokurorisë së Përgjithshme për këtë problem. 

02.10.1984 - 
06.27.1984 

8 

431 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të rretheve 
për përsosjen e strukturave organizative dhe shkurtimin e 
organikave të tyre. 

10.26.1984 10 

432 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve për parandalimin e 
aksidenteve automobilistike. 

09.27.1984 - 
10.06.1984 

7 

433 Letër e Këshillit të Ministrave për masat për futjen në 
qarkullim ekonomik të mallrave me qarkullim të ngadalshëm 
e stoqe dhe planifikimin e përdorimin e rezervës shtetërore. 

11.08.1984 6 

434 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për masat që 
duhen marrë për ndalimin e derdhjes së mallrave gjatë 
transportit dhe mbrojtjen e rrugëve nga ndotjet. 

12.21.1984 - 
12.25.1984 

6 

435 Letër e Këshillit të Ministrave për parandalimin e aksidenteve 
automobilistike. Studim i Hetuesisë së Përgjithshme për këtë 
problem. 

06.27.1984 - 
07.03.1984 

17 

436 Letër e Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
komiteteve ekzekutive të  rretheve për parandalimin e 
ushtrimit të profesionit dhe të tregtisë private, relacion i 
Prokurorisë së Përgjithshme për këtë problem. 

04.17.1984 - 
08.06.1984 

16 

437 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrive, 
institucioneve qendrore e komiteteve ekzekutive rretheve për 
përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm të popullsisë për 
këtë problem. 

07.26.1984 - 
08.09.1984 

8 

438 Letra e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve për masat që duhen marrë për sistemimin në punë 
dhe strehimin e të rinjve të shtëpisë së fëmijës që kanë kryer 
shkollat e mesme. 

09.17.1984 - 
09.24.1984 

5 

439 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe rretheve 
për personat e transferuar të cilët nuk i tërheqin familjet e tyre 
në rrethin ku janë transferuar. 

06.28.1984 - 
07.30.1984 

8 
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440 Letër e Këshillit të Ministrave për gjendjen dhe disa masa që 
duhen marrë për mënjanimin e të metave e të dobësive në 
punën për kërkesat dhe ankesat e popullit, si dhe raporti i 
degës së ankesave për këtë problem. 

08.20.1984 - 
09.24.1984 

14 

441 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive për administrimin e kërkesave për 
banesë. 

11.09.1984 3 

442 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e komiteteve 
ekzekutive të rretheve për furnizimin e fshatit me produkte 
ushqimore e artikuj të tjerë të konsumit të gjerë. 

02.04.1984 6 

443 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e komiteteve 
ekzekutive të rretheve për disa shkelje të kryera në fushën e 
investimeve, njoftim i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

08.22.1984 - 
10.06.1984 

12 

444 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe rretheve 
për përmirësimin më drejt të fondit të pagave e të materialeve 
si dhe masat që duhen marrë. 

03.27.1984 6 

11 Sektori i Përgjithshëm.   

445 Projekttematika për problemet që mund të shqyrtohen në 
forumet e udhëheqjes së Partisë e Shtetit, gjatë vitit 1985. 

12.04.1984 10 

446 Letër e Këshillit të Ministrave për kohë dhe vëllimin e 
paraqitjes së materialeve të Këshillit të Ministrave e Kryesisë 
së tij, si dhe urdhër i brendshëm për zbatimin më rreptë si të 
orarit zyrtar në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

02.27.1984 - 
03.21.1984 

3 

447 Tematika e çështjeve që mund të shqyrtohen në forumet 
udhëheqëse të Partisë dhe në Kuvendin Popullor e 
Presidiumin e tij gjatë vitit 1985. 

09.18.1984 - 
12.08.1984 

13 

448 Tematika e problemeve që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave 
dhe Kryesia e tij për muajt mars 1984, në zbërthim të detyrave 
që shtroi Plenumi i IX- të i Komitetit Qendror të PPSH-së, si 
dhe programi i punës që do të ushtrohet për forcimin e 
evidentimit të vlerave materiale e monetare të punës. 

01.06.1984 - 
12.26.1984 

30 
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449 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Komisionit të Planit të 
Shtetit, Drejtorisë së Rezervave Shtetërore për kalim 
materialesh e lëndë të para. 

09.24.1984 - 
12.28.1984 

61 

450 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
rretheve mbi marrjen e disa masave për plotësimin e detyrave 
të planit të vitit 1984. 

09.21.1984 34 

451 Diskutim për në mbledhjen e Byrosë Politike për plotësimin e 
planit tetëmujor, gusht 1984. 

09.17.1984 - 
10.01.1984 

15 

452 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për masa dhe plotësimin e 
planit të vitit 1984. 

10.13.1984 130 

453 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për disa 
përfundime e detyra për plotësimin e planit të tremujorit të 
parë 1984. 

02.24.1984 17 

454 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore për dërgimin e kuotave orientuese të 
vitit 1985. 

05.19.1984 34 

455 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për disa probleme të bilancit të eksport - importit të 
disa ministrive për vitin 1984. 

06.05.1984 - 
06.06.1984 

28 

456 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për disa 
konkluzione kryesore dhe detyra që dolën nga analiza e planit 
dhjetëditor të vitit 1984 në Kryesinë e Këshillit të Ministrave. 

01.14.1984 12 

457 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë për kalim fondesh në valutë për mallra të dhëna me 
kthim. 

01.24.1984 5 

458 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Rezervave Shtetërore, Komisionin e Planit të Shtetit, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme për dhënie materiali nga 
rezerva shtetërore pa të drejtë kthimi. 

01.25.1984 - 
10.04.1984 

19 

459 Probleme që dolën nga rrethet në mbledhjet e organizuara më 
dt 10.07.1984 në Tiranë, Shkodër e Fier për plotësimin e planit. 

07.14.1984 - 
07.19.1984 

63 
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460 Letër e Këshillit të Ministrave për përmirësimin e mëtejshëm 
të skicidesë së pesëvjeçarit të tetë (1986 - 1990). 

07.06.1984 6 

461 Letra të Këshillit të Ministrave për punën projektuese që 
duhet bërë për hartimin e projektideve të veprave të 
pesëvjeçarit të tetë që fillojnë së ndërtuari në vitet 1986-1987. 

02.23.1984 - 
08.29.1984 

40 

462 Letra të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit të Përgjithshëm të 
Bashkimeve Profesionale për organizimin e aksioneve për 
plotësimin sa më mirë të detyrave të planit të vitit 1984, si dhe 
aksioni për koston, njoftimet e Komisionit të Planit të Shtetit. 

01.19.1984 - 
02.09.1984 

95 

463 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes për probleme të dala nga kjo drejtori, si dhe shpenzime 
për dhurata, miratim fondesh, trajtimi i disa familjeve etj. 

03.15.1984 - 
12.24.1984 

25 

464 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetit e 
Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar për shpalljen e 
personave ''Atdhetar i vjetër'', apo ''Pjesëmarrës në luftën për 
pavarësi'', si dhe trajtimi nga Drejtoria e Pritjes i këtij 
delegacioni. 

08.02.1984 - 
11.15.1984 

18 

465 Planet e punës, raporte për punën e bërë në sekretari - arkiv të 
Aparatit të Kryeministrisë gjatë vitit 1984, si dhe shënime për 
punën e kësaj zyre. 

01.03.1984 - 
01.28.1985 

31 

466 Procesverbale për dorëzimin e materialeve arkivore të fondit 
të Këshillit të Ministrave të viteve: 1976,1977,1978, Drejtorisë 
së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, si dhe për dërgim dhe 
marrje në dorëzim të mikrofilmave. 

08.25.1984 - 
12.26.1984 

9 

467 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore për zbatimin e plotë të rregullave të 
punës me dokumentat, njoftimi i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit për këtë problem. 

08.17.1984 - 
12.08.1984 

16 

468 Lista konkrete e dokumentave me afatet e ruajtjes të Këshillit 
të Ministrave, dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave 
të Shtetit. 

08.02.1984 61 

469 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve për gjendjen e disa veprave penale dhe të shkeljeve 
të tjera të ligjeve për përdorimin e perdeve, si dhe relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

01.05.1983 - 
01.22.1984 

25 
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470 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
miratimin e marrëveshjeve të projektit jugosllav të 
marrëveshjes për unifikim të dokumentave për kalim kufiri, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

09.20.1984 - 
09.24.1984 

16 

471 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Prokurorinë e Përgjithshme e Hetuesinë e Përgjithshme për 
sistemimin e organeve të Hetuesisë në ndërtesa të veçanta, për 
rishikim dispozitash, për fillim çështjesh penale. 

06.11.1984 - 
11.01.1984 

17 

472 Letër e Këshillit të Ministrave për vendosjen e fletëhyrjeve në 
objektet e rëndësishme, informacioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

01.14.1984 - 
01.23.1984 

4 

473 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për hedhje fishekzjarresh me rastin e 
1majit, për 40 vjetorin e çlirimit dhe 29 ëntor 1984. 

04.26.1984 - 
08.27.1984 

9 

474 Korrespondencë e Këshillit të Ministrive me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, Ministrinë eTregtisë së Jashtme për 
lidhjen e kontratës për linjën e mbushjes, si dhe sjelljen nga 
importi të shiritit të çelikut. Informacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

03.01.1984 - 
08.04.1984 

9 

475 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore për masat që do të merren 
për mbarëvajtjen e punimeve në objektin ''Graniti'', për 
organizimin dhe sigurimin e ndërlidhjes nga venddrejtimet 
''Fusha e  Graniti'', si dhe informacion lidhur me furnizimin 
ritmik me lëndë të para të Uzinës së Mjeksit. 

01.21.1984 - 
11.09.1984 

27 

476 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për miratimin e kordinimit të frekuencave 
me shtetet fqinjë, për kontrollin e ujërave tona detare, si dhe 
pjesëmarrje në panair jashtë shtetit në Athinë. 

04.04.1984 - 
10.01.1984 

20 

477 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për masat e përcaktuara në Sesionin e 
Parë të Konferencës Administrative të Radiokomunikacioneve 
lidhur me planifikimin e bandave dekametrike për shërbimin 
e radiodifuzionit. 

03.21.1984 - 
04.09.1984 

14 
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478 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për dërgimin e vendimit të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për emërtimin e njësive e të reparteve 
ushtarake dhe dorëzimin e flamurit luftarak, si dhe përballimi 
e shpërblimi mujor dhe shpenzime të udhëtimit të 
specialistëve të huaj që do të merren me prodhimin e artikullit 
P- 84. 

06.28.1984 - 
10.03.1984 

11 

479 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për kthim mallrash dhe lëvizje fondesh, 
për dhënie mallra si amoni Ministrisë së Energjitikës, si dhe 
organizimi i ushqimit social në shtëpinë e ushtarakëve etj. 

04.10.1984 - 
09.13.1984 

23 

480 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për riorganizimin e shërbimit sinoptik, 
relacioni përkatës. 

04.19.1984 - 
05.12.1984 

14 

481 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Tiranë, Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore për sigurimin me roje të depove të 
armatimit. 

10.08.1984 - 
10.26.1984 

6 

482 Letër e Këshillit të Minstrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore për planifikimin e çmimeve me 
shumicë për 5 vjeçarin e 8- të 1986-1990. 

02.23.1984 8 

483 Program pune për rritjen e efektivitetit të legjislacionit për 
disiplinën dhe mbrojtjen në punë, si dhe studimi për disa 
mendime për përsosjen e organizimit dhe drejtimit të punës 
në ndërmarrje. 

04.03.1984 - 
06.28.1984 

24 

484 Program pune për ndihmë e kontroll i ekipit të 
Kryeministrisë, ushtruar në rrethin e Gramshit si dhe 
konkluzione në fushën e arsimit dhe të ekonomisë e masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës në këtë rreth. 

02.08.1984 - 
04.03.1984 

142 

485 Program pune për ndihmë e kontroll i ekipit të 
Kryeministrisë, konkluzione për punën e pushtetit, 
ekonomisë, arsimit, shëndetësisë, si dhe materiale dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë, organeve të Partisë dhe të 
pushtetit në rreth dhe disa ministrive për detyrat që dalin në 
të ardhmen. 

10.12.1984 - 
12.31.1984 

324 
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486 Program pune për ndihmë e kontroll në rrethin e Krujës, i 
ekipit të Kryeministrisë, si dhe konkluzione për ekonominë, 
shëndetësinë, arsimin e njoftim dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për kontrollin e ushtruar në këtë rreth. 

04.06.1984 - 
06.15.1984 

149 

487 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit për çështjet kryesore 
të studimeve për zhvillimin e industrisë në pesëvjeçarin e tetë, 
për përsosjen e marrëdhënieve socialiste në prodhim, për 
strukturën e të ushqyerit dhe normat e konsumit për frymë të 
popullsisë, ngritja e mirëqënies materialo - kulturore të 
popullit, ngushtimi i dallimeve midis fshatit dhe qytetit. 

02.21.1984 - 
07.04.1984 

41 

488 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit për bilancin e 
krijimit dhe përdorimit të burimeve finaciare dhe për nivelin e 
rentabilitetit të disa degëve të prodhimit material; për 
mbulimin e nevojave për ambalazhe në pesëvjeçarin e tetë, për 
zhvillimin e ekonomisë komunale në pesëvjeçarin e tetë (1986 
- 1990). 

06.18.1984 - 
07.02.1984 

45 

489 Analizë e Komisionit të Planit të Shtetit për plotësimin e 
produktit shoqëror dhe të ardhurave kombëtare për vitin 1983 
dhe për tri vitet e pesëvjeçarit të shtatë. 

05.11.1984 28 

490 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin 
kompleks të industrisë së naftës dhe të gazit në pesëvjeçarin e 
tetë 1986-1990, studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

04.06.1984 77 

491 Studimi i Komisionit të Planit të Shtetit, studime dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për zhvillimin e prodhimit të 
energjisë elektrike dhe të avullit në pesëvjeçarin e tetë dhe në 
perspektivë, mbi mundësitë e rritjes së prodhimit të 
qymyrgurit në fushën e Tiranës dhe ndërtimin e një TEC- i, si 
dhe disa të dhëna lidhur me ndërtimin dhe leverdinë 
ekonomike të hidrocentralit të Bushatit dhe të disa 
hidrocentraleve të tjerë. 

03.01.1984 - 
06.01.1984 

93 

492 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë së prodhimeve elekroteknike dhe 
elektronike në pesëvjeçarin e tetë 1986-1990, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.04.1984 32 
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493 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për zhvillimin e 
industrisë së kromit në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, studim i 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

05.04.1984 52 

494 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, për zhvillimin 
kompleks të industrisë së bakrit në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 
1990, studim i dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

04.26.1984 64 

495 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për kërkimet 
gjeologjike dhe për rritjen e rezervave të mineraleve të ngurta 
në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, studim i dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

04.26.1984 51 

496 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për nxjerrjen dhe 
trajtimin e mineraleve të reja në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, 
studim i dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

05.07.1984 31 

497 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit për perspektivën e 
zhvillimit të kombinatit metalurgjik ''Çeliku i Partisë'', në 
pesëvjeçarin e tetë (1986 - 1990) dhe disa probleme që dalin 
për një të ardhme më të largët. 

05.10.1984 - 
05.16.1984 

88 

498 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, për zhvillimin e 
industrisë kimike në pesëvjeçarin e tetë duke u mbështetur në 
lëndët e para të vendit, studimi dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

05.15.1984 31 

499 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e 
industrisë së qymyrgurit në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, 
studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

04.26.1984 - 
05.14.1984 

39 

500 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e 
industrisë së nxjerrjes e pasurimit të hekurnikelit, studimi 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

03.22.1984 - 
04.26.1984 

25 

501 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për nevojat e 
ekonomisë për lëndë drusore në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 
1990, studimi i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

05.22.1984 38 
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502 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë mekanike në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 
1990, studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

03.10.1984 - 
04.05.1984 

59 

503 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për mundësitë e 
shtimit të sipërfaqes së tokës së punueshme në pesëvjeçarin e 
tetë dhe për një të ardhme më të largët, studim dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.15.1984 25 

504 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për zhvillimin e 
blegtorisë në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, studim i 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

04.26.1984 40 

505 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për mundësitë e 
plotësimit të nevojave të ekonomisë dhe për shtimin e 
rezervave me drithëra, studimi dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

04.06.1984 35 

506 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për plotësimin e 
nevojave të popullit, të industrisë dhe të eksportit me perime, 
bostan, patate e fasule, studimi i Komisionit të Planit të Shtetit. 

05.04.1984 26 

507 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për drejtimet kryesore 
të zhvillimit të frutikulturës në pesëvjeçarin e tetë, studim i 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

04.26.1984 40 

508 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për fuqizimin e 
bazës materialo - teknike të bujqësisë dhe për rritjen e 
efektivitetit të saj në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990. 

05.23.1984 13 

509 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e 
industrisë ushqimore në pesëvjeçarin e tetë, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.03.1984 - 
05.16.1984 

44 

510 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e 
industrisë së lehtë dhe ushqimore në pesëvjeçarin e tetë, 
studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

05.08.1984 45 
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511 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për nevojat dhe 
mundësitë e plotësimit me yndyrna sheqer e pambuk dhe 
rritjen e efektivitetit të përdorimit të lëndëve të para 
bujqësore, studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

03.10.1984 - 
04.06.1984 

49 

512 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave, për burimet financiare të shtetit në pesëvjeçarin e 
tetë (1986 -1990), studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

04.21.1984 - 
04.25.1984 

85 

513 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për investimet në 
pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, studimi dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

04.07.1984 - 
04.25.1984 

52 

514 Studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për gjendjen 
dhe drejtimet e zhvillimit të shkencave teknike e natyrale në 
pesëvjeçarin e tetë (1986 - 1990), studim i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

05.23.1984 36 

515 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin e arsimit 
dhe të kulturës në pesëvjeçarin e tetë, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.09.1984 - 
05.14.1984 

47 

516 Studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për masat e 
përmirësimit të shërbimit shëndetësor  në pesëvjeçarin e tetë, 
studim i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.22.1984 37 

517 Studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për faktorët që 
ndotin mjedisin dhe masat për mënjanimin e tyre në 
pesëvjeçarin e tetë. 

05.22.1984 8 

518 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për përgatitjen dhe 
kualifikimin e kuadrit të mesëm e të lartë në pesëvjeçarin e 
tetë 1986 - 1990, studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

05.23.1984 30 

519 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për ecurinë e 
treguesve, të përpjesëtimeve kryesore të zhvillimit të 
riprodhimit të zgjeruar socialist për pesëvjeçarin e tetë, 
studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

02.16.1984 - 
05.15.1984 

42 
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520 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për drejtimet e 
përsosjes së marrëdhënieve në prodhim në pesëvjeçarin e tetë 
(1986 - 1990), studim i dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

05.14.1984 33 

521 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për problemet e 
thellimit të mëtejshëm të përqëndrimit e specializimit, të 
qarkullimeve bujqësore dhe të zgjerimit në zonën fushore të 
sipërfaqeve që do të intensifikohen me përparësi. 

05.07.1984 9 

522 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për ngritjen e 
mëtejshme të mirëqënies materialo - kulturore të popullit dhe 
ngushtimin e dallimeve thelbësore midis fshatit dhe qytetit në 
pesëvjeçarin e tetë (1986 - 1990), studimi dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.15.1984 38 

523 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin 
demografik në pesëvjeçarin e tetë (1986 - 1990), studimi 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

03.30.1984 - 
05.04.1984 

37 

524 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zënien në punë të 
forcave të reja, rritjen e rendimentit të punës dhe zgjerimin, 
përmirësimin e mekanizimin e punës në degë e sektorë të 
ndryshëm të ekonomisë, në pesëvjeçarin e tetë (1986 - 1990), 
studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

03.10.1984 - 
05.07.1984 

43 

525 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për bilancin e eksportit 
e importit dhe përmirësimin e strukturës së eksportit dhe të 
importit në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

04.06.1984 - 
04.25.1984 

59 

526 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi zhvillimin e 
postave dhe telekomunikacioneve, problemet që do të nxjerrë 
zhvillimi ekonomiko - shoqëror i vendit në pesëvjeçarin e tetë 
1986 - 1990 dhe një të ardhme më të largët, studimi dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

04.26.1984 - 
05.16.1984 

30 

527 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për zhvillimin 
kompleks të transportit në pesëvjeçarin e tetë 1986 - 1990, si 
dhe studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

04.24.1984 - 
05.16.1984 

42 
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528 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi zgjerimin e 
prodhimit të materialeve të ndërtimit në pesëvjeçarin e tetë 
(1986 - 1990), si dhe studimi dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

04.10.1984 - 
05.14.1984 

39 

529 Studim për fuqizimin e bazës materialo - teknike të bujqësisë 
dhe për rritjen e efektivitetit të saj në pesëvjeçarin e tetë (1986 - 
1990). 

05.14.1984 13 

530 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për faktorët që ndotin 
mjedisin dhe masat për mënjanimin e tyre në pesëvjeçarin e 
tetë. 

05.1984 8 

531 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit për problemet e 
thellimit të mëtejshëm të përqëndrimit e specializimit të 
qarkullimeve bujqësore dhe të zgjerimit në zonën fushore të 
sipërfaqeve që do të intensifikohet me përparësi. 

03.26.1984 18 

12 Miniera.   

532 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave për ardhjen e specialistëve të huaj 
dhe dërgim specialistësh jashtë shtetit për specializim në 
sektorë të ndryshëm të industrisë. 

03.29.1984 - 
11.06.1984 

41 

533 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar minstrive për zbatimin 
e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.205, dt. 13.06.1983 ''Për 
përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës së punëtorëve 
mbi disa probleme social - kulturore të qytezave të 
punëtorëve". 

10.18.1984 51 

534 Letër e Këshillit të Ministrave mbi krijimin e bërthamave të 
specialistëve pranë sektorëve të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

08.20.1984 11 

535 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë 
e Industrisë dhe të Minierave për kryerjen e studimeve 
gjeologjike në zonën e Dibrës, si dhe trajtimi i personelit të 
shërbimit gjeologjik. 

03.26.1984 - 
08.18.1984 

7 

536 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar rretheve për kthimin e 
kaldajave me mazut e solar në qymyrguri dhe program pune 
për kryerjen e këtij aksioni. 

02.14.1984 4 
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537 Letra e Këshillit të Ministrave për probleme të Uzinës së 
Ferrokromit, eksporti dhe masat që duhen marrë në këtë 
industri, eksporti i mineraleve të hekurnikelit e të nikelsilikatit 
në zonën e valutës së lirë. 

01.07.1984 - 
11.24.1984 

23 

538 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave për importimin e etaloneve të arit e 
argjendit. 

05.16.1984 - 
05.30.1984 

3 

539 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për probleme të kombinatit 
''Çeliku i Partisë'' Elbasan. 

06.15.1984 - 
11.27.1984 

35 

540 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për dy probleme të industrisë 
kimike, si për çmimin dhe qarkullimin e thasëve të plasmasit 
të nitratamonit dhe të uresë, normativa e harxhimit të sodës 
kaustike si dhe disa probleme në Kombinatin Kimiko - 
Metalurgjik në Laç. 

03.02.1984 - 
10.11.1984 

68 

541 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për 
kontrollin e zbatimit të rregullave të sigurimit teknik. 

12.25.1984 7 

13 Kom. i rezervave të naftës e mineraleve të ndryshme.   

542 Vendim i Komisionit Shtetëror të Rezervave të Naftës e të 
Gazit dhe Mineraleve të tjera të dobishme, mbi miratimin e 
raportit gjeologjik të punimeve të zbulimit në zonën ''Tetori'' 
të vendburimit të qymyreve në Kërrabë, konkluzionet e 
shokut Besnik Bekteshi, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për këtë problem. 

01.21.1984 - 
03.28.1984 

38 

543 Vendim i Komisionit Shtetëror të Rezervave të Naftës e të 
Gazit dhe Mineraleve të tjera të dobishme për miratimin e 
raportit gjeologjik të vendburimit të bakrit në Fushë - Arrëz 
me llogaritjen e rezervave me gjendje 01.01.1983, relacioni 
përkatës. 

01.21.1984 - 
02.20.1984 

21 
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544 Vendim i Komisionit Shtetëror të Rezervave të Naftës e të 
Gazit dhe Mineraleve të tjera të dobishme mbi miratimin e 
raportit gjeologjik ''Mbi rezultatet e punimeve të kryera në 
krahinën e Gashit (Rupë) për kërkim - zbulimin e 
mineralizimit sulfuror polimetalik me gjendje rezervash 
01.01.1983'', si dhe relacioni përkatës. 

01.21.1984 - 
02.20.1984 

23 

545 Vendim i Komisionit Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit 
dhe Mineraleve të tjera të dobishme ''Për miratimin e raportit 
gjeologjik të vendburimit të bakrit në Palaj me llogaritjen me 
gjendje 01.07.1983'', si dhe relacioni përkatës. 

01.21.1984 - 
02.20.1984 

21 

546 Vendimi i Komisionit Shtetëror i Rezervave të Naftës e të 
Gazit dhe Mineraleve të tjera të dobishme ''Për miratimin e 
raportit gjeologjik të vendburimit të alabastrit gipsor në 
Mengaj (Kavajë) me llogaritje të rezervave me gjendje 
31.07.1993'', si dhe relacioni përkatës. 

01.21.1984 - 
02.20.1984 

19 

547 Vendim i Komisionit Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit 
dhe Mineraleve të tjera të dobishme për miratimin e raportit 
përgjithësues hidrogjeologjik të luginës së Beratit në shkallë 
1:25.000, si dhe relacioni përkatës. 

01.21.1984 - 
02.20.1984 

14 

548 Vendim i Komisionit Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit 
dhe Mineraleve të tjera të dobishme për miratimin e raportit të 
rilevimit hidrogjeologjik të fushës së Lezhës në shkallë 
1:25.000 dhe sigurimin e rezervave ujore nëntokësore për 
vaditjen e fushës së Rilës, si dhe relacioni përkatës. 

01.21.1984 - 
02.20.1984 

12 

549 Vendim i Komisionit Shtetëror i Rezervave të Naftës e të Gazit 
e Mineraleve të tjera të dobishme për vazhdimin e studimeve, 
kërkim zbulimit, vlerësimin dhe vënien në qarkullim 
ekonomik të vendburimeve të gurëve dekorativ në Mengaj ( 
Kavajë ), Kosovë ( Elbasan ) etj. 

05.15.1984 - 
02.20.1985 

19 

14 Energjitika.   

550 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Energjitikës, Ministrisë së Komunikacionit, komiteteve 
ekzekutive të rretheve Lushnje, Berat, Fier për kryerjen e 
aksioneve me goditje të përqëndruar në gjashtëmujorin e dytë 
të vitit 1984 në naftë, njoftimi përkatës. 

08.01.1984 - 
08.02.1984 

12 
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551 Njoftim i Këshillit të Ministrave për disa probleme për ecurinë 
e problemeve kërkimore gjatë vitit 1984. 

12.08.1983 8 

552 Informacion dhe njoftim i Ministrisë së Energjitikës për disa 
konkluzione për naftëmbajtjen e detit Adriatik, si dhe shënime 
dhe koncepte të udhëheqjes për këtë problem. 

04.21.1984 - 
09.18.1984 

31 

553 Korrespondencë e Ministrisë së Energjitikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave "Për administrimin e shfrytëzimin e 
nënstacionit elektrik 35/6 kv Fllakë". 

08.15.1984 - 
12.28.1984 

12 

554 Letra e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë "Për disa masa që do të merren për kursimin e 
energjisë elektrike, të lëndëve djegëse dhe për përdorimin 
racional të tyre". 

01.12.1984 - 
12.19.1984 

108 

555 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe e 
Rezervës Shtetërore, si dhe letër e Këshillit të Ministrave për 
studimin e sistemeve të shuarjes së zjarreve dërguar 
Ministrisë së Energjitikës, Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

08.13.1984 - 
11.06.1984 

17 

556 Letra të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Energjitikës dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Pogradecit për disa probleme për 
prodhimin e humulus lupulusin dhe për përmirësimin e 
punës në prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e 
qymyreve. 

05.21.1984 - 
09.27.1984 

41 

15 Mekanika.   

557 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për disa masa 
që duhen marrë për bojatisjen e makinerive e të pajisjeve që 
prodhohen në vend. 

07.31.1984 4 

558 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore të komiteteve ekzekutive të rretheve 
për të forcuar punën e mirëmbajtjes dhe të remonteve të 
makinerive e të pajisjeve, si dhe njoftimet përkatëse. 

09.19.1984 - 
10.30.1984 

29 

16 Ind. Lehtë dhe Ushqimore.   
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559 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për marrjen e masave për 
zbatimin e disiplinës së planit të prodhimit e të shpërndarjes, 
njoftimi i Ministrisë për këtë problem. 

05.24.1984 - 
06.13.1984 

11 

560 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për rritjen e zhvillimit të mëtejshëm të 
prodhimeve plastike. 

 4 

561 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe letra të Këshillit të 
Ministrave për sigurimin e grurit për prodhimin e 
makaronave dhe për dorëzimin e grurit dhe përdorimin e 
misrit për bukë, si dhe përmirësimin e cilësisë së miellit për 
bukë. 

01.25.1984 - 
08.29.1984 

83 

562 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe letra të Këshillit të 
Ministrave për shpërndarjen e marmalatës, rakisë së frutave 
dhe fasules, si dhe korrespondenca përkatëse zhvilluar për 
këtë problem. 

05.21.1984 - 
12.04.1984 

25 

563 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave për 
eksportin e prodhimeve të detit, studimin mbi zhvillimin e 
peshkimit në 5 vjeçarin e 8-të, mbi specialistët italianë të 
midhjeve, si dhe mbi mbytjen e motopeshkatores "A. 
Ramazani" e informacin mbi mbledhjen e 9-të të 
Nënkomisionit Shqiptaro - Jugosllav për peshkimin në ujrat 
kufitare. 

03.01.1984 - 
02.05.1985 

69 

17 Bujqësi.   

564 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë për miratimin në parim të projektmarrëveshjes 
veterinare me Austrinë. 

10.30.1984 - 
12.10.1984 

9 
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565 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për administrimin dhe trajtimin e lëkurëve, si dhe 
korrespondencë për forcimin e punës së shërbimit veterinar, si 
dhe njoftimi përkatës. 

11.01.1984 - 
11.15.1984 

18 

566 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për disa masa që duhen marrë për vjeljen, 
grumbullimin e përpunimin e ullirit si dhe kryerjen e 
shërbimeve agroteknike, njoftimi i Komitetit Qendror të 
Partisë për këtë problem. 

10.29.1984 8 

567 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të rretheve për marrjen e 
disa masave për shfrytëzimin racional të pyjeve, si dhe detyra 
për luftën gërryese në pyllëzime relacionet përkatëse. 

01.27.1984 - 
04.03.1984 

7 

568 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për ngritjen e grupeve të ndjekjes, si për disa 
probleme të bujqësisë. 

12.12.1984 3 

569 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për zbatimin e drejtë të statutit tip lidhur me 
pranimin si anëtarë kooperative të punonjësve që dërgohen 
me punë në kooperativat bujqësore, si dhe shënimet 
përkatëse. 

11.05.1984 - 
12.05.1984 

4 

570 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar disa komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, Komisionit të 
Planit të Shtetit për furnizimin e familjeve kooperativiste, si 
dhe njoftimi i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.21.1984 11 

571 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar disa komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së 
Bujqësisë për dorëzimin e grurit dhe përdorimi i misrit për 
bukë, si dhe administrimin më të mirë të drithërave të bukës. 

09.24.1984 - 
10.06.1984 

12 
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572 Porosi të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për disa masa 
që duhen marrë për grumbullimin shpejt të të vonave në 
bujqësi dhe për plotësimin e detyrave për tërheqjen e 
transprotimin e lëndës drusore, si dhe njoftimi i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.26.1984 5 

18 Ndërtim.   

573 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit për miratimin e një mbledhjeje të Komisionit 
Shqiptaro - Jugosllav për ekonominë ujore, si dhe ardhja e një 
grupi specialistësh për të vizituar hidrocentralin "Drita e 
Partisë" në Fierzë. 

07.10.1984 - 
09.12.1984 

17 

574 Letra e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Ndërtimit 
për disa probleme në dorëzimin e objekteve të vitit 1984 për 
përfundimin e punimeve për zgjerimin e Fabrikës së Birrës në 
Tiranë. 

03.12.1984 - 
03.15.1984 

6 

575 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve për ndërtimin e qendrave 
përsëritëse televizivë, si dhe njoftimi i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit Shqiptar për këtë problem. 

08.22.1984 - 
09.22.1984 

5 

576 Projektdetyrë projektimi dërguar Ministrisë së Ndërtimit për 
laboratorin meteorologjik të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve 
Matëse. 

06.16.1984 23 

577 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit për dërgimin e të dhënave për digat e larta në Paris 
të të dhënave për digat e larta të Shqipërisë. 

03.05.1984 - 
05.07.1985 

11 

578 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit për miratimin e qëndrimeve të palës sonë në 
takimin me palën greke për shfrytëzimin e ujërave të lumit 
Vjosa. 

11.12.1983 - 
04.03.1984 

23 

579 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore për përfundimin e punimeve të 
ndërtim - montimit në godinën e rrjetit informatik. 

10.12.1984 12 
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580 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Shkodër për probleme të ndërtimit të hidrocentralit "Enver 
Hoxha" në Koman si miratim grupi për të diskutuar me 
firmën franceze për projektet përfundimtare, si dhe detyrat që 
dalin në ndërtimin e këtij hidrocentali. 

12.24.1983 - 
09.24.1984 

14 

19 Komunikacion.   

581 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit për dhënie valutë të lirë Ministrisë së 
Komunikacionit që paguan jugosllavët për shpëtimin e 
vaporit të tyre. 

07.03.1984 - 
08.20.1984 

4 

582 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit për miratim aktiviteti takim specialistësh 
jugosllavë për ndërtimin e hekurudhës, pjesëmarrjen e vendit 
tonë në Organizatën e Transportit Hekurudhor Ndërkombëtar 
CIT dhe MIC, relacionet përkatëse. 

03.14.1984 - 
12.11.1984 

11 

583 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit, Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
qëndrimin e delegacionit tonë në mbledhjen e Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro - Jugosllav për çështje të kufirit në 
deltën e lumit Buna dhe në detin Adriatik. 

02.18.1984 - 
04.11.1984 

11 

584 Projektvendim i Ministrisë së Transporteve dërguar Këshillit 
të Ministrave për riparimin e pjesshëm të Aeroportit të 
Rinasit, parashtesa mbi gjendjen dhe masat për riparimin, si 
dhe relacioni i Ministrisë së Komunikacionit lidhur me këtë 
problem. 

10.25.1983 - 
11.20.1984 

17 

585 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve Sarandë e Vlorë për ndërtimin e rrugës Kudhës - 
Kallarat, si dhe lidhjet e tubacioneve të gazit që ndërpresin 
hekurudhën Fier - Vlorë. 

04.11.1984 - 
09.15.1984 

11 

586 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit për probleme të linjës traget, aprovim 
marrëveshje për vendosjne e linjës traget Durrës-Trieste, si 
dhe informacioni e procesverbali mbajtur midis përfaqësuesve 
të të dy palëve. 

03.16.1984 - 
01.03.1985 

49 
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587 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit për miratimin e projektmarrëveshjes për 
transportin ajror civil me Qeverinë e Republikës së Turqisë. 

02.07.1984 - 
02.09.1984 

40 

588 Raporti i Ministrisë së Punëve të Brendshme, konkluzione, 
njoftime për parandalimin e aksidenteve automobilistike. 

10.10.1984 - 
12.22.1984 

45 

589 Njoftim i Këshillit të Ministrave për disa probleme të parkut të 
eksportit. 

04.05.1984 3 

590 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit për projektprotokollin e marrëveshjes rrugore 
me Jugosllavinë, transporti rrugor me Republikën e Greqisë, 
bisedime me delegacionin jugosllav për zbatimin e 
marrëveshjes rrugore me Greqinë, si dhe relacionet përkatëse. 

07.18.1984 - 
01.30.1985 

40 

591 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komitetit ekzekutiv të 
rretheve, Ministrisë së Punëve të Brendshme për disa masa që 
duhen marrë për forcimin e rendit gjatë zhvillimit të 
aktiviteteve kulturore - sportive gjatë lëvizjes së trenav, si dhe 
njoftimi i Ministrisë së Komunikacionit për këtë problem. 

06.11.1984 - 
07.10.1984 

8 

20 PTT.   

592 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për aderimin e 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Konventën 
Ndërkombëtare të Telekomunikacioneve Nairobi 1982, 
relacioni i Këshillit të Ministrave dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

09.08.1984 - 
10.11.1984 

147 

593 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e PT-
së për disa probleme të ndërlidhjes ndërkombëtare me 
radioreale me Italinë dhe Greqinë, si dhe për lidhjen e 
marrëveshjes për shërbimet postare për postat dhe 
telekomunikacionet me Greqinë. 

12.31.1983 - 
11.07.1984 

41 

21 Komunale.   

594 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve, Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
mirëmbajtjen dhe administrimin e banesave shtetërore, për 
ndërtimin e banesave në qyteza për vitin 1984, ndërtimin e 
banesave për të internuarit e të dënuarit. 

01.16.1984 - 
11.17.1984 

17 
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595 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale për përmirësimin e gjendjes së rrjetit 
inxhinierik në Tiranë, korrespondenca përkatëse për këtë 
problem. 

03.26.1984 - 
07.16.1984 

8 

596 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale për prodhimin e artikujve të përdorimit 
të përditshëm, si dhe njoftimi i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

06.07.1984 - 
07.06.1984 

15 

597 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale për administrimin e ujësjellësve 
industrialë. 

01.24.1984 - 
02.03.1984 

3 

22 Tregti e Brenshme.   

598 Korrespondeca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme për disa probleme të furnizimit e të 
transportit të disa artikujve si të mishit, cigareve, vajguri e 
yndyrna ushqimore. 

03.09.1984 - 
12.19.1984 

18 

599 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme për pjesëmarrjen e vendit tonë në 
Panairin e Turizmit në Milano të Italisë. 

02.08.1984 - 
02.10.1984 

5 

23 Tregti e Jashtme.   

600 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratimin e projektprotokolleve për 
shkëmbimin e mallrave e pagesave për vitin 1985 me 
Çekosllovakinë, Poloninë, Rumaninë, Hungarinë, Bullgarinë, 
Kubën, Vietnamin, Korenë, Kinën, praktikat përkatëse. 

08.25.1984 - 
09.20.1984 

97 

601 Korrespondeca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratimin e procesverbaleve me 
Italinë, Francën, Hollandën, miratim projekttekste me 
Greqinë, Danimarkën, Italinë, praktikat përkatëse. 

03.03.1984 - 
12.28.1984 

34 

602 Korrespondeca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratim në parim të marrëveshjes 
tregtare me Tanzaninë, Shtetet e Bashkuara të Meksikës, 
Suedinë, Tunizinë, materiali përkatës. 

11.24.1983 - 
05.19.1984 

35 
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603 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratim në parim të projektprotokollit 
mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat me RD Gjermane për 
vitin 1985, si dhe materiali përkatës. 

08.22.1984 - 
08.23.1984 

16 

604 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratimin në parim të projekttekstit e 
protokollit për shkëmbimin e mallrave me Turqinë  për vitin 
1984. 

01.19.1984 - 
01.31.1984 

9 

605 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për marrjen pjesë të vendit tonë në 
mbledhjet ndërkombëtare gjatë vitit 1984. 

03.14.1984 - 
03.22.1984 

5 

606 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme për miratimin në parim të kritereve për 
vendosjen e çmimeve me vendet e zonës së kliringut rubël për 
periudhën 1986-1990. 

11.01.1984 - 
12.04.1984 

11 

607 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Partisë së Rrethit Kukës për eksportin e olivinitit dhe për 
blerjen e disa mallrave të konsumit të gjërë. 

03.21.1984 - 
07.10.1984 

8 

608 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore për realizimin e detyrave të eksport - 
importit në tremujorin e dytë të vitit 1984, si dhe njoftimi 
përkatës për tremujorin e parë të vitit 1985. 

04.20.1984 27 

609 Korrespondecë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Durrës për disa 
probleme të eksport - importit për rrethin e Durrësit, si dhe 
njoftim për plotësimin e detyrave të eksportit për mineralet e 
mallrat nga burimet e furnizimit për 6 mujorin e parë të vitit 
1984. 

04.16.1984 - 
07.04.1984 

19 

24 Grupi i eksportit.   

610 Planet e punës të grupit të eksportit për vitin 1984. 02.1983 - 
06.12.1984 

26 

611 Njoftime të grupit të eksportit për plotësimin e detyrave të 
eksportit të mineraleve e mallrave nga burimet e furnizimit. 

05.24.1983 - 
07.04.1984 

144 
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612 Njoftime të grupit të eksportit për plotësimin e detyrave të 
eksportit të produkteve bujqësore, si dhe masat e marra për 
plotësimin e tyre. 

04.25.1983 - 
06.19.1984 

73 

613 Njoftime të grupit të eksportit për plotësimin e detyrave të 
eksportit për Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e 
Ndërtimit. 

05.18.1984 - 
06.06.1984 

43 

25 Financës.   

614 Njoftime të Ministrisë së Financave për gjendjen e arkës e 
Bankës së Shtetit, projektplani financiar përmbledhës i Shtetit 
për vitin 1985, si dhe plotësimi i treguesve kryesorë financiarë 
dhe të Buxhetit të Shtetit janar - tetor 1984. 

02.24.1984 - 
11.22.1984 

29 

615 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për arkëtimin e 
detyrimeve të debitorëve në persona. 

02.12.1984 4 

616 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për nxjerrjen 
nga prapambetja të ndërmarrjeve me humbje. 

05.25.1984 - 
06.04.1984 

7 

617 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive lidhur me 
disa shkelje të disiplinës financiare, si dhe njoftim e 
korrespondencë e Ministrisë së Financave mbi shkeljet 
financiare që janë konstatuar në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radios e Televizionit dhe në ndërmarrjen e prodhimit të 
veshjeve në Gjirokastër. 

04.28.1984 - 
09.04.1984 

17 

618 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për detyrimin financiar të punonjësve të 
Ambasadës Greke në Tiranë. 

03.17.1984 - 
03.27.1984 

4 

619 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore për rishikimin e vendimit që 
klasifikon punët për efekt të moshës së daljes në pension, si 
dhe relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.02.1984 - 
08.20.1984 

8 

620 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive mbi disa 
shkelje të vërtetuara në përdorimin e fondit të pagave për 
periudhën 2 mujore të vitit 1984. 

03.31.1984 - 
05.25.1984 

8 
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626 Raport i Ministrisë së Financave dërguar Këshillit të 
Ministrave për rezultatet e rivlerësimit të mjeteve kryesore të 
ekonomisë dhe problemet që dalin. 

07.21.1984 - 
08.22.1984 

25 

627 Njoftim i Ministrisë së Financave për plotësimin e treguesve të 
qarkullimit monetar për 11 mujorin dhe problemet që dalin 
për mbylljen e vitit 1984. 

12.12.1984 - 
12.19.1984 

3 

26 Arsimi.   

621 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
planin vjetor të punës në Sektorin e Arsimit dhe të Kulturës,  
probleme nga analiza vjetore e punës kërkimore - shkencore 
në Universitetin e Tiranës, si dhe për zbatimin e detyrave të 
Kuvendit Popullor për arsimin, kulturën dhe shkencën, si dhe 
korrespondenca përkatëse e zhvillluar për këtë problem. 

04.07.1984 - 
11.17.1984 

27 

622 Mendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor për problemet e 
ngritura në Sesionin e V-të dhe në mbledhjet e komisioneve të 
përhershme të Kuvendit Popullor, materiali dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, si dhe korrespondenca 
përkatëse e zhvilluar midis Këshillit të Ministrave dhe 
Presidiumit të Kuvendit Popullor lidhur për këtë problem. 

06.27.1984 - 
10.05.1984 

45 

623 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor për zhvillimin e 
arsimit, kulturës e të shkencës, ndikimi i tyre në rritjen e 
prodhimit dhe detyrat që shtrohen nga Partia për një hap të ri 
në këto drejtime, përmbledhje studimi dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, si dhe letra e Këshillit të Ministrave 
dërguar ministrive dhe institucioneve qendrore për zbatimin e 
këtij vendimi. 

05.17.1984 - 
07.17.1984 

82 

624 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Arsimit, 
komiteteve ekzekutive të  rretheve për disa probleme 
ekonomiko - financiare në sektorin e arsimit, kulturës, 
fiskulturës dhe të sportit, si dhe raporti i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

08.09.1984 - 
10.08.1984 

25 
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625 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për rritjen e 
nivelit të punës studimore është e lidhur ngushtë me 
revolucionarizimin e metodës e të stilit në punë, si dhe 
vërejtjet e Këshillit të Ministrave lidhur me disa probleme të 
paraqitura në këtë raport. 

01.31.1984 - 
02.03.1984 

30 

628 Informacion i Ministrisë së Arsimit dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi masat për forcimin e mëtejshëm të shkollave 
të mesme bujqësore, si dhe letër e Këshillit të Ministrave 
dërguar komiteteve ekzekutive të rretheve lidhur me masat që 
duhen të marrin këto për konsolidimin e mëtejshëm të këtyre 
shkollave. 

01.05.1984 - 
06.23.1984 

10 

629 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dërguar Këshillit të 
Ministrave dhe letër e Këshillit të Ministrave për tërheqjen e 
fëmijëve në kopështe për vitin shkollor 1984-1985 dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve. 

10.12.1984 - 
10.25.1984 

9 

630 Informacion i Ministrisë së Arsimit dërguar Këshillit të 
Ministrave për ngritjen e qendrës së studimeve artistike, mbi 
punën e Akademisë së Shkencave dhe të instituteve të saj. 

01.04.1984 - 
03.03.1984 

13 

631 Relacione të Akademisë së Shkencave për zhvillimin e 
shkencave që studiojnë historinë, gjuhën dhe kulturën e 
popullit tonë, pastrimin e gjuhës sonë, hartimi i fjalorit të 
termologjisë teknike. 

05.19.1984 - 
10.20.1984 

32 

632 Tema në Kongresin e V-të  AIESEE-së ku do të marrin pjesë 
edhe studentët shqiptarë, si dhe disa probleme të këtij 
Kongresi. Informacioni i Akademisë së Shkencave për 
Konferencën e Gjenetikës së zbatuar. 

03.27.1984 - 
07.09.1984 

29 

633 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për zgjatje afati të qëndrimit jashtë shtetit të 
specialistëve tanë, mbi ardhjen në vendin tonë të 
personaliteteve të huaja, dërgime delegacionesh tona në 
kuadrin e shkëmbimeve të marrëdhënieve në fushën e 
shkencës e teknikës. 

01.08.1984 - 
09.25.1984 

58 
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634 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave për zgjatjen e 
afatit të qëndrimit të ekspozitës në Austri, pjesëmarrjen e 
vendit tonë në ekspozitën ballkanike të artizanatit, si dhe 
pjesëmarrjen e studimeve të huaj në Konferencën Shkencore 
"Gjuha letrare kombëtare shqiptare dhe epoka jonë". 

03.21.1984 - 
10.02.1984 

32 

635 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për miratim marrëveshje me Akademinë e 
Shkencave të Greqisë, projektmarrëveshja e Akademisë së 
Shkencave për këtë. 

08.07.1984 - 
12.08.1984 

20 

636 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për projektmarrëveshjeve me Akademinë e 
Shkencave të Greqisë, si dhe shtesë me planin kulturor me 
Francën, relacioni i Akademisë së Shkencave lidhur për këtë 
problem. 

01.20.1984 - 
12.08.1984 

28 

637 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për miratim projektstatuti të Komitetit të 
Përhershëm për pakësimin e rrezikut sizmik në rajonin e 
Ballkanit. Dërgim jashtë shtetit për sizmologjinë. 

04.13.1984 - 
09.15.1984 

33 

638 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave për përdorimin e diferencës së bursave të 
specialistëve që kualifikohen jashtë shtetit, si dhe problemi i 
shoferëve të autoveturave. 

01.28.1984 - 
03.03.1984 

10 

639 Informacion i Komitetit të Shkencës dhe i Teknikës për 
zbatimin e projekteve të PNUD-it për probleme të ndryshme. 

09.06.1984 - 
09.11.1984 

12 

640 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës për probleme të ndryshme si: 
pjesëmarrja e vendit tonë në aktivitetet ndërkombëtare gjatë 
vitit 1984, në aktivitete shkencore, në simpoziume 
ndërkombëtare të naftës, përgatitja e kuadrit në fushën e 
matematiko - informatike, bashkëpunimi tekniko -  shkencor 
me Korenë, ardhja e një misioni francez për rrjetin informatik 
etj. 

03.19.1983 - 
09.19.1984 

81 
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641 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për fondet e UNESC-os si dhe 
miratimi në parim i projektprotokollit për shkëmbime 
ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Romës. 

11.18.1983 - 
04.25.1984 

42 

642 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për 
ardhjen e notarit italian Pinto në vendin tonë, si dhe programi 
mbi pjesëmarrjen në Kupat e Europës në futboll. 

06.22.1984 - 
06.26.1984 

10 

643 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Arsimit dhe e Kulturës, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Pukë, Qytetit Selenicë - Rrëshen për disa 
ngjarje, shfaqje të huaja në aktivitetet kulturore - sportive. 

11.03.1984 - 
11.17.1984 

28 

644 Informacione të Akademisë së Shkencave dërguar Këshillit të 
Ministrave për probleme të botimeve si: Fjalori Enciklopedik, 
Fjalori i Ri i Gjuhës së Sotme Shqipe etj. 

09.29.1982 - 
02.15.1984 

34 

645 Raporti i Akademisë së Shkencave dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi veprimtarinë e Akademisë së Shkencave për të 
vënë në jetë vendimet e Partisë për zhvillimin e shkencës. 

01.08.1984 - 
01.09.1984 

32 

27 Kulturë.   

646 Konkluzione, plane kontrolli të ekipit të Këshillit të Ministrave 
për probleme të kulturës në rrethet e Mirditës, Lushnjës, 
Teatrit të Operas dhe të Baletit si dhe plani i kontrollit të 
teatrove këto 2-3 vitet e fundit. 

11.17.1983 - 
11.05.1984 

69 

647 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për masat e marra për shfaqjet negative të disa 
pjesëtarëve të Ansamblit të Këngëve e Valleve Popullore dhe 
të Ekipit Kombëtar të Futbollit , relacionet përkatëse. 

03.10.1984 - 
03.12.1984 

9 

648 Informacione të Komitetit të Kulturës dhe Arteve dërguar 
Këshillit të Ministrave për probleme të dramaturgjisë dhe artit 
skenik. 

06.19.1984 25 

649 Relacione, informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dërguar Këshillit të Ministrave për probleme të 
botimeve dhe të bibliotekave. 

12.09.1983 - 
10.03.1984 

51 
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650 Projektkontratë lidhur midis Teatrit të Operas e Baletit dhe 
Shoqërisë së Folklorit Ndërkombëtar në Zvicër, si dhe 
relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për problemet 
që dalin me Ambasadën tonë në Zvicër. 

07.18.1984 - 
11.03.1984 

41 

651 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës për 
dërgim jashtë shtetit të asambleve si dhe mbi emërtimin e 
konkursit kombëtar të këngëve lirike. 

03.27.1984 - 
10.25.1984 

17 

652 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës për 
dërgimin e Trupës së Baletit në Turqi dhe të grupit folklorik 
"Isuf Myzyri", dërgimi i një grupi në Festivalin e Ballkanit të 
Ohrit, organizimi i kursit nga UEFA në RD Gjermane, 
pjesëmarrje në Kongresin e UEFA-s pjesëmarrje në 
Simpoziumin e Bolonjës, si dhe për të ftuar të huaj në vendin 
tonë. 

12.05.1983 - 
12.03.1984 

103 

653 Programi i aksioneve që do të zhvillohen me rastin e 40-
Vjetorit të Çlirimit, nga Sektori i Arsimit, Kulturës, i Arteve i 
Fiskulturës dhe i Sporteve. 

01.23.1984 - 
02.09.1984 

10 

654 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës për projektprogramin e 40-Vjetorit të 
Çlirimit të Atdheut, si dhe Ansamblit "Migjeni" që do të marrë 
pjesë në Festivalin e Ohrit. 

04.26.1984 - 
10.26.1984 

26 

655 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dërguar 
Këshillit të Ministrave për disa probleme nga Festivali 
Folklorik Kombëtar si dhe disa probleme të dala gjatë 
organizimit të Festivalit Folklorik Kombëtar në Gjirokastër. 

01.26.1984 - 
02.02.1984 

44 

656 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës në 
Gjykatën e Lartë, komitetet ekzekutive të KP të rretheve 
Sarandë, Lushnje për probleme të ngritjes së muzeumeve 
miratimin e disa shtëpive muze si dhe disa probleme të 
furnizimit të shtëpive të kulturës me disa materiale të 
nevojshme. 

12.10.1983 - 
11.20.1984 

41 
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657 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës për 
projektprotokollin e marrëveshjes me Universitetin e 
Ankarasë, miratim në parim të marrëveshjeve për shkëmbimet 
kulturore me Turqinë e Algjerinë si dhe relacioni përkatës, 
protokolli me Universitetin "Huaru Bumedion" të Algjerit. 

12.21.1983 46 

658 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për planin 
e aktiviteteve kulturore e shkëmbimeve me shtetet e tjera, 
praktika përkatëse si dhe pasqyra e këtij aktiviteti që do të 
zhvillohen gjatë vitit 1984. 

01.18.1984 - 
02.25.1984 

39 

659 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi miratimin e projektmarrëveshjes për 
shkëmbime në fushën e kulturës për projektin grek në fushën 
e shkencës. 

09.20.1984 - 
10.04.1984 

23 

660 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
miratim protokollesh të shkëmbimeve kulturore me 
Republikën Socialist të Vietnamit dhe Republikën Popullore 
Demokratike të Koresë. 

04.24.1984 - 
07.16.1984 

13 

661 Relacione, njoftim i Ministrisë së Arsimit dërguar Këshillit të 
Ministrave për problemin e propogandës me jashtë për 40-
Vjetorin e Çlirimit. 

02.23.1984 - 
06.05.1984 

19 

662 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi zhvillimin fizik të rinisë 14-16 vjeç në vendin 
tonë. 

01.30.1984 30 

663 Korrespondencë, informacione për Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kuturës për zhvillimin e aktiviteteve kulturore sportive në 
vendin tonë dhe me vendet e tjera si dhe raporti i Ministrisë së 
Arsimit mbi analizën vjetore të punës së Aparatit të Komitetit 
të Kulturës Fizike e Sporteve për vitin 1983. 

11.17.1983 - 
12.24.1984 

59 

664 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit për probleme 
të ngritura nga ky institucion si : mbrojtja e qendrave të 
përsëritësve televizivë, miratim delegacioni etj. 

01.30.1984 - 
09.03.1984 

37 
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665 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit Shqiptar për lidhje 
marrëveshje me Radiotelevizionin Vietnamez, Republika 
Arabe të Egjyptit e të Republikës së Greqisë si dhe 
projektmarrëveshjet përkatëse. 

12.19.1983 - 
09.03.1984 

27 

666 Korrespondenca me Agjensinë Telegrafike Shqiptare për 
lidhje marrëveshje me Agjensinë e Lajmeve të Athinës, 
Agjensinë e Lajmeve të Lindjes së Mesme si dhe 
projektmarrëveshjet përkatëse. 

08.15.1984 - 
12.03.1984 

18 

667 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Radiotelevizionit, Kinostudion '' 
Shqipëria e Re '' për probleme të xhirimit dhe shfaqjes së 
filmave, marrje pjesë në festivale të filmave në vende të 
ndryshme. 

02.23.1984 - 
10.31.1984 

42 

668 Korrespondencë me Komitetin e Partisë të Rrethit Berat me 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës mbi masat organizative 
që duhen marrë për festimin e 40 - Vjetorit të formimit të 
Qeverisë Demokratike në Berat programi i shfaqjeve si dhe 
listat emërore e të ftuarve. 

10.10.1984 - 
10.22.1984 

55 

669 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv dhe me Komitetin e 
Partisë të Rrethit Përmet etj, mbi masat organizative që duhen 
marrë për festimin e 40 - Vjetorit të Kongresit Historik të 
Përmetit. 

04.05.1984 - 
04.24.1984 

86 

28 Shëndetësi.   

670 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve për disa shkelje të disiplinës shtetërore në sektorë 
të shëndetsisë dhe masat që duhen marrë në drejtim të 
forcimit të disiplinës së punës. 

03.09.1984 4 

671 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve për marrjen e masave për zgjidhjen e disa 
problemeve shoqërore si lypsa, braktisje e fëmijëve etj. 

01.31.1984 - 
03.26.1984 

11 

672 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Shëndetësisë për aksionin e higjenizimit dhe masat për uljen e 
paaftësisë së përkohshme në punë. 

04.04.1984 6 
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673 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve për 
shkelje të kritereve në lëshimin e raporteve mjekësore. 

10.12.1984 2 

674 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve për situatën epidemiologjike dhe higjeniko-
shëndetësore të rretheve. 

08.31.1984 6 

675 Njoftim dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
kryerjen e detyrave të caktuara nga Komisioni i Përhershëm i 
Shëndetësi - Komunales të Kuvendit Popullor, si dhe raporti i 
ardhur nga Presidiumi i Kuvendit Popullor për këtë problem. 

07.07.1984 - 
07.09.1984 

18 

676 Program pune, konkluzione, njoftime, relacione për ndihmë 
dhe kontroll në rrethet Elbasan, lidhur me gjendjen 
epidemiologjike dhe higjeno - shëndetësore të rretheve Durrës 
e Elbasan. 

09.13.1984 - 
12.04.1984 

118 

677 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Këshillit të 
Ministrave dhe objektivat kryesore dhe analizën e punës në 
Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 1983, objektivat dhe masat 
për vitin 1984. 

02.10.1984 - 
03.29.1984 

34 

678 Studimi i Ministrisë së Shëndetësisë mbi organizimin e 
drejtimit të institucioneve shëndetësore në rrethe si dhe disa 
sqarime për këtë problem. 

10.10.1983 - 
07.27.1984 

26 

679 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi domosdoshmërinë e unifikimit të disa 
specialistëve të kirurgjisë. 

04.04.1984 - 
04.09.1984 

6 

680 Konkluzione, informacion, njoftim për kontrolle të ushtruara 
në rrethet Tepelenë, Librazhd në sektorin e shëndetësisë. 

03.12.1984 - 
06.08.1984 

23 

681 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë për ardhjen e një specialisti hungarez për të bërë 
kolaudimin dhe vënien në punë të aparaturës radiologjike të 
Poliklinikës Qendrore në Tiranë. 

01.10.1984 - 
01.30.1984 

6 

682 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Këshillit të 
Ministrave mbi ristrukturimin e institucioneve të shërbimit 
shëndetësor, për riaftësimin shëndetësor, për riaftësimin fizik 
e profesional të invalidëve të punës dhe të lindurve me të 
meta, si dhe shërbimi shëndetësor në ndërmarrje. 

05.26.1984 - 
06.05.1984 

86 
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683 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Këshillit të 
Ministrave për rezultatet e deritanishme në drejtim të 
depistim - dispomerizimit në zbatim të vendimit Nr. 2 të 
Këshillit të Ministrave. 

09.13.1984 - 
09.14.1984 

14 

684 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë , Bashkimi i Grave të 
Shqipërisë dërguar Këshillit të Ministrave mbi sëmundjet 
gjineokologjike të grave. 

10.12.1984 - 
10.19.1984 

23 

685 Relacione, njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar 
Këshillit të Ministrave për probleme të higjenizimit sanitar të 
vendit masat që duhen marrë. 

03.03.1984 - 
12.15.1984 

64 

686 Korrespondencë, relacion, letër me Ministrinë e Shëndetësisë, 
Ministrinë e Energjitikës për problemin e përmirësimit të 
shëndetit të punëtorëve të dekantimit të naftës në Gorisht dhe 
të 9 familjeve kooperativiste. 

08.26.1983 - 
03.08.1984 

21 

687 Konkluzione të ekipit të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
higjeno - shëndetësore e epidemiologjike dhe me punën që 
bëhet në këtë drejtim në rrethin e Elbasanit. 

11.02.1984 - 
01.03.1985 

30 

688 Konkluzione të ekipit të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
higjeno - shëndetësore e epidemiologjike si dhe me punën që 
bëhet në këtë drejtim në rrethin e Durrësit. 

10.03.1984 - 
10.15.1984 

61 

689 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi sëmundshmërinë e 
leprës në vendin tonë dhe masat për luftimin e mëtejshëm të 
saj. 

03.21.1984 - 
03.29.1984 

23 

690 Letër e Këshillit të Ministrave për disa parregullsi në 
ndërtimin e banesave në qytetin e Durrësit për ndotjen e 
ambjentit nga Fabrika e Fermentimit të Duhanit si dhe për 
nxjerrjen e një udhëzimi.Probleme të ndotjes së mjedisit në 
qendrat e banuara. 

02.23.1984 - 
03.01.1984 

25 

691 Relacion, njoftim i Ministrisë së Shëndetësisë mbi rezultatet e 
arritura në studimin e bimës së piretrumit vlerës së saj  
insekticide, si dhe mundësia e industrializimit të saj. 

10.26.1984 - 
12.10.1984 

26 
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692 Relacion, informacion, njoftim për përfundimin, vënien në 
funksionim të Uzinës së Antibiotikut. Njoftime të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për probleme të prodhimit në vend të 
medikamenteve të ndryshme. Korrespondencë me Ministrinë 
e Shëndetësisë lidhur me këtë uzinë. 

02.16.1984 - 
10.14.1984 

27 

693 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi realizimin e 
planit të importit të barnave për vitin 1983, zhvillimi i 
Industrisë Mjekësore.Studim mbi gjendjen dhe mundësitë e 
zhvillimit të Industrisë Mjekësore, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.02.1984 - 
10.27.1984 

62 

694 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor '' Mbi zbatimin e 
dispozitave ligjore për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe të 
fëmijës. Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë për 
probleme të vdekshmërisë foshnjore si dhe masat e marra për 
parandalimin e saj. 

02.01.1984 - 
12.18.1984 

109 

695 Studim mbi gjendjen e fëmijëve me prapambetje mendore, 
sistemimi i tyre në institucione dhe riaftësimi shëndetësor 
shoqëror dhe profesional. 

06.22.1984 14 

696 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Shëndetësisë mbi birësimin e fëmijëve si dhe lidhur me 
plotësimin e rregullt të dokumentacionit për këtë problem. 

03.16.1984 - 
03.29.1984 

5 

29 Kuadri.   

697 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive me 
Komitetin Ekzekutiv të Rrethit Tropojë për sistemimin dhe 
paraqitjen në detyrë të specialistëve të rinj, detyra për 
përmirësimin e punës me kuadrin. 

04.28.1984 - 
10.12.1984 

12 

698 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve për detyrimin e 
specialistëve të rinj për të punuar në vendet ku caktohen. 

05.18.1984 4 

699 Letër e Këshillit të Ministrave për kryerjen e punës 
drejtpërdrejt në prodhim nga nëpunësit. 

08.28.1984 - 
10.10.1984 

21 

700 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për 
rishikimin e studimit '' Për përgatitjen dhe kualifikimin e 
kuadrit të mesëm dhe të lartë deri në vitin 1995''. 

02.24.1984 5 
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701 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë, për disa ndryshime në 
përbërjen e Këshillit të Ministrave. 

02.10.1984 - 
06.28.1984 

5 

702 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor për emërime 
përfaqësuesish diplomatik, relacionet përkatëse të Ministrisë 
së Punëve të Jashtme me Këshillin e Ministrave për këtë 
problem. 

03.23.1984 - 
07.11.1984 

16 

703 Propozim për dekorim dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor të ish - partizanëve italianë, pjesëmarrës në Luftën 
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar. 

06.18.1984 - 
06.23.1984 

21 

704 Njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë, Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së Energjitikës, 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, komiteteve ekzekutive të kp 
të rretheve : Vlorë, Librazhd, Kukës, Mirditë, Pukë, Dibër për 
dhënie masa ndëshkimore të disa kuadrove. 

03.01.1984 - 
12.22.1984 

30 

705 Dërgim i pasqyrës 19 - p, Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Tiranë mbi shkallën 
arsimore të punonjësve për vitin 1984. 

11.20.1984 - 
12.24.1984 

10 

30 Trajtimi i spesialistëve të huaj.   

706 Informacione të sektorit të trajtimit të specialistëve të huaj 
dhënë udhëheqjes, si dhe letër e Këshillit të Ministrave për 
trajtimin e të huajve. 

12.29.1983 - 
12.27.1984 

53 

31 Byroja politike.   

707 Programi vjetor i punës. Programet kryesore të Byrosë 
Juridike për vitin 1984. Mendime për tematikën e mbledhjeve 
të qeverisë dhe të kryesisë. 

01.03.1984 - 
01.31.1984 

7 

708 Parashtresë dërguar Komitetit Qendror të Partisë për një 
ndryshim në Kodin e Punës, si dhe paraprojekt për diskutim 
dërguar Gjykatës së Lartë, Prokurorisë e Hetuesisë së 
Përgjithshme. 

04.09.1984 - 
05.19.1984 

16 

709 Presidiumit të Kuvendit Popullor i kërkohet lëshimi i një 
vërtetimi mbi përmbajtjen e neneve 26 e 37 të Kodit Civil dhe 
qënien e tyre në fuqi deri në 31.12.1981. 

04.02.1984 - 
04.10.1984 

5 
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710 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për një 
kuptim dhe zbatim të drejtë të zbatimit të vendimit të Këshillit 
të Ministrave, për miratimin në strukturat organizative të 
ndërmarrjeve të mëdha vendin e juristit. 

07.30.1984 4 

711 Njoftim të Prokurorisë së Përgjithshme, Gjykatës së Lartë mbi 
disa probleme që dalin në vendet e ruajtjes së internim- 
dëbimit, largimi nga vendi i internimit. 

07.05.1984 - 
09.14.1984 

27 

712 Raport, informacion i Gjykatës së lartë për disa të dhëna të 
statistikës gjygjësore veprat e kryera për 6- mujorin e parë 
1984. 

08.30.1984 - 
09.14.1984 

44 

713 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore për sistemimin e akteve që 
parashikojnë kundërvajtje administrative. 

06.07.1984 11 

714 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore mbi dërgimin e përmbledhëses së 
akteve ligjore e nënligjore për këshillat popullore. 

09.04.1984 7 

715 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi disa kritere që 
duhen pasur parasysh në zbatimin e orientimeve të PPSH dhe 
të vendimit të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi 
emërtimet, si dhe mbi procedurën që duhet ndjekur për këtë 
problem. 

04.06.1984 - 
11.16.1984 

14 

716 Letër e Këshillit të Ministrave mbi pajisjen me dokumente të 
fëmijëve të lindur jashtë martese, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem si dhe 
korrespondenca përkatëse për këtë problem. 

12.22.1983 - 
03.19.1984 

14 

717 Letër e Komitetit Qendror të Partisë mbi zgjerimin e 
punonjësve që ngarkohen me përgjegjësi materiale. 

09.20.1983 - 
07.18.1984 

5 

718 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të rretheve për disa probleme të evidencimit të gjendjes civile 
të shtetasve, materiali i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

03.07.1984 - 
05.12.1984 

11 

719 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit  Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Lushnjes për masat që duhen 
marrë ndaj debitorëve që kanë blerë shtëpi e troje nga shteti, 
relacioni i Gjykatës së Lartë për këtë problem. 

12.10.1984 8 
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32 Inspektimi i shtetit.   

720 Tematika orjentuese e kontrolleve, raport për veprimtarinë 
për vitin 1983, problemet e detyrat që dalin për vitin 1984, 
informacion për kontrollet e ushtruara, si dhe raport për 
kontrollet e kryera nga Inspektimi i Shtetit dhe përgjithsimet e 
nxjerra gjatë vitit 1984. 

01.03.1984 - 
12.15.1984 

55 

721 Njoftim për kontrollin e ushtruar në stacionin qendror të 
mbrojtjes së bimëve në Durrës për disa punime shkencore dhe 
administrimin e pronës. 

11.03.1983 - 
02.09.1984 

85 

722 Konkluzione të kontrollit të ushtruar mbi bazën e një letre 
anonime mbi dëmtimin dhe humbjen pa lënë gjurmë mbi 200 
kokë bagëti në kooperativën bujqësore Lunik të rrethit të 
Librazhdit. 

10.15.1983 - 
01.23.1984 

24 

723 Konkluzione të kontrollit të ushtruar në Ndërmarrjen e 
Karburanteve mbi gjendjen e ndërtimit, të shfrytëzimit dhe të 
mirëmbajtjes së makinerive e pajisjeve. 

01.08.1984 - 
05.17.1984 

26 

724 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftime dërguar ministrive në 
shfrytëzim të makinerive e të pajisjeve të pavëna në punë. 

04.25.1984 34 

725 Konkluzione, njoftime mbi kontrollin e ushtruar për 
administrimin e disa prodhimeve bujqësore e blegtorale në 
Sektorin e Bujqësisë, të Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
dhe të Tregtisë së Brendshme, në rrethet Shkodër, Fier, 
Sarandë. 

11.23.1983 - 
02.25.1984 

82 

726 Program kontrolli, konkluzione, njoftime mbi kontrollin e 
ushtruar për administrimin e prodhimit dhe zbatimi i 
disiplinës teknike e teknologjike në Uzinën e Sodë - PVC në 
Vlorë. 

11.10.1983 - 
02.23.1984 

59 

727 Informacion për kontrollin e ushtruar në Durrës për krijimin e 
Albspedicionit. 

01.17.1984 31 

728 Program kontrolli për verifikimin e disa problemeve të 
ngritura për Kooperativën Bujqësore Bradashesh dhe 
Ndërmarrjen e Prodhimeve  Artistike në rrethin e Elbasanit. 

01.19.1984 - 
12.14.1984 

10 
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729 Njoftime për rritjen e skarcitetit në prodhimin e shisheve për 
lëngje në Fabrikën e Qelqit në Kavajë, për evadimin e një sasie 
fjongo akrilik, fibër poliestër dhe letër riz ardhur nga importi, 
për verifikimin e punimeve në ndërtesën e  Komitetit të 
Veteranëve. 

01.28.1984 - 
02.22.1984 

8 

730 Përfundime të kontrollit të ushtruar në Ministrinë e Tregtisë së 
Brendshme, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
për forcimin e kontrollit shtetëror me atë të brendshëm. 

1984 34 

731 Program pune, konkluzione, njoftim mbi kontrollin në disa 
institucione shëndetësore të rretheve Tiranë, Durrës, Skrapar 
mbi gjendjen ruajtjen, përdorimin, administrimin e 
makinerive e pajisjeve e materialeve dhe inventarit të imët. 

02.01.1984 - 
06.28.1984 

59 

732 Program kontrolli, njoftime, detyrat e lëna mbi përdorimin me 
efektivitet të bazës materialo- teknike në komplekset 
blegtorale të prodhimit të mishit e vezëve. 

02.04.1984 - 
03.10.1984 

17 

733 Program pune, njoftim për kontrollin e ushtruar nga 
Inspektimi i Shtetit në hekurudhë, lidhur me evadimin e 
mallrave nga stacionet hekurudhore. 

02.01.1984 - 
06.18.1984 

77 

734 Njoftim mbi verifikimin e disa çështjeve që ngrihen në një 
letër drejtuar Komitetit Qendror të Partisë nga NPV Durrës 
për ecurinë e procesit të kofeksionimit të metrazheve të 
ndryshme. 

04.13.1984 - 
04.14.1984 

17 

735 Program kontrolli, njoftime, detyra të lëna nga ekipi për 
punën që bëhet nga rrethet për forcimin e regjimit të kursimit. 

02.28.1984 - 
08.20.1984 

50 

736 Program pune, korrespondenca, njoftime lidhur me diferencat 
në transportin e mineraleve. 

01.11.1984 - 
09.17.1984 

31 

737 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, njoftim mbi 
disa shqetësime që paraqiten për gjendjen e evadimit të 
mallrave në Portin e Durresit. 

05.09.1984 - 
05.16.1984 

20 

738 Njoftim, korrespondencë për problemet e shkeljes së 
disiplinës së planit të furnizimit të kromit për eksport nga 
ndërmarrjet minerale Bulqizë e Batër. 

05.18.1984 - 
06.16.1984 

33 
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739 Njoftim mbi zbatimin e detyrave që përcakton vendimi i 
Këshillit të Ministrave Nr . 205, datë 13.6.1983 '' Për 
përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës të punëtorëve''. 

06.02.1984 - 
06.06.1984 

27 

740 Program kontroll, njoftim për gjendjen e Fabrikës së Celulozës 
dhe Letrës në Ndërmarrjen e Përpunim - Drurit Laç. 

06.06.1984 - 
06.26.1984 

7 

741 Program kontroll, njoftim për shfrytëzimin e kapaciteteve 
prodhuese në disa fabrika të pasurimit të mineraleve, si dhe 
rikontrolli i ushtruar në fabrikat e pasurimit të bakrit. 

05.05.1984 - 
02.04.1985 

27 

742 Njoftime dhe konkluzione për zhvillimin e seminarit në 
rrethet Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për gjendjen, ruajtjen dhe 
administrimin e pronës. 

06.13.1984 - 
09.04.1984 

47 

743 Program pune, konkluzione, njoftime mbi kontrollin e 
ushtruar në bazë të letrave anonime në konviktet e 
Universitetit të Tiranës. 

06.14.1984 - 
11.13.1984 

74 

744 Program pune, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar në disa aspekte të administrimit të pronës në 
sektorin e Tregtisë së Brendshme në rrethet Tiranë e Kolonjë, 
si dhe rikontrolli i bërë. 

05.07.1984 - 
11.30.1984 

104 

745 Program kontrolli, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar në Fabrikën e Porcelanit në Tiranë si dhe detyrat e 
lëna. 

05.11.1984 - 
04.03.1985 

87 

746 Njoftim mbi mos ardhjen në kohë të llampave të 
Radiotelevizionit. 

07.17.1984 - 
07.23.1984 

6 

747 Program kontrolli, njoftim mbi disa probleme që ngrihen në 
repartin e zdrukthtarisë qendër në Ndërmarrjen e Riparim 
Shërbimeve në Krujë sipas një letre. 

07.10.1984 - 
07.24.1984 

12 

748 Program kontrolli, njoftim mbi disa probleme për 
Ndërmarrjen e Përpunim Drurit në Kukës. 

07.17.1984 - 
08.02.1984 

10 

749 Program kontrolli, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar për administrimin e prodhimeve bujqësore e 
blegtorale dhe furnizimin e familjeve kooperativiste me këto 
produkte. 

07.16.1984 - 
08.08.1984 

54 

750 Njoftim, për problemin e kalimit në kondrostali të anijeve të 
kontraktuara për transportimin e kromit. 

08.14.1984 6 
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751 Njoftim për kontrollin e ushtruar në objekte kulturore në bazë 
të letrës të ngritur nga sh. Tefta Cami për furnizimin me 
materiale e aparatura e pajisje teknike. 

07.26.1984 - 
09.03.1984 

19 

752 Program kontrolli, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar në disa ndërmarrje për mirëmbajtjen dhe riparimin e 
makinerive e të pajisjeve. 

06.07.1984 - 
09.05.1984 

55 

753 Program pune, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar në ndërmarrjet e furnizimit materialo - teknik në 
Durrës, lidhur me gjendjen dhe trajtimin e mallrave. 

12.19.1983 - 
02.16.1985 

127 

754 Program pune, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar në Portin Detar Durrës, mbi evadimin, ruajtjen, 
administrimin dhe përpunimin e mallrave të eksport - 
importit. 

06.05.1984 - 
10.18.1984 

93 

755 Program pune, konkluzione, njoftime për kontrollin e 
ushtruar në Kinostudion '' Shqipëria e Re '' Shtëpinë Botuese '' 
Naim Frashëri'' Klubin Sportiv '' 17 Nëntori'' për disa aspekte 
të ruajtjes dhe të administrimit të pronës si dhe rikontrolli i 
bërë për këtë qëllim. 

06.08.1984 - 
12.24.1984 

80 

756 Konkluzione të Inspektimit të Shtetit për metodën e punës në 
drejtim të forcimit të Kontrollit Shtetëror dhe atij të 
Brendshëm në Aparatin e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Dibrës, si dhe disa detyra për rrethin e 
Librazhdit. 

09.18.1984 - 
10.06.1984 

19 

757 Njoftim dhe detyrat e lëna mbi disa probleme të realizimit të 
planit në Minierën e Qymyrgurit në Mushqeta. 

04.20.1983 - 
10.01.1984 

35 

758 Njoftim i Inspektimit të Shtetit mbi problemin e diferencave të 
lëndës drusore në Ndërmarrjen e Përpunim Drurit në Rrëshen 
si dhe shënime të udhëheqjes dhe procesverbali. 

09.28.1984 - 
10.05.1984 

10 

759 Program pune, njoftim për linjën e prodhimit të bimetalit në 
Uzinën e Rubikut. 

09.12.1984 - 
10.03.1984 

45 

760 Procesverbal dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit për gjendjen e 
mallrave në stacionin Hekurudhor të Mjedës në Shkodër, si 
dhe analizë e Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave për gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
përmirësimin e punës në transport. 

09.24.1984 - 
10.20.1984 

32 
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761 Program pune, konkluzione, njoftime të Inspektimit të Shtetit 
për rikontrollin në Ndërmarrjen Kimike në Durrës, lidhur me 
zbatimin e detyrave të lëna në shtator të vitit 1983. 

09.24.1984 - 
10.11.1984 

25 

762 Program kontrolli, konkluzione, detyra, masa disiplinore dhe 
njoftime të Inspektimit të Shtetit për shfrytëzimin e aftësive 
prodhuese dhe cilësisënë e prodhimeve të tullave në fabrikat e 
Tiranës, Pogradec, Tepelenë dhe Sarandë. 

08.08.1984 - 
10.16.1984 

112 

763 Procesverbal, aktkontroll, informacion e njoftime të Ispektimit 
të Shtetit '' Për disa probleme nga kontrolli në Uzinën 
Mekanike të Kombinatit Metalurgjik '' Çeliku i Partisë '' në 
Elbasan. 

03.12.1984 - 
10.16.1984 

62 

764 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për verifikimin dhe sqarimin e 
problemeve që ngrihen në letrën e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme të datës 20.9.1984 për marrëdhëniet e 
Albtransportit me shoqërinë e transportit ajror rumun 
''Torom''. 

10.12.1984 - 
11.03.1984 

23 

765 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për kontrollin, lidhur me 
furnizimin e tregut me perime e patate për vitin 1984 nga 
Ndërmarrja Tregtare Shtetërore Mat. 

10.26.1984 7 

766 Procesverbal dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit për 
verifikimin e disa mangësive në punën e Institutit të Perimeve 
dhe të patateve. 

10.19.1984 - 
10.24.1984 

13 

767 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për dru zjarri në Ulëz, si dhe 
për disa veprime të parregullta të kryera në NNN Patos. 

10.17.1984 - 
11.01.1984 

6 

768 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për trajtimin e disa pajisjeve të 
Hidrocentralit Koman nga Flota Tregtare dhe Porti i Durrësit. 

11.02.1984 - 
11.05.1984 

9 

769 Njoftim mbi zbatimin e detyrave nga grupi i Inspektimit të 
Shtetit në Durrës për periudhën 16 - 30 tetor 1984. 

11.05.1984 - 
11.12.1984 

4 

770 Njoftim i Inspektimit të Shtetit mbi mosmiratimin e bilancit të 
Ndërmarrjes së Kripës Vlorë për vitet 1982 - 1983. 

03.17.1984 - 
08.09.1984 

21 

771 Letër e Inspektimit të Shtetit drejtuar Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore për nxjerrjen jashtë përdorimit të 
13.800 kg ekstrat në Fabrikën e Taninit Vlorë. 

06.07.1984 - 
11.21.1984 

16 
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772 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për dëmtimin e një sasie karbiti 
dhe hipokloriti natriumi në Uzinën e Sodës PVC- së në Vlorë, 
shënime të udhëheqjes dhe një letër e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për dëmtime. 

09.18.1984 - 
01.17.1985 

32 

773 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për kalimin në kontrastali të 
anijes '' Luanir'' të ngarkuar me salcë domate për firmën 
franceze '' Interagro''. 

11.22.1984 - 
12.28.1984 

16 

774 Konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit për 
kontrollin e ushtruar në Ndërmarrjen Fushë - Arrëz të rrethit 
të Pukës. 

10.29.1984 - 
12.12.1984 

22 

775 Konkluzione të Inspektimit të Shtetit për verifikimin e 
problemeve që ngrihen në një letër anonime nga rrethi i 
Librazhdit '' Për disa shkelje e parregullsi në sektorin e 
llogarisë të kopshteve e çerdheve, si dhe masat disiplinore që 
propozohen të merren". 

12.05.1984 - 
03.18.1985 

12 

776 Program pune, konkluzione, njoftime të Inspektimit të Shtetit 
dhe shënime të udhëheqjes për verifikimin e çështjeve që 
ngrihen në një letër anonime për ruajtjen dhe administrimin e 
pronës në Kombinatin e Drurit në Shkodër. 

12.06.1984 - 
09.05.1985 

38 

777 Letër e Këshillit të Ministrave për grumbullimin dhe 
dorëzimin e hekurishteve në Kombinatin Metalurgjik. 

06.02.1984 - 
06.08.1984 

7 

33 Organet lokale të administratës shtetërore.   

778 Planet e punës vjetore dhe tremujore të Sektorit të Organeve 
Lokale të Administratës Shtetërore të vitit 1984, si dhe raporti i 
analizës së punës për vitin 1983 dhe detyrat për vitin në 
vazhdim. 

01.12.1984 - 
10.02.1984 

30 

779 Letra e Këshillit të Ministrave për organizimin e seminareve, 
për zhvillimin e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe për anullimin e disa 
vendimeve të Komitetit Ekzekutiv të Matit. 

01.24.1984 - 
10.26.1984 

25 
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780 Program pune i Sektorit të Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, materialet e kontrolleve për marrjen, organizimin e 
punës e ndjekjen e zbatimit të vendimeve e bazueshmërinë në 
ligj të tyre, si dhe materiali përgjithësues i seminareve zonale 
dhe sekretarët e 6 përgjegjës seksionesh të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

01.13.1984 - 
01.21.1985 

149 

781 Program pune i Sektorit të Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore për ndihmëm dhe kontroll në komitetet ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve Përmet, Korçë dhe Krujë 
për edukimin ideoprofesional të kuadrove të pushtetit në 
rreth e në bazë dhe përgjithësimi përkatës që u bë së bashku 
me seminarin për vendimet. 

03.24.1984 - 
05.22.1984 

52 

782 Kontroll i ushtruar nga Sektori i Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore në rrethin e Dibrës gjatë stërvitjes 
ushtarake të organeve të pushtetit (Komiteti Ekzekutiv). 

09.14.1984 9 

783 Informacion përmbledhës i Sektorit të Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore dhe njoftime nga të deleguarit që 
marrin pjesë në mbledhjet e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për gjendjen dhe punën që 
bëhet për parandalimin e kriminalitetit dhe një shënim për 
seminarët. 

02.22.1984 - 
06.07.1984 

127 

784 Grafikët e mbledhjeve të komitetve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe problemet që do të shqyrtojë gjatë 
vitit 1984. 

02.04.1984 - 
12.13.1984 

202 

785 Informacione të ardhura në Aparatin e Këshillit të Ministrave 
nga pjesëmarrësit që ishin caktuar në mbledhjet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për vitin 1984. 

02.10.1984 - 
01.06.1985 

145 

786 Problemet e ngritura nga komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve në raportet tremujore të vitit 1984, 
ndërhyrja nga Aparati i Këshillit të Ministrave dhe zgjidhja e 
tyre nga ministritë. 

05.24.1984 - 
12.18.1984 

177 
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787 Raporte për problemet që dalin nga analizat vjetore 1984 të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
ministrive, përgjigjet për zgjidhjen e problemeve, disa 
ndryshime në tematikat e çështjeve që do të shqyrtojnë 
komitetet ekzekutive gjatë vitit 1985. 

02.19.1985 - 
04.01.1985 

81 

788 Korrespondecë e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Krujë, Korçë, Durrës, Pogradec, Pukë, 
Shkodër, Mirditë, Berat, Përmet, Sarandë, Elbasan dhe Tiranë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave për ndarjen 
administrative tokësore si dhe projektdekretet dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

04.11.1983 - 
12.28.1984 

114 

789 Letër Komitetit Qendror për disa veprime jo të drejta nga ana 
e Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Tiranës dhe të 
Hetuesisë së Përgjithshme si dhe korrespondencë me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

01.14.1984 - 
04.21.1984 

21 

790 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor për problemet e ngritura në 
mbledhjet e Komisioneve të Përhershme të Kuvendit Popullor. 

01.23.1984 - 
06.07.1984 

27 

791 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Prasidiumin e Kuvendit Popullor për problemet që kanë dalë 
në mbledhjet e këshillave populore të rretheve gjatë vitit 1984 
për shqyrtimin e miratimin e planit e buxhetit dhe mënyrën e 
zgjidhjeve të tyre nga ministritë si dhe njoftime për zhvillimin 
e këtyre mbledhjeve. 

12.31.1983 - 
02.01.1985 

122 

792 Tematike e Kuvendit Popullor për vitin 1984, si dhe vendimi i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor Nr. 308, datë  28.4.1984 për 
caktimin e detyrave të këshillave popullore të fshatrave të 
bashkuara, të lagjeve, të qyteteve, të qyteteve dhe lagjeve të 
qytetit të Tiranës. 

03.05.1984 - 
05.14.1984 

9 

34 Drejtoria e mjeteve matëse.   

793 Konkluzione të kontrollit të ushtruar në rrjetin e Tregtisë në 
rrethet Tiranë, Durrës, Lushnje dhe Fier. 

03.09.1984 - 
04.02.1984 

19 
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794 Konkluzionet e kontrollit të ushtruar në Kombinatin 
Metalurgjik '' Çeliku i Partisë'' Elbasan në disa ndërmarrje 
komunale, disa ndërmarrje të rrethit të Elbasanit, ndërmarrje 
të rrethit të Durrësit, Tiranës për matjen e konsumit të ujit dhe 
të energjisë elektrike. 

11.27.1984 - 
12.29.1984 

116 

795 Rregullorja për njësitë e matjes dhe për verifikimin e mjeteve 
matëse. 

04.03.1984 25 

796 Korrespondencë për krijimin e grupit të studimit e të 
harxhimit të projektit teknologjik të laboratorit të Drejtorisë së 
Kontrollit të Mjeteve Matëse, kërkesë për shesh ndërtimi, 
planifikimi i godinës në skicidenë e pesëvjeçarit të 8 - të. 

04.01.1984 - 
09.22.1984 

8 

35 Informacioni.   

797 Njoftime për punën që bëhet për zbërthimin e projektplanit të 
vitit 1985 në komitetet ekzekutive të rretheve e kolektivat 
punonjëse, problemet që dalin. 

10.31.1984 - 
12.22.1984 

47 

798 Njoftime përmbledhëse për ngjarjet e jashtëzakonshme. 04.02.1984 - 
10.31.1984 

19 

36 Administrata.   

799 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Ministrinë e Financave, për planin e importit të vitit 1985, 
mdryshime në planin e importit, projektplanit dhe 
shpenzimeve për vitin 1985. 

04.19.1984 - 
09.21.1984 

28 

37 Specialistët e huaj.   

800 Evidenca dhe shënime të sektorit dhe udhëheqjes për 
specialistët e huaj që do të vijnë dhe kanë ardhur në vendin 
tonë gjatë vitit 1984. 

04.23.1984 - 
07.15.1984 

83 

801 Shënime të udhëheqjes dhe të sektorit, si dhe projektvendimi 
dhe relacioni për përmirësimin e gjendjes ekzistuese në 
parkun e specialistëve të huaj. 

12.24.1983 - 
11.10.1984 

25 

909(?) Kjo dosje u hap prej skedës. - 0 

38 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   
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1/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për mangësi në organizimin, drejtimin 
dhe planifikimin e punës, në ndërmarrjet ekonomike (tipike 
dhe për probleme të rëndësishme). 

12.27.1983 - 
05.23.1986 

294 

2/L Ankesa, letra anonime të disa qytetarëve nga rrrethe të 
ndryshme dërguar Këshillit të Ministrave për mangësi në 
organizimin, drejtimin dhe planifikimin e punës, në 
kooperativat bujqësore (tipike e të rëndësishme). 

05.19.1981 - 
04.02.1985 

146 

3/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për mangësi në organizimin, drejtimin 
dhe planifikimin e punës në institucionet social-kulturore. 

01.10.1984 - 
01.14.1985 

38 

4/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave ku bëjnë fjalë për qëndrimin moral, 
sjelljen e padenjë dhe veprime të padrejta në punën e 
kuadrove drejtuese (tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

05.21.1982 - 
02.20.1985 

190 

5/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për qëndrimin politik të disa kuadrove. 

01.27.1983 - 
02.28.1986 

47 

6/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për marrjen në punë njerëz me qëndrim 
jo të mirë politik. 

02.22.1984 - 
12.13.1984 

26 

7/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave ku akuzojnë disa drejtues për 
shpërdorime, vjedhje e dëmtime të pasurisë së përbashkët 
(tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

06.22.1981 - 
05.15.1985 

209 

8/L Kërkesa e ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat, Dibër, 
Durrës, Elbasan e Fier dërguar Këshillit të Ministrave për 
pushime, emërime dhe punësimin e tyre në vende të 
papërshtatshme (tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

04.12.1983 - 
08.23.1985 

165 

9/L Kërkesa, ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Krujë, Korçë, 
Librazhd, Lushnje e Pukë dërguar Këshillit të Ministrave  për 
emërime, pushime dhe punësimin e tyre në vende të 
papërshtatshme (tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

12.07.1978 - 
01.24.1985 

205 

10/L Kërkesa, ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat e 
Gjirokastër dërguar Këshillit të Ministrave për transferimin 
nga qyteti në fshat (tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

10.06.1982 - 
09.18.1984 

37 
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11/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për trajtim të keq për shkak të 
qëndrimit politik të të afërme të tyre. 

04.02.1983 - 
01.31.1985 

47 

12/L Letra të internuarve apo të afërme të tyre nga rrethe të 
ndryshme dërguar Këshillit të Ministrave për internime të 
padrejta. (Një pjesë e mirë janë thjeshtë kartela, letrat nuk janë 
kthyer nga Ministria e Punëve të Brendshme). 

01.20.1984 - 
12.27.1984 

123 

13/L Ankesa të disa të dënuarve politikë nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për dënime të padrejta dhe 
trajtim të keq në burg. 

06.12.1981 - 
12.01.1984 

103 

14/L Ankesë e Hajdar Kadiarit dërguar Këshillit të Ministrave për 
mosmarrjen ushtar të vëllait të tij për shkak të qëndrimit 
politik të babait të tyre. 

03.16.1984 - 
10.16.1984 

6 

15/L Letër e Qerim Adilit dërguar Këshillit të Ministrave ku 
ankohet për mosnjohjen dëshmor të babait të tij. 

03.23.1984 - 
05.08.1984 

8 

16/L Ankesë e Koçi Nikos dërguar Këshillit të Ministrave për 
përjashtimin padrejtësisht nga Partia. 

05.09.1984 - 
11.16.1984 

6 

17/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për çështje pronësie. 

02.28.1983 - 
11.10.1984 

59 

18/L Kërkesa të kryetarit të kooperativës bujqësore të Quksit dhe të 
një anëtari të kooperativës bujqësore Derianit në rrethin e 
Matit dërguar Këshillit të Ministrave për sigurimin e ujit për 
vaditjen e tokave të kooperativës. 

06.22.1984 - 
11.21.1984 

14 

19/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave  për shkurtimin dhe marrjen e kopshtit 
personal. 

05.31.1983 - 
11.09.1984 

44 

20/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për tufëzimin e detyruar të bagëtive e 
shpërblimin e tyre si dhe mbi moslejimin e mbajtjes së 
kafshëve të punës. 

07.06.1979 - 
03.26.1985 

58 

21/L Ankesa, kërkesa nga kolektiva punonjësish dhe individ të 
veçantë dërguar Këshillit të Ministrave për mungesë 
automjetesh dhe për shtimin e autobuzëve të shërbimit urban. 

02.09.1984 - 
03.08.1985 

53 
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22/L Kërkesa nga populli të rretheve Dibër, Gramsh, Korçë, 
Librazhd dhe Përmet dërguar Këshillit të Ministrave për 
ndërtim rrugësh dhe urash. 

12.27.1983 - 
03.25.1985 

35 

23/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për leje banimi. 

01.09.1978 - 
05.17.1985 

183 

24/L Ankesa të disa personave nga rrethi i Lushnjes dërguar 
Këshillit të Ministrave për shpërnguljen e tyre nga fshati në 
një vend të papërshtatshëm për shkak të ndërtimit të 
rezervuarit. 

01.18.1984 - 
03.05.1984 

9 

25/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e problemit të 
strehimit. 

08.31.1982 - 
04.21.1985 

140 

26/L Kërkesa, ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave mbi dhënie ndihma për dëmet 
e shkaktuara nga fatkeqësit e natyrës (tërmeti, rrëshqitja e 
tokës, inondatat, zjarri, etj) si dhe mbi vlerësimin e shtëpive që 
u janë përmbytur nga liqeni i Fierzës. 

02.04.1982 - 
03.18.1985 

100 

27/L Kërkesa, ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave lidhur me ndërtimet pa leje 
jashtë planit urban, vijës së verdhë dhe akordim truall 
ndërtimi. 

11.26.1983 - 
09.20.1984 

30 

28/L Ankesa, kërkesa nga populli në rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për mungesën e ujit të pijshëm. 

05.12.1982 - 
02.12.1985 

89 

29/L Ankesa nga populli dërguar Këshillit të Ministrave për 
mungesa në furnizimin me artikuj ushqimor dhe lëndë 
djegëse. 

02.25.1984 - 
12.14.1984 

45 

30/L Kërkesë e Mybe Lilollarit dërguar Këshillit të Ministrave për 
lidhje pensioni patriotik babait të saj Refat Mara, i cili ka qënë 
pjesëmarrës në çetën e Rilindasve me Themistokli Gërmenjin. 

08.04.1981 - 
07.12.1984 

41 

31/L Ankesë e kolektivit të punëtorëve të Remontit të Kaldajave të 
Tecit Maliq, etj dërguar Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e 
problemit të shpërblimit të vështirësisë në punë, daljen në 
pension në moshën 55 vjeç si dhe mbi marrjen e një pensioni 
shumë të ulët për të dënuarit politikë. 

06.10.1983 - 
10.02.1985 

44 
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32/L Kërkesa, ankesa nga populli në rrethet Krujë dhe Kukës 
dërguar Këshillit të Ministrave për hapje dhe mbyllje 
shkollash të mesme. 

04.02.1984 - 
09.17.1984 

19 

33/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për mosdhënie dhe ndërprerjen e të 
drejtave të studimit për arsim të lartë për shkak të qëndrimit 
politik. 

07.06.1980 - 
12.08.1984 

213 

34/L Ankesë kolektive e fshatit Burim dërguar Këshillit të 
Ministrave, të cilët ankohen se fshati i tyre për vet pozicionin 
gjeografik nuk kapet nga valët e televizionit shqiptar. 

10.05.1984 - 
10.26.1984 

6 

35/L Kërkesë e mjekut të uzinës "Gogo Nushi" Aleks Llazari 
dërguar Këshillit të Ministrave për ribotimin e librit "Mbi 
organizimin shëndetësor në uzinat kimike". 

08.03.1984 - 
11.13.1984 

5 

36/L Ankesë e mjekut Kozma Gjini dërguar Këshillit të Ministrave 
për mosvlerësimin e punimit të tij shkencor lidhur me librin e 
tij "Të dhënat dhe normat e zhvillimin fizik të fëmijëve të 
moshës 6-14 vjeç". 

12.26.1984 - 
02.02.1985 

19 

37/L Kërkesë e një qytetari dërguar Këshillit të Ministrave mbi 
dhënie leje për mbrojtjen e dizertacionit për mjekimin e 
hepatitit kronik. 

05.14.1984 - 
07.07.1984 

4 

38/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për mangësi në shërbimin shëndetësor. 

12.27.1983 - 
11.13.1984 

27 

39/L Ankesa të disa qytetarëve dërguar Këshillit të Ministrave për 
pengesat që u sillen për kurimin e tyre jashtë  shtetit. 

11.21.1981 - 
12.20.1984 

47 

40/L Ankesë kolektive e mjekëve të spitalit të Lushnjes për 
seksionin e shëndetësisë, të cilët dërgojnë për specializim mjek 
të paaftë. 

11.05.1984 - 
12.24.1984 

18 

41/L Letër e popullit të fshatit Pelevan dërguar Këshillit të 
Ministrave për ndarjen e fshatit të tyre nga fshati Trebinjë. 

02.25.1984 - 
03.02.1984 

6 

42/L Mendime për strukturën dhe organikën e Degës së Ankesave 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

11.20.1984 3 
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43/L Kërkesa, ankesa të disa kuadrove nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për emërime, pushime, 
transferime brenda dhe jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe 
nga fshati në qytet (tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

01.15.1982 - 
03.12.1985 

131 

44/L Ankesa të minatorëve të minierave të Fushë - Arrëzit dhe 
punëtorëve të kantierit të tuneleve në hidrocentralin e 
Komanit për trajtim jo të mirë. 

03.02.1984 - 
12.15.1984 

13 

45/L Pasqyra statistikore, plane e programe pune, raporte mbi 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve 
dhe propozimeve të shtetasve gjatë vitit 1984 për probleme të 
ndryshme. 

12.31.1983 - 
02.26.1985 

168 

46/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. 

01.03.1984 - 
03.31.1984 

102 

47/L Njoftime periodike (prill-qershor) 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. 

04.02.1984 - 
07.04.1984 

113 

48/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 vërejtjet e sugjerimet e dhëna 
nga udhëheqja për këto probleme. 

07.05.1984 - 
09.29.1984 

97 

49/L Njoftime periodike (tetor-dhjetor) 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. 

10.01.1984 - 
12.29.1984 

91 

50/L Ankesa të Vasil Anagnostit dërguar Këshillit të Ministrave për 
ndërtim banesash në Lukovë. 

07.03.1984 - 
10.02.1984 

13 
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51/L Letër e Pavllo Azdurianit dërguar Këshillit të Ministrave ku 
propozon të vihet në funksionim në hidrocentralin "Lenin" një 
hidrogjenerator që të rrisë kapacitetin e hidrocentralit në masë 
të konsiderueshme. 

01.28.1984 - 
04.11.1984 

4 

39 Kjo nënseri u hap për efekt të skedës.   

857 (?) Kjo dosje u hap vetëm prej skedës. - 0 

 
 


