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41 Viti 1985.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur në 
datën 11 janar 1985 për situatën e krijuar në vend nga reshjet e 
mëdha të dëborës dhe të shiut në zonat malore. 

01.11.1985 23 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.01.1985, për përmirësimet që i bëhen skicë idesë së 
pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) në bazë të vërejtjeve të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë, relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.16.1985 - 
01.21.1985 

161 

3 Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 21.01.1985, mbi kuotat e 
projektplanit të pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë 
e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Energjetikës, 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e 
Bujqësisë. 

01.21.1985 - 
02.01.1985 

226 

4 Kuotat për hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të tetë 
(1986-1990) për Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të PT, Ministrinë 
e Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Arsimit dhe 
Kulturës, Ministrinë e Shëndetësisë, Drejtorinë e Përgjithshme 
e RTV, Akademinë e Shkencave, Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Drejtorinë e Rezervave Shtetërore, 
Gjykatën e Lartë, Hetuesinë e Përgjithshme, Prokurorinë e 
Përgjithshme. 

01.21.1985 - 
02.01.1985 

244 

5 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
09.02.1985, mbi masat që duhen marrë për zhvillimin dhe 
shfrytëzimin racional të pyjeve dhe të lëndës së drurit, studimi 
përkatës. 

07.03.1984 - 
04.09.1985 

99 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.02.1985, për marzhet dhe rabatet, relacion i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

02.09.1984 - 
12.22.1984 

25 
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7 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
09.02.1985, mbi përdorimin dhe çmimet e shitjes me pakicë të 
kuponave dhe të copave nga tekstilet, relacion i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

12.19.1984 - 
02.22.1985 

19 

8 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
09.02.1985, për shitjen e biletave të transportit urban nga 
ndërmarrjet e tregtisë së brendshme, relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

11.30.1984 - 
02.22.1985 

33 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.02.1985, për fuqizimin e punës arkivore në rrethe, relacion i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit për këtë 
problem. 

08.17.1984 - 
03.16.1985 

26 

10 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, për 
regjimin e lundrimit në ujrat territoriale dhe në ujrat e 
brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

01.31.1985 - 
02.21.1985 

15 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.02.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si: njoftim i disa vendimeve të marra më parë, për 
shkëmbim mallrash me Çekosllovakinë, transportin 
hekurudhor të mallrave etj. 

02.09.1985 6 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për shtrirjen e mëtejshme të lidhjes së shpërblimit 
të punës së punonjësve me treguesit ekonomiko-financiarë, 
studim i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

03.01.1985 - 
03.11.1985 

71 

13 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për bilancin e Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të 
Bankës Bujqësore për vitin 1984, relacioni përkatës. 

02.20.1985 - 
03.14.1985 

65 

14 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për bilancin faktik të të ardhurave e të 
shpenzimeve në valutë të vitit 1984 dhe për ndryshimet që 
rrjedhin në eksport-importin e vitit 1985, relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.25.1985 - 
03.23.1985 

93 
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15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për kuotat e importit për çdo ministri dhe 
institucion tjetër qendror për vitin 1986, relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit si dhe dërgim i kuotave ministrive dhe 
institucioneve. 

02.16.1985 - 
03.16.1985 

95 

16 Procesverbal dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për shpërndarjen dhe emërimin e specialistëve që 
mbarojnë shkollat e larta e të mesme profesionale si dhe 
rishpërndarjen e specialistëve me arsim të lartë, relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

02.04.1985 - 
03.18.1985 

26 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për shqyrtimin e projekttematikës së problemeve 
që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë 
tremujorit të parë të vitit 1985 si dhe çështjet që lihen rezervë, 
për t'u shqyrtuar deri në fund të këtij viti. 

02.27.1985 - 
03.11.1985 

22 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për kriteret e leverdisë ekonomike të mallrave të 
eksport-importit, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

12.05.1984 - 
03.11.1985 

50 

19 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 
qarkullimin e vlerave materiale e monetare, relacion i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.18.1985 - 
03.18.1985 

111 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.03.1985, për zhdukjen e plotë të dëmeve të shkaktuara nga 
rreshjet e dëborës në rrethet e veriut. 

03.11.1985 7 

21 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, mbi shkurtimin e numrit të punonjësve në 
organikë dhe disa përmirësime të strukturave organizative në 
aparatet e organeve qendrore, në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, në ndërmarrje e institucione 
e në kooperativa bujqësore, relacioni përkatës. 

03.21.1985 - 
05.15.1985 

219 
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22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për shkurtimin e rojeve civile në objekte të 
ndryshme, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

03.15.1985 - 
04.06.1985 

11 

23 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për mbrojtjen e rrugëve dhe për qarkullimin 
rrugor, relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vërejtjet 
e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

03.13.1985 - 
04.27.1985 

134 

24 Procesverbal dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për shfrytëzimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe 
ruajtjen e makinerive e të pajisjeve, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

11.05.1984 - 
05.09.1985 

120 

25 Procesverbal dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, 
dt.06.04.1985, për disa shtesa në urdhëresën Nr.5, 
dt.22.10.1982, për studimin, projektimin, planifikimin, 
financimin e investimeve e të ndërtimeve themelore dhe 
marrjen në dorëzim të veprave, relacion i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

09.08.1984 - 
04.17.1985 

36 

26 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për zgjatjen e afatit të kthimit të kredive nga disa 
kooperativa bujqësore, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

03.06.1985 - 
05.02.1985 

37 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për një përmirësim në organikën e hetuesisë dhe të 
pagës së hetuesisë, relacion i Hetuesisë së Përgjithshme për 
këtë problem. 

02.06.1985 - 
04.06.1985 

37 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për bilancin e të ardhurave dhe të shpenzimeve në 
valutë për tremujorin e dytë 1985. 

04.06.1985 3 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1985, për disa çështje jashtë rendit të ditës si çështja e 
qëndrimit të ministrive ndaj shtypit, puna prodhuese e 
nxënësve etj. 

04.06.1985 8 
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30 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, për rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe të kooperativave bujqësore për vitin 1984 
dhe disa konkluzione e detyra për vitin 1985, për plotësimin e 
detyrave të planit të katërmujorit të parë të vitit 1985, për 
bilancin e të ardhurave dhe të shpenzimeve në valutë për 
tremujorin e dytë të vitit 1985, relacionet e Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Komisionit të 
Planit të Shtetit për këto probleme. 

02.19.1985 - 
05.24.1985 

262 

31 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
06.08.1985, për përfundimin e punimeve të prapambetura nga 
viti 1984, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

03.30.1985 - 
05.31.1985 

200 

32 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, për marzhet dhe rabatet, relacion i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

03.16.1985 - 
05.17.1985 

22 

33 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, mbi çmimet e arit, argjendit, platinit dhe të gurëve 
të çmuar, relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

03.29.1985 - 
05.17.1985 

9 

34 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, mbi riedukimin  dhe shpërblimin e punës së të 
dënuarve me heqje të lirisë, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

03.20.1985 - 
05.23.1985 

15 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, për letërnjoftimet, relacion dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

12.17.1984 - 
05.23.1985 

27 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, për projektligjin për Policinë Popullore, relacionet 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

04.17.1985 - 
12.20.1985 

34 

37 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 07.05.1985, për masat që duhen marrë për 
fuqizimin e bazës ushqimore për blegtorinë dhe për shtimin e 
prodhimit të mishit, projektvendimi përkatës. 

04.30.1985 - 
05.16.1985 

56 
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38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.05.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si komunikimi i disa vendimeve të marra më parë, mbi 
kooperativat bujqësore që kanë dalë me humbje. 

05.07.1985 9 

39 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
21.06.1985, për bilancin valutor të tremujorit të tretë dhe 
parashikimi paraprak për tremujorin e katërt dhe gjithë vitin 
1985, relacionet e Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem si dhe disa masa për realizimin e detyrave të eksport-
importit. 

06.11.1985 - 
07.19.1985 

165 

40 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
21.06.1985, për disa masa  për përmirësimin e punës në 
transport, relacion i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë 
problem. 

06.21.1985 - 
07.02.1985 

78 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.06.1985, për disa probleme të punës dhe të zënies në punë 
të forcave të afta të popullsisë, relacion i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

06.03.1985 - 
06.21.1985 

31 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.06.1985, për disa probleme të shpërblimit të punëtorëve në 
sektorin e naftës dhe të gjeologjisë, relacion i Komitetit të 
Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

06.05.1985 - 
06.21.1985 

24 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.06.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si komunikimi i disa vendimeve të marra më parë. 

06.21.1985 3 

44 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
05.07.1985, për masat që duhen marrë për furnizimin e 
popullit, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
këtë problem. 

05.16.1985 - 
07.19.1985 

69 
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45 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
05.07.1985, për disa ndryshime që rrjedhin në treguesit e 
planit dhe fuqisë punëtore të Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i 
Partisë" nga pakësimi i prodhimit të çeliqeve të petëzuara për 
30 mijë ton, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
për këtë problem. 

06.26.1985 - 
08.05.1986 

76 

46 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
05.07.1985, mbi gjendjen elektroenergjetike të vendit dhe 
masat që duhen marrë për uljen e përdorimit të energjisë 
elektrike, relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
këtë problem. 

07.01.1985 - 
07.06.1985 

42 

47 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
05.07.1985, për disa probleme të shpërblimit të punëtorëve në 
sektorin e naftës dhe të gjeologjisë, relacion i Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

06.28.1985 - 
07.11.1985 

27 

48 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
05.07.1985, mbi ndalimin e prodhimit të uzinave të përpunimit 
të naftës në Qytetin Stalin dhe Fier, relacion i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

06.28.1985 - 
07.13.1985 

24 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.07.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si: mbi shkurtimin e energjisë elektrike, mbi linjën 
hekurudhore Prrenjas-Elbasan. 

07.05.1985 25 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.07.1985, për zbërthimin e vendimeve të Plenumit të 12-të të 
Komitetit Qendror të Partisë. 

07.16.1985 126 

51 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
02.08.1985, për gjendjen epidemiologjike e higjieniko-
shëndetësore të vendit dhe masat për përmirësimin e saj, 
raport i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

07.13.1985 - 
08.16.1985 

105 

52 Procesverbal e vendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.08.1985, për disa masa për kursime në transport, 
relacionet e Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

04.05.1985 - 
08.29.1985 

74 
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53 Procesverbal, vendim, urdhëresa e Këshillit të Ministrave, 
datë 02.08.1985, për uljen e shpenzimeve në konviktet e 
shkollave të mesme e të ulta profesionale si dhe në kurset e 
rritjes së kualifikimit të punëtorëve, studim i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

06.29.1985 - 
09.09.1985 

87 

54 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
02.08.1985, për hartimin e kritereve të njësuara të projektimit 
dhe për tipëzimin dhe standardizimin në projektim, relacion i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

05.07.1985 - 
09.19.1985 

44 

55 Procesverbal, vendim, urdhëresa e Këshillit të Ministrave, 
datë 02.08.1985, për shpërndarjen dhe sistemimin e 
punëtorëve, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.04.1985 - 
10.08.1985 

62 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.08.1985, për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
për transportin. 

08.02.1985 19 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.08.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si mbi blerjen e disa produkteve bujqësore, mbi detyrën e 
projektimit të Fabrikës së Briketimit të Qymyrgurit në Ballsh. 

08.02.1985 20 

58 Procesverbal dhe letra të Këshillit të Ministrave, datë 
13.08.1985, mbi aksidentin automobilistik të ndodhur në Pukal 
të rrethit të Shkodrës, njoftim i Hetuesisë së Përgjithshme për 
këtë problem. 

08.13.1985 - 
08.16.1985 

43 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.09.1985, për disa ndryshime në Kodin Penal, në Kodin e 
Procedurës Penale dhe në dekretin, mbi gjykatat e fshatrave, 
të qyteteve dhe të lagjeve të qyteteve, relacion dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë si dhe relacion i Gjykatës së Lartë 
për këtë problem. 

03.09.1985 - 
10.05.1985 

234 
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60 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e ligjit, për 
mbrojtjen e tokës dhe disa masa për rritjen e pjellorisë së saj, 
programi i punës i Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.25.1985 - 
10.11.1985 

45 

61 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, datë 18.09.1985, për 
vërtetimin e vjetërsisë në punë në rrugë gjyqësore dhe të 
shkallës së kualifikimit të pagës kur mungojnë të dhënat në 
dokumentet e ndërmarrjes, relacion i dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, relacion i Ministrisë së Financave, 
Prokurorisë së Përgjithshme për këtë problem. 

12.05.1984 - 
11.14.1985 

26 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.09.1985, për dhënien e shpërblimit anëtarit të kooperativës 
bujqësore për kohën e qëndrimit pa punë padrejtësisht, 
relacion dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

04.17.1985 - 
09.18.1985 

18 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.09.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si mbi uljen e shërbimit ushtarak, mbi komunikimin e 
disa vendimeve të marra më parë. 

09.18.1985 12 

64 Procesverbal, vendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.10.1985, për krijimin e Komitetit të Industrisë 
Mekanike dhe detyrat e tij, për përqendrimin në kombinatin e 
autotraktorëve "Enver Hoxha" të derdhjeve të çelikut, të gizës, 
të metaleve me ngjyra, të farkëtimeve e të trajtimeve kimike të 
ndërmarrjeve të Tiranës, studim dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, studimet dhe njoftimet përkatëse. 

08.31.1985 - 
11.11.1985 

115 

65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për disa praktika e forma të reja pune që mendohet 
të përdoren nga tregtia e jashtme, relacion dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë si dhe relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

09.17.1985 - 
11.01.1985 

73 
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66 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për përsosjen e mëtejshme të organizimit së 
tregtisë së jashtme, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

08.16.1985 - 
11.11.1985 

66 

67 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për miratimin në parim të projektteksteve të 
dokumenteve tregtare me vendet e kleringut rubël e dollar për 
vitin 1986 dhe për periudhën 1986-1990, relacionet e Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

09.03.1985 - 
12.23.1985 

125 

68 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për ndotjen e ambientit nga Fabrika e Letrës në 
Lezhë, relacionet e Hetuesisë së Përgjithshme për këtë 
problem. 

09.18.1985 - 
10.21.1985 

38 

69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për disa ndryshime në dekretet Nr.5529, datë 
25.2.1977, mbi Bankën e Shtetit Shqiptar dhe Nr.5531, datë 
25.2.1977, mbi veprimet juridike në lidhje me arin, metalet e 
çmuara dhe valutat e huaja, relacion i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

08.06.1985 - 
10.21.1985 

7 

70 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për miratimin e çmimeve shumëfish në sistemin e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

07.25.1985 - 
11.18.1985 

14 

71 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për projekttematikën e problemeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave për tremujorin e katërt të vitit 
1985 si dhe tematika e miratuar. 

10.21.1985 - 
10.30.1985 

23 

72 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për disa masa për përmirësimin e gjendjes teknike 
të mjeteve për parandalimin e aksidenteve, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.02.1985 - 
11.01.1985 

33 
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73 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.10.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si: komunikimi i disa vendimeve të marra më parë, mbi 
fillimin e punimeve të Sesionit të 40-të të Asamblesë së 
Përgjithshme të OKB-së. 

10.21.1985 20 

74 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, për plotësimin e 
pritshëm të planit dhe të Buxhetit të Shtetit për vitin 1985 dhe 
për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e kulturës dhe 
Projektbuxhetin e Shtetit për vitin 1986, shqyrtuar në 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21.11.1985. 

10.29.1985 - 
11.11.1985 

66 

75 Pasqyrat me treguesit kryesorë përmbledhës të projektplanit 
të zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës, shqyrtuar në 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11.11.1985. 

10.29.1985 - 
11.11.1985 

50 

76 Projektplani i investimeve e ndërtimeve dhe lista e veprave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 
11.11.1985. 

10.29.1985 - 
11.11.1985 

57 

77 Projketplani i eksportit, importit dhe bilanci i të ardhurave 
dhe shpenzimeve në valutë, të shqyrtuara në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave, datë 11.11.1985. 

10.29.1985 - 
11.11.1985 

41 

78 Projektplani financiar dhe Projektbuxheti i Shtetit për vitin 
1986, shqyrtuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 
11.11.1985. 

10.29.1985 - 
11.11.1985 

43 

79 Disa bilance kryesore të materialeve për projketplanin e vitit 
1986, shqyrtuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 
11.11.1985. 

10.29.1985 - 
11.11.1985 

76 

80 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 11-12 
nëntor 1985, për plotësimin e pritshëm të planit dhe të 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1985 dhe për projektplanin e 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës dhe Projektbuxhetin e 
Shtetit për vitin 1986. 

11.11.1985 - 
11.12.1985 

249 

81 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.11.1985, për disa përmirësime, ndryshime dhe sqarime për 
projektplanin e vitit 1986, shqyrtuar në mbledhjen e datës 
11.11.1985, raport i dërguar Komitetit Qendror të Partisë si 
dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

11.18.1985 - 
11.27.1985 

159 
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82 Ligje të Kuvendit Popullor për planin dhe Buxhetin e Shtetit të 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë për vitin 1986, raporte dhe projektligje 
të Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor për këtë problem, dërgimi i ligjeve Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Financave. 

12.05.1985 - 
01.24.1986 

88 

83 Vendime të Këshillit të Ministrave, për zbërthimin e planit e të 
Buxhetit të vitit 1986, plani i Arkës së Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe plani i kreditit. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

168 

84 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

94 

85 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Energjetikës. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

52 

86 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

78 

87 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Bujqësisë. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

51 

88 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Ndërtimit. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

68 

89 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Komunikacioneve. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

36 

90 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Ekonomisë Komunale. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

39 

91 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Tregtisë së Brendshme. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

63 

92 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

87 

93 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

31 

94 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Shëndetësisë. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

20 

95 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

37 

96 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

19 
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97 Plani i vitit 1986 për Akademinë e Shkencave. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

9 

98 Plani i vitit 1986 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postëtelekomunikacioneve. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

17 

99 Plani i vitit 1986 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

11 

100 Plani i vitit 1986 për Komitetin e Kulturës Fizike dhe Sporteve. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

8 

101 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Financave dhe për Drejtorinë 
e Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

11 

102 Plani i vitit 1986 për Ministrinë e Punëve të Jashtme. 01.21.1986 - 
01.23.1986 

6 

103 Plani i vitit 1986 për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivit të 
Shtetit, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, Drejtorinë e Pritjes, 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, Lidhjen e Shkrimtarëve 
dhe të Artistëve, Bashkimin e Gazetarëve të Shqipërisë. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

22 

104 Plani i vitit 1986 për Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë, Aparatin e Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, Aparatin e Këshillit të Ministrave, Komisionin e 
Planit të Shtetit. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

31 

105 Plani i vitit 1986 për Prokurorinë e Përgjithshme, Gjykatën e 
Lartë, Hetuesinë e Përgjithshme. 

01.21.0198 - 
01.23.1986 

12 

106 Plani i vitit 1986 për Komitetin Qendror të BRPSH, Këshillin e 
Përgjithshëm të Frontit Demokratik, Këshillin e Përgjithshëm 
të Grave, Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale 
të Shqipërisë. 

01.21.1986 - 
01.23.1986 

15 

107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.12.1985, për studimin e ndërtimit të hidrocentraleve të reja, 
treguesit e efektivitetit ekonomik të ndërtimit e të shfrytëzimit 
kompleks të tyre, parashtresa e Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

11.30.1985 - 
12.11.1985 

98 
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108 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.12.1985, për disa probleme të punës dhe të zënies me punë 
të forcave të afta të popullsisë, studim i Komisionit të Planit të 
Shtetit, studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

10.30.1985 - 
12.30.1985 

69 

109 Procesverbal, vendim dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, 
datë 11.12.1985, për disa shtesa e ndryshime në urdhëresat, 
për qarkullimin monetar, për kontrollin bankar në fondin e 
pagave, për kreditin bankar dhe forcimin e aftësisë paguese, 
relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

10.12.1985 - 
01.10.1986 

119 

110 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.12.1985, për disa çështje jashtë rendit të ditës si mbi faljen e 
një numri të dënuarish ose të kallzuarish, komunikimi i disa 
vendimeve të marra më parë. 

12.11.1985 15 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

111 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.01.1985, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

10.26.1984 - 
01.14.1985 

34 

112 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.01.1985, për atestimin e punonjësve të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me anë të atesimit kulturor e 
profesional për vitin 1984. 

01.05.1985 6 

113 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.01.1985, mbi shqyrtimin e disa kërkesave për dhënie 
pensioni, relacionet përkatëse. 

07.30.1984 - 
01.10.1985 

81 

114 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.01.1985, për kalimin e poliklinikës speciale në varësi të 
Drejtorisë së Pritjes, relacioni përkatës. 

10.10.1984 - 
01.05.1985 

24 

115 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1985, mbi shkurtimin e orarit të punës në disa 
profesione të vështira pa ulje të pagës, mbi problemin 
plotësues, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

12.22.1984 - 
02.04.1985 

13 
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116 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1985, mbi trajtimin e punonjësve të fabrikës së klor-
sodës së Uzinës së PVC-së në rrethin e Vlorës, relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

11.15.1984 - 
01.30.1985 

14 

117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1985, për ndarjen e punëve të kategori për efekt 
pensioni, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

11.05.1984 - 
01.21.1985 

13 

118 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1985, për dhënie shpërblimi për vështirësi pune 
punëtorëve dhe personelit të uzinës kokso-kimike të 
Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan, relacion 
i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

08.07.1984 - 
01.30.1985 

13 

119 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1985, për rritjen e të ardhurave në valutë nga shitja 
e mallrave dhe shërbimi i anijeve të huaja, relacion i Komitetit 
të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

12.20.1984 - 
02.01.1985 

13 

120 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 21.01.1985, për çeljen e shkollës për 
edukimin e fëmijëve me prapambetje të lehtë mendore të 
shkollës së debilitetit, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për këtë problem. 

08.11.1984 - 
01.30.1985 

12 

121 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për mënjanimin e kondrastalive, relacion i Arbitrazhit të Lartë 
Shtetëror për këtë problem. 

12.08.1984 - 
03.27.1986 

21 

122 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1985, për miratimin e detyrës së projektimit për 
hartimin e planit rregullues të qytetit të Tiranës, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës 
për këtë problem. 

11.24.1984 - 
02.28.1985 

61 

123 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për një ndryshim në Kodin e Punës, 
parashtresa përkatëse. 

01.21.1985 - 
02.08.1985 

18 
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124 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për ndryshimin e nenit 57 dhe 88 të Kodit të 
Punës si dhe materiali dërguar Komitetit Qendror të Partisë 
për këtë problem. 

02.08.1985 - 
02.27.1985 

13 

125 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për shtrirjen e fitimit të munguar në 
Legjislacionin tonë, njoftimi përkatës. 

02.08.1985 9 

126 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, mbi disa shtesa në limitin organik të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacion i Ministrisë për 
këtë problem. 

01.31.1985 - 
02.12.1985 

9 

127 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për një ndryshim në ndarjen e punëve në 
kategori për efekt pensioni, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

10.04.1984 - 
02.21.1985 

12 

128 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për mënyrën e pagesës së punonjësve që 
punojnë në rrethet e veriut, për zhdukjen e pasojave të 
reshjeve të dëborës. 

01.20.1985 - 
02.08.1985 

17 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për ndarjen e punëve në kategori për efekt 
pensioni (për fonderitë e kombinatit të autotraktorëve "Enver 
Hoxha"). 

02.08.1985 13 

130 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për shqyrtimin e problemeve të realizimit të 
detyrave në Kombinatin Metalurgjik dhe Uzinën e PVC-së në 
Vlorë. 

02.08.1985 43 

131 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për çmimet e blerjes së rrushit për 
industrializim dhe çmimet e shitjes me pakicë të verërave të 
vjetërsuara. 

02.08.1985 3 

132 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për emërim e lëvizje kuadri si dhe praktikat 
përkatëse. 

06.27.1984 - 
02.11.1985 

65 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

133 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.02.1985, për shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të 
ditës, për problemin e plehrave azotike. 

02.08.1985 9 

134 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.02.1985, për shtrirjen e mëtejshme të punës së 
punonjësve me plotësimin e treguesve ekonomiko-financiarë, 
studim i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

02.22.1985 - 
02.25.1985 

62 

135 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.02.1985, për shqyrtimin e projekttematikës së 
problemeve që do të shqyrtojnë Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e tij gjatë tremujorit të parë të vitit 1985 si dhe ato që 
do të shqyrtohen deri në fund të vitit si dhe projekttematika e 
miratuar. 

02.22.1985 - 
03.22.1985 

47 

136 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.02.1985, për emërim e lëvizje kuadri. 

02.20.1985 - 
03.15.1985 

17 

137 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.03.1985, mbi kontrollin e ushtruar në stacionet 
hekurudhore për ruajtjen dhe administrimin e mallrave, 
njoftim i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

03.01.1985 - 
03.08.1985 

103 

138 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, për shpërndarjen e specialistëve me arsim të 
lartë e të mesëm, që mbarojnë shkollat në vitet 1984-1985. 

03.12.1985 6 

139 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, për projektidenë e zgjeruar të hapjes së fushës 
së katërt të minierës së qymyrgurit në Memaliaj, relacioni 
përkatës. 

01.05.1985 - 
03.12.1985 

27 

140 Procesverbal, vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 12.03.1985, për lidhjen e shpërblimit të punës 
së punonjësve të sektorit të naftës e të gazit me rezultatet e 
arritura në prodhim, relacioni i Ministrisë së Energjetikës për 
këtë problem. 

02.13.1985 - 
03.16.1985 

10 
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141 Procesverbal dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 12.03.1985, për përgatitjen dhe shqyrtimin e 
raporteve të llogaritjes së rezervave të naftës e të gazit në 
Komisionin e Rezervave në mbledhjet e datës 12.10 dhe 
24.11.1984, për miratimin e raportit të shtresës Gorani zero të 
NNN Marinëz, me gjendje 30.06.1983 dhe gëlqerorët e 
Zharëzës-Marinëz me gjendje 01.06.1984, raporti përkatës si 
dhe relacioni i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

03.12.1985 - 
03.25.1985 

56 

142 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e raportit të llogaritjes së rezervave të naftës e të 
gazit të shtresës "M3" në vendburimin e Marinzës, me gjendje 
fillestare, relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë 
problem. 

03.12.1985 21 

143 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
12.03.1985, për miratimin e sasisë së rezervave fillestare 
gjeologjike të naftës dhe të gazit në vendburimin e ranorëve të 
Rasës, miratimin e sasisë së rezervave fillestare gjeologjike të 
naftës e të gazit në vendburimin e ranorëve të Pekishtit, 
relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

08.03.1984 - 
03.12.1985 

47 

144 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave fillestare gjeologjike të 
gazit në pliocenin e Divjakës me gjendje 31.10.1984, relacion i 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

03.21.1984 - 
03.12.1985 

32 

145 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, mbi shqyrtimin në Komisionin e rezervave të 
mineralit të bakrit, të bakër-zinkut, të piritit dhe të arit në 
vendburimin Munellë të rrethit të Pukës, me gjendje 
01.07.1984, relacioni përkatës. 

02.20.1985 - 
03.25.1985 

58 

146 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të vendburimit të bakrit në 
Perlat të rrethit të Mirditës, me gjendje 01.01.1983, relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

05.17.1984 - 
03.12.1985 

23 
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147 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të bakrit, 
piritit, zinkut dhe arit në vendburimin e Gurth-Spaçit të 
rrethit të Mirditës, me gjendje 01.01.1984, relacioni përkatës. 

03.12.1985 20 

148 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të bakrit dhe 
piritit në vendburimin e Spaçit të rrethit të Mirditës, me 
gjendje 01.01.1984, relacioni përkatës. 

03.12.1985 24 

149 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kromit në 
vendburimin e Bulqizës, me gjendje 01.01.1982. 

03.12.1985 47 

150 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kromit në 
vendburimin e Batrës, me gjendje 01.01.1982, relacioni 
përkatës. 

03.12.1985 9 

151 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të bakrit në 
vendburimin e Nikoliqit-2 të rrethit të Kukësit me gjendje 
01.01.1983, relacioni përkatës. 

03.12.1985 17 

152 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të vendburimit të bakrit në 
Reps-Laj të rrethit të Mirditës, me gjendje 01.07.1982, relacioni 
përkatës. 

03.12.1985 18 

153 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të qymyrgurit të fushës së 
4-t të vendburimit të Memaliajt, me gjendje 01.01.1982, 
relacioni përkatës. 

03.12.1985 22 

154 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të zhavorrit bituminoz në 
zonën e tretë Resulaj të vendburimit në Selenicë, me gjendje 
01.07.1982, relacioni përkatës. 

03.12.1985 25 

155 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të qymyrgurit në 
vendburimin Tpla të rrethit të Tropojës, me gjendje 01.01.1984, 
relacioni përkatës. 

03.12.1985 15 
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156 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineraleve inerte 
lumore për llaç e beton në lumin e Matit (sektori Skuraj-Falo), 
me gjendje 01.01.1983, relacioni përkatës. 

04.18.1984 - 
03.12.1985 

13 

157 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të materialeve inerte 
lumore për llaç e beton në lumin e Tërkuzës të Tiranës e të 
Erzenit, me gjendje 01.01.1982, relacioni përkatës. 

03.12.1985 14 

158 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 12.03.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të rërës kuarcore për tulla 
silikate e për llaç e beton në rrethin e Tiranës, me gjendje 
01.01.1982, relacioni përkatës. 

03.12.1985 11 

159 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, për zgjerimin, fuqizimin dhe përsosjen e 
studimeve gjeologo-inxhinierike, sizmologjike dhe të 
ndërtimeve antisizmike, relacion i Komitetit të Shkencës dhe 
të Teknikës, njoftimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë për 
këtë problem. 

01.22.1985 - 
04.01.1985 

47 

160 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, për disa masa lidhur me shërbimin e gjendjes 
civile, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

02.11.1985 - 
03.12.1985 

8 

161 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, për gjendjen dhe efektivitetin e komplekseve 
blegtorale dhe në veçanti për kompleksin e qingjave në 
Sarandë, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

01.20.1985 - 
03.12.1985 

26 

162 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.03.1985, për disa çështje jashtë rendit të ditës si: 
problemi i furnizimit të popullit, hapja e shkollës 2-vjeçare të 
policisë etj. 

03.12.1985 3 

163 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 16.03.1985, për shpërndarjen e specialistëve 
me arsim të lartë e të mesëm profesional për vitin 1985, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.23.1985 - 
03.23.1985 

107 
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164 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.03.1985, për bilancin e të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për tremujorin e dytë dhe 
gjashtëmujorin e parë të vitit 1985, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

03.09.1985 - 
03.16.1985 

104 

165 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.03.1985, për bilancin e të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në valutë për tremujorin e dytë dhe bilancin 
paraprak për tremujorin e tretë e të katërt të vitit 1985, 
relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

03.26.1985 64 

166 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.03.1985, për problemet që dalin për vitin 
1985 nga bilancet faktike të lëndëve të para, materialeve e 
prodhimeve kryesore të vitit 1984, njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.16.1985 - 
03.26.1985 

25 

167 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.03.1985, për gjendjen e forcave të lira të 
regjistruara për punë, problemet që dalin dhe disa masa që 
propozohen për të lehtësuar vështirësitë e krijuara në këtë 
fushë, relacioni përkatës. 

03.26.1985 - 
04.01.1985 

25 

168 Procesverbal i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
26.03.1985, për masat që duhen marrë për zhvillimin dhe 
shfrytëzimin racional të pyjeve dhe të lëndës drusore, studimi 
përkatës. 

03.20.1985 - 
04.09.1985 

14 

169 Procesverbal  i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 02.04.1985, për zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave për furnizimin materialo-teknik, 
problemet që dalin dhe detyrat për përsosjen e mëtejshme të 
tij, raport i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.18.1985 - 
04.02.1985 

93 
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170 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.04.1985, për shqyrtimin e studimeve për përsosjen e 
projektimit teknologjik, konstruktiv dhe të kooperimit të 
industrisë mekanike, për ngritjen e Institutit të Teknologjisë 
Mekanike, për fuqizimin e Institutit të Studimeve dhe të 
Projektimeve Mekanike dhe specializimin e tij për 
standardizimin dhe projektimin e makinave, studimet 
përkatëse. 

05.23.1984 - 
04.02.1985 

74 

171 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.04.1985, për përmirësimin e kushteve të punës dhe të 
jetesës së punëtorëve, raporti përkatës. 

02.16.1985 - 
04.02.1985 

27 

172 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.04.1985, mbi specialistët që shkëputen për një kohë 
nga puna e caktohen të merren me studime, relacion i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, i sektorit të kuadrit për 
këtë problem. 

04.02.1985 8 

173 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.04.1985, për kursimin e lëndëve të para, materialeve e 
investimeve kundrejt kontigjenteve dhe vleftave të miratuara 
në planin e vitit 1985, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

03.28.1985 - 
05.25.1985 

57 

174 Procesverbali dhe letra e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, për plotësimin e detyrave të planit të punës 
shkencore në vitin 1984, relacion i Komitetit të Shkencës dhe të 
Teknikës për këtë problem. 

03.01.1985 - 
06.05.1985 

70 

175 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, mbi veprimtarinë e Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare gjatë 
vitit 1985 dhe shfrytëzimin e tyre teknik, relacion i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

04.20.1985 - 
05.11.1985 

20 

176 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 11.05.1985, për asfaltimin e rrugëve e të 
shesheve në stacionin hekurudhor kufitar Bajzë, relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

03.21.1985 - 
05.23.1985 

9 
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177 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, për rritjen e vleftës së plotë të ndërtim-
montimeve të puse anekseve 4 dhe 8 të fushës së dytë, 
relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

01.28.1985 - 
05.11.1985 

19 

178 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 11.05.1985, për kalimin e 159 hektarëve tokë 
arë nga kooperativa bujqësore e Velipojës në përdorim të 
ndërmarrjes pyjore dhe të ndërmarrjes bujqësore të Velipojës 
në rrethin e Shkodrës, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

03.28.1985 - 
05.27.1985 

11 

179 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, për rritjen e vleftës së plotë të ujëmbledhësit të 
Farkës Nr.1 në rrethin e Tiranës. 

05.11.1985 1 

180 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 11.05.1985, për firot e mallrave gjatë ruajtjes, 
transportimit dhe tregtimit të tyre, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

02.05.1985 - 
05.28.1985 

15 

181 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 11.05.1985, për plotësimin e nevojave të 
furnizimit me disa artikuj Ministrinë e Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme nga Ministria e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

03.26.1985 - 
05.30.1985 

37 

182 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 11.05.1985, për plotësimin dhe kompletimin 
me pajisjet zjarrëfikëse, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

09.06.1984 - 
05.28.1985 

39 

183 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, për plotësimin e detyrave ekonomiko-
financiare për vitin 1985. 

05.11.1985 39 

184 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, mbi kontrollin e ushtruar nga ekipi i Këshillit 
të Ministrave në rrethin e Sarandës si dhe njoftimi përkatës. 

04.27.1985 - 
05.11.1985 

24 
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185 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.05.1985, për shqyrtimin e bilancit valutor, relacioni 
përkatës. 

05.11.1985 7 

186 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
22.05.1985, për disa ndryshime në bilancin valutor të të 
ardhurave dhe të shpenzimeve në valutë për tremujorin e dytë 
1985, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

05.16.1985 - 
06.03.1985 

94 

187 Procesverbal dhe letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për masat që duhen marrë për mënjanimin e 
humbjeve të mineraleve në Portin "Enver Hoxha" në Durrës, 
relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

04.06.1985 - 
06.03.1985 

39 

188 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
22.05.1985, për ngritjen e fazës së parë të kantierit për 
ndërtimin e hidrocentralit të Banjës, parashtresa e Ministrisë 
së Energjetikës për këtë problem. 

03.16.1985 - 
06.01.1985 

19 

189 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për ecurinë e mëtejshme të pusit Garunjas-1 
në Lushnje, relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë 
problem. 

05.14.1985 - 
05.22.1985 

14 

190 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për transportin e oksigjenit në bombola, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

02.20.1985 - 
06.07.1985 

25 

191 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për kalim tokash nga kooperativa bujqësore e 
Fushë-Bulqizës në ndërmarrjen bujqësore të Dibrës, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.12.1985 - 
05.22.1985 

41 

192 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për miratimin e ndërtimit të sheshit të 
ndërtimit për ekonomitë e rritjes së peshkut në Kryevidh të 
rrethit të Durrësit, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

01.06.1985 - 
05.25.1985 

13 
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193 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.22.05.1985, për dhënien e dietës 300 specialistëve që do të 
punojnë përkohësisht hidrocentralin "Enver Hoxha" të 
Komanit, relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

04.02.1985 - 
05.27.1985 

7 

194 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.22.05.1985, mbi qëndrimet tona në mbledhjen e ardhshme të 
15-të të Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për ekonominë ujore, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

05.07.1985 - 
05.22.1985 

40 

195 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për dhënie pensioni familjar për merita të 
veçanta, relacionet e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Tiranës, Universitetit të Tiranës "Enver Hoxha" 
për këtë problem. 

04.05.1985 - 
05.27.1985 

20 

196 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për gjendjen e vdekshmërisë foshnjore, 
rezultatet e katërmujorit për vitin 1985 dhe masat që do të 
merren në të ardhmen për uljen e mëtejshme të saj, 
informacioni përkatës. 

05.20.1985 - 
05.27.1985 

29 

197 Procesverbal dhe komunikata e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.05.1985, për punën e bërë dhe masat që po 
merren për likuidimin e pasojave të dëborës në rrethet e 
Veriut, Kukës, Tropojë, Peshkopi, Mirditë, Mat, Shkodër, 
Lezhë, Pukë, dërguar Agjencisë Telegrafike Shqiptare. 

05.22.1985 - 
10.05.1985 

28 

198 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.05.1985, për shqyrtimin e çështjeve jashtë rendit të 
ditës si mbi paraqitjen e planimetrive të rretheve të Veriut. 

05.22.1985 9 

199 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1985, mbi gjendjen e shërbimit tregtar dhe të 
ndërtimeve në fshat, studimet dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

02.28.1985 - 
06.20.1985 

191 
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200 Procesverbal, vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 28.05.1985, për furnizimin e Ministrisë së 
Ndërtimit me traversa hekurudhore për përfundimin e 
hekurudhës Fier-Vlorë, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

05.25.1985 - 
06.01.1985 

9 

201 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1985, për krijimin me aksion të livadheve polifite në 
rrethin e Tiranës, relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës, Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

05.28.1985 - 
06.07.1985 

12 

202 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1985, për heqjen nga fondi pyjor të 30 ha pyje 
industriale në rrethin e Vlorës dhe të 20 ha pyje industriale në 
rrethin e Elbasanit, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

05.02.1985 - 
06.07.1985 

11 

203 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1985, për sheshin e hapjes së minierës në fushën e 
katërt në Memaliaj, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

04.23.1985 - 
05.28.1985 

8 

204 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.05.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si: lidhur me bisedimet që janë bërë me jugosllavët për 
hekurudhën, për shkurtimin e autoveturave që janë në 
përdorim të administratës shtetërore. 

05.24.1985 - 
06.07.1985 

41 

205 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1985, për disa masa për përmirësimin e punës në 
tranport, relacion i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë 
problem. 

05.10.1985 - 
06.01.1985 

63 

206 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1985, për stimulimin në pagë të punëtorëve të 
nëntokës në miniera, relacion i Komitetit të Punës dhe Pagave 
për këtë problem. 

05.22.1985 - 
06.12.1985 

18 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

207 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.06.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si: mbi ekipet që kanë shkuar në rrethe, mbi 
shpërndarjen e materialeve që duheshin për likuidimin e 
pasojave të dëborës. 

06.01.1985 5 

208 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.06.1985, mbi plotësimin e detyrave të eksport-importit 
për muajin maj 1985 dhe për bilancin valutor të tremujorit të 
tretë dhe parashikimi paraprak për tremujorin e katërt dhe 
krejt vitin 1985, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

06.06.1985 - 
06.08.1985 

192 

209 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.06.1985, për shqyrtimin e masave që duhen marrë për 
të plotësuar nevojat e vendit dhe detyrat e eksportit me energji 
elektrike për periudhën qershor-tetor 1985, relacion i 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

06.08.1985 20 

210 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1985, për mbulimin e efekteve në bilancin e eksport-
importit nga ulja e niveleve të nxjerrjes së naftës e të gazit 
kundrejt kuotave të projektplanit të tetë, relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.25.1985 - 
07.02.1985 

65 

211 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, mbi disa probleme të përdorimit të 
frekuencave për shërbimet e ndryshme në vendin tonë dhe 
rrugët e zgjidhjes së tyre, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

03.25.1985 - 
08.15.1985 

152 

212 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për  ripunimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.28, datë 10.07.1979, për përdorimin e mjeteve të 
radiokomunikacioneve, të pajisjeve e të makinerive që 
punojnë me frekuenca të larta dhe për administrimin e 
radiofrekuencave, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
për këtë problem. 

03.01.1985 - 
08.02.1985 

29 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

213 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për zhvillimin dhe zbatimin e informatikës në 
të gjithë kompleksin tekniko-shkencor dhe ekonomik të 
industrisë së naftës e të gazit, relacion i Komitetit të Shkencës 
dhe të Teknikës për këtë problem. 

05.07.1985 - 
06.22.1985 

21 

214 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për masat që duhen marrë për përmirësimin e 
cilësisë së miellit e të bukës dhe për administrimin më të mirë 
të tyre në qytet e në fshat, relacion i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

01.12.1985 - 
06.22.1985 

50 

215 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për dhënie diete punonjësve të ndërmarrjes të 
kullotave, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.12.1985 - 
06.22.1985 

7 

216 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për normat e ujitjes, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

03.23.1985 - 
07.18.1985 

52 

217 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për kalimin e aktivitetit të disa kinemave të 
Bashkimeve Profesionale në varësi të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës për këtë problem. 

12.27.1984 - 
07.11.1985 

19 

218 Procesverbal dhe udhëzim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 22.06.1985, për një ndryshim në udhëzimin e 
Këshillit të Ministrave për shpërblimin e 100 lekëshit të 
pjesëmarrjes në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, 
relacioni përkatës i Aparatit të Këshillit të Ministrave për këtë 
problem. 

05.20.1985 - 
07.09.1985 

19 

219 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për shitjen e monedhave për qëllime 
numizmatike dhe për filatelinë, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

04.05.1985 - 
07.06.1985 

19 

220 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për pagimin e qirasë së banesave, të energjisë 
elektrike, të ujit, të pajtimit dhe bisedimet telefonike me 
xhirim dhe me anë të librezës së kursimit, relacion i Ministrisë 
së Financave për këtë problem. 

02.28.1985 - 
07.06.1985 

17 
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221 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për ndërtimin dhe koston e apartamenteve të 
banimit në pesëvjeçarin e shtatë (1981-1985) dhe problemet 
për planifikimin e kostos për pesëvjeçarin e tetë (1986-1990), 
njoftim i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

05.18.1985 - 
06.22.1985 

24 

222 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, mbi masat për përmirësimin e furnizimit 
materialo-teknik me mallra importi, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

04.21.1985 - 
06.22.1985 

9 

223 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për domosdoshmërinë e përsosjes së hartimit 
dhe të zbatimit të planit të volumit të punës në ton dhe të 
kontratave, duke bërë shtesa në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.72, datë 29.03.1984, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

03.19.1985 - 
06.22.1985 

19 

224 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1986, për rikontrollin e detyrave të vëna për futjen 
në qarkullimin ekonomik të mallrave me qarkullim të 
ngadalshëm, stoqe e mbinormativë, njoftim i Inspektimit të 
Shtetit për këtë problem. 

06.19.1985 - 
06.22.1985 

28 

225 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për një shtesë në planin e valutës së Ministrisë 
së Shëndetësisë, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

06.14.1985 - 
07.03.1985 

29 

226 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për shqyrtimin e problemit të mosrealizimit të 
planit të pasagjerëve. 

06.22.1985 14 

227 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për shqyrtimin e çështjes jashtë rendit të ditës 
si: ndalja e furrnaltës në Kombinatin Metalurgjik. 

06.22.1985 3 

228 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.06.1985, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

11.02.1984 - 
06.29.1985 

37 
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229 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave, për efekt nga ulja e nxjerrjes së naftës e të gazit 
kundrejt kuotave të projektplanit të pesëvjeçarit të tetë (1986-
1990) në bilancin e eksport-importit dhe disa rrugë për 
mbulimin e tyre. 

07.12.1985 - 
07.18.1985 

40 

230 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.07.1985, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

01.16.1985 - 
07.26.1985 

75 

231 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.07.1985, për ndërtimin e një varianti në bujqësi me 
detyra më të rëndësishme për t'u arritur në pesëvjeçarin e tetë, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.23.1985 14 

232 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.07.1985, për detyrat që dalin me jashtë nga përfundimi 
i hekurudhës Shkodër-Hani i Hotit. 

07.23.1985 24 

233 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për vendosjen në ruajtje të disa depove të 
armatimit të forcave vullnetare pranë pikave të hapjes së 
reparteve ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, të rezervave shtetërore 
dhe mundësinë e grumbullimit të tyre pa cënuar gatishmërinë 
luftarake, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

06.19.1985 - 
08.08.1985 

27 

234 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për stimulimin në pagë të punëtorëve të 
detyruar që punojnë nën tokë në minierën e kromit, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

07.04.1985 - 
08.08.1985 

9 

235 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për kalimin në kohë mobilizimi e lufte nga 
ekonomia popullore të një pjese të mjeteve dhe porteve detare, 
relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.24.1985 - 
08.15.1985 

19 
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236 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për argumentimin e shpimit të pusit të 
kërkimit Vl-10 në strukturën e Vlorës dhe të parashtresës, për 
nevojën e shpimit të pusit Fier-Mimarë 2 në zonën e Qytetit 
Stalin, relacionet e Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

06.21.1985 - 
08.03.1985 

26 

237 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për rritjen e vleftës së plotë të puse anekseve 
4.8 në fushën e dytë të minierës së qymyrgurit në Memaliaj, 
relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

06.07.1985 - 
08.07.1985 

14 

238 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për ngritjen e grupit të punës për shkurtimin e 
importit pranë Komisionit të industrisë mekanike, relacion i 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

06.17.1985 - 
08.03.1985 

15 

239 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për rritjen e eksportit nga konfeksioni i 
tekstileve të caktuara për eksport, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

05.16.1985 - 
08.07.1985 

14 

240 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për përmirësimin e furnizimit të popullsisë së 
kryeqytetit me qumësht, vezë e perime, relacionet e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë 
problem. 

06.10.1985 - 
09.09.1985 

51 

241 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për firot e mallrave gjatë ruajtjes, 
transportimit dhe tregtimit të tyre, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

04.03.1985 - 
08.15.1985 

40 

242 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për rritjen e vleftës së plotë të ujëmbledhësit të 
Farkës Nr.1 në rrethin e Tiranës, relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

03.26.1985 - 
08.08.1985 

25 

243 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për kategorizimin e institucioneve 
shëndetësore, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

06.05.1985 - 
08.07.1985 

22 
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244 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për mundësinë e prodhimit në vend të 
monedhave metalike, relacion i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

05.06.1985 - 
08.08.1985 

11 

245 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për organizimin e Inspektimit të Shtetit, 
relacion dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i 
Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

07.11.1985 - 
09.17.1985 

25 

246 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për shqyrtimin e përgjithësimit për ndotjen e 
mjedisit, relacionet e Hetuesisë së Përgjithshme, Prokurorisë 
së Përgjithshme, Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

07.13.1985 - 
08.03.1985 

85 

247 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.08.1985, për shqyrtimin e bilancit valutor të muajit 
korrik. 

08.03.1985 21 

248 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 06.08.1985, për realizimin e planit të kromit si 
shtatëmujor. 

08.06.1985 60 

249 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.09.1985, për realizimin e bilancit valutor të tremujorit 
të tretë dhe hartimin e bilancit valutor të tremujorit të katërt 
1985, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë 
problem. 

09.02.1985 - 
09.07.1985 

84 

250 Procesverbali dhe letra e Këshillit të Ministrave, datë 
09.09.1985, për problemet e furnizimit të popullit me perime, 
njoftim i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për 
këtë problem. 

08.24.1985 - 
09.18.1985 

139 

251 Procesverbal dhe udhëzim i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 19.09.1985, mbi kriteret e krijimit, të 
fuqizimit, të administrimit dhe të përdorimit të rezervave 
materiale të ekonomisë, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

01.12.1985 - 
10.11.1985 

28 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

252 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
19.09.1985, për një shtesë në planin e importit të vitit 1985 për 
Bankën e Shtetit Shqiptar, relacion i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

04.25.1985 - 
09.27.1985 

10 

253 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për burimet dhe mënyrën e financimit të 
shpenzimeve që bëhen për MCR-në, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

03.27.1985 - 
09.19.1985 

13 

254 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për një ndryshim në urdhëresën Nr.5, datë 
22.10.1983, për studimin, projektimin, zbatimin, financimin e 
investimeve dhe të ndërtimeve themelore dhe marrjen në 
dorëzim të veprave, relacion i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

05.16.1985 - 
09.27.1985 

9 

255 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për kalimin e 970 ha tokë nga zëri kadastral 
pemëtare në zërin kullotë në rrethin e Gjirokastrës, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.29.1985 - 
09.24.1985 

12 

256 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
19.09.1985, për organizimin e sektorit të financës, të planit dhe 
të kontroll-revizionit në sistemin gjyqësor, relacion i Gjykatës 
së Lartë për këtë problem. 

06.17.1985 - 
09.27.1985 

14 

257 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave për fuqizimin e bazës ushqimore të blegtorisë. 

09.19.1985 34 

258 Procesverbal, vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 19.09.1985, për gjendjen dhe masat që duhen 
marrë për funksionimin e trupave e të druve të zjarrit nga 
pyjet, prodhimit dhe të ndërtim-montimit të teleferikëve, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

09.19.1985 - 
10.18.1985 

34 
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259 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për miratimin e marrëveshjes për organizimin 
e trafikut kufitar hekurudhor të mallrave ndërmjet Shqipërisë 
dhe Jugosllavisë, relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

07.19.1985 - 
09.25.1985 

28 

260 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për miratimin e shpimit të pusit të kërkimit 
Fier-Mimarë-26 për naftë e gaz si dhe argumentimi i pusit të 
shpimit Vlora-10 në strukturën e Vlorës, relacion i Ministrisë 
së Energjetikës për këtë problem. 

08.16.1985 - 
09.25.1985 

23 

261 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për dhënie pensioni për merita të veçanta, 
relacionet e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Durrës, Berat për këtë problem. 

07.24.1985 - 
09.25.1985 

20 

262 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 19.09.1985, për emërim e lëvizje kuadri, 
relacionet përkatëse. 

09.28.1984 - 
09.26.1985 

78 

263 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për disa mendime për të ngritur nivelin e 
punës së informacionit në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

09.19.1985 3 

264 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.09.1985, për disa çështje jashtë rendit të ditës si për 
uzinën e nikel-kobaltit, zgjerimin e uzinës së acidit sulfurik. 

09.19.1985 16 

265 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.09.1985, mbi masat që duhen marrë për përballimin e 
gjendjes energjetike të krijuar, njoftim i Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, Ministrisë së Energjetikës për këtë 
problem. 

09.24.1985 22 

266 Raport i sektorit të organeve lokale të administratës 
shtetërore, Komisionit të Planit të Shtetit, Arbitrazhit 
Shtetëror, për rritjen në një shkallë më të lartë të veprimtarisë 
së këshillave popullore dhe të organeve të tyre ekzekutive në 
fushën e prodhimit dhe të shpërndarjes, raport dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

09.28.1985 - 
10.09.1985 

43 
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267 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.09.1985, për masat që duhen marrë gjatë muajit tetor 
për përballimin e gjendjes energjetike të krijuar. 

09.30.1985 16 

268 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për forcimin e vigjilencës dhe të regjimit të 
kufirit shtetëror, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për këtë problem. 

10.05.1985 56 

269 Procesverbal, vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 05.10.1985, për përfundimet e detyrës së vënë 
ministrive, rishikimin e strukturave dhe organikave të 
aparateve të tyre, relacion i Komitetit të Punës dhe Pagave për 
këtë problem. 

09.11.1985 - 
10.19.1985 

32 

270 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për zbatimin e detyrave të lëna nga Këshilli i 
Ministrave në vitin 1982 në Ministrinë e Shëndetësisë dhe për 
realizimin e planit të kontroll-revizionit në objektet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

09.07.1985 - 
10.05.1985 

16 

271 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.05.1985, mbi masat për organizimin e vëzhgimit e të 
diktimit të ndotjeve kimike, baktereologjike dhe radioaktive 
në kuadrin e shërbimit të mbrojtjes civile të Republikës nga 
armët e dëmtimit në masë (ADM), relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.29.1985 - 
10.05.1985 

22 

272 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për një ankesë të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Elbasanit ndaj një vendimi të 
Arbitrazhit Shtetëror, relacion i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Elbasanit dhe të Arbitrazhit 
Shtetëror për këtë problem. 

09.10.1985 - 
10.05.1985 

11 
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273 Procesverbal e vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 05.10.1985, për shqyrtimin në komisionin e 
rezervave të raporteve gjeologjike me llogaritje rezervash për 
minerale të dobishme të ngurta, miratimi i sasisë së rezervave 
të mineralit të boksidit dhe uranit në vendburimin e Dajtit me 
gjendje 01.01.1984, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, raporti përmbledhës. 

09.10.1985 - 
10.17.1985 

49 

274 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të fosforiteve 
në vendburimin e Nivicës në rrethin e Tepelenës, me gjendje 
01.01.1984, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

29 

275 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kromit në 
vendburimin Katjel të rrethit të Pogradecit, me gjendje 
01.01.1984, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

11.19.1984 - 
10.05.1985 

17 

276 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kromit në 
vendburimin Kalimash në rrethin e Kukësit, me gjendje 
01.01.1983, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

21 

277 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kromit në 
zonën Zogaj-Qafë Prush në rrethin e Tropojës, me gjendje 
01.01.1983, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

20 

278 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të argjilave për prodhimin 
e tullave e të çimentos në vendburimin Zdojan në rrethin e 
Dibrës, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për 
këtë problem. 

06.13.1984 - 
10.17.1985 

16 
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279 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të gëlqerorëve, argjilave 
dhe të ranorëve për prodhimin e çimentos në vendburimin 
Çidhën-Grykë Nokë të rrethit të Dibrës, relacion i Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

17 

280 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të argjilave dhe 
gëlqerorëve për prodhimin e çimentos në vendburimin 
Nangë-Kënetë dhe Bushat të rrethit të Kukësit, me gjendje 
01.01.1983, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

11.15.1985 - 
11.17.1985 

15 

281 Vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 
05.10.1985, për miratimin e sasisë së rezervave të argjilës për 
tulla në vendburimin Kraps të rrethit të Fierit me gjendje 
01.01.1984, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

12 

282 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të travertinës në 
vendburimin Saraq-Vithkuq, sektori Miçer në rrethin e Korçës, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

16 

283 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të gëlqerorëve 
kongomeratikë dekorativë të vendburimit në Polenë të rrethit 
të Korçës, me gjendje 01.01.1984, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

15 

284 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të kaolinës në 
vendburimin Vig të rrethit të Shkodrës, me gjendje 01.01.1983, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

13 
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285 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kripës në 
vendburimin e Dhrovjanit të rrethit të Sarandës, me gjendje 
01.01.1984, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

10.08.1985 - 
10.17.1985 

21 

286 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.1985, 
për miratimin e sasisë së rezervave të ujrave nëntokësore në 
rajonin Lushnje-Peqin-Rrogoozhinë, me gjendje 01.01.1984, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

09.05.1985 - 
10.05.1985 

12 

287 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 05.10.19858, 
për miratimin e sasisë së rezervave të ujrave nëntokësore në 
rajonin Vjosë-Shushicë, me gjendje 01.01.1981, relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

10.05.1985 - 
10.17.1985 

16 

288 Procesverbal e vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 05.10.1985, për nxjerrjen jashtë përdorimit të 
disa mjeteve, relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave, Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së 
Energjetikës, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
për këtë problem. 

06.10.1985 - 
10.18.1985 

104 

289 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për financimin e dëmeve nga fatkeqësitë e 
natyrës të vitit 1984, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

07.23.1985 - 
10.05.1985 

10 

290 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për një shtesë në planin e investimeve për 
vitin 1985, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.02.1985 - 
10.18.1985 

14 

291 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për thithjen e kooperativës bujqësore të 
Luzatit në rrethin e Tepelenës dhe të kooperativës bujqësore të 
qytetit të Pukës, përkatësisht në ndërmarrjet bujqësore 
Tepelenë e Pukë, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

06.18.1985 - 
10.05.1985 

13 
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292 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për masat që duhen marrë për rritjen e të 
ardhurave në valutë, relacion i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

07.01.1985 - 
10.05.1985 

9 

293 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për ndryshimet në pagat e kryetarëve të 
gjykatave e prokurorive të rretheve dhe të zëvendësve të tyre, 
relacion i Gjykatës së Lartë dhe i Prokurorisë së Përgjithshme 
për këtë problem. 

09.04.1985 - 
10.10.1985 

16 

294 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për trajtimin e punës me shtresë vluese dhe 
pastrimin e thatë të gazit sulfuror me firmat "Lurgi (RFGJ) dhe 
Centroza" (Poloni), relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

09.24.1985 - 
10.05.1985 

10 

295 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për të ngritur nivelin e punës së informacionit 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave, relacioni përkatës. 

08.31.1985 - 
10.05.1985 

11 

296 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për daljet jashtë shtetit të punonjësve tanë për 
aktivitete të ndryshme. 

10.05.1985 4 

297 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për shqyrtimin e bilancit të eksport-importit 
për tremujorin e katërt të vitit 1985. 

10.05.1985 4 

298 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.10.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, mbi blerjen e një hoteli në Itali. 

10.05.1985 5 

299 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për zbulimin, parandalimin dhe goditjen në 
kohë të veprimtarisë armiqësore e keqbërëse në ekonomi, 
raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.03.1985 - 
10.22.1985 

52 

300 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për rregulloren e shërbimit shifror të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

09.26.1985 - 
11.20.1985 

109 
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301 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave, datë 12.10.1982, për bursat e studentëve dhe të 
pasuniversitarëve jashtë shtetit, relacionet e Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

08.24.1985 - 
12.04.1985 

22 

302 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për përdorimin vetjak të një pjese të të 
ardhurave që realizon ndërmarrja e Albturizmit në Tiranë, 
relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

09.07.1985 - 
11.01.1985 

10 

303 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.22.10.1985, për caktimin e tarifës së pagës së punëtorëve të 
përpunimit të konfiskateve, relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

08.16.1985 - 
11.01.1985 

13 

304 Ligje dhe dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.10.1985, për hartimin, miratimin dhe zbatimin e planeve 
rregulluese të qyteteve e të fshatrave, mbi mbrojtjen e tokës, 
relacionet dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Ndërtimit, 
nisja e dekreteve ministrive, institucioneve qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

09.14.1985 - 
12.13.1985 

69 

305 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.22.10.1985, për dhënien e ditëve të punës ose pagën e 
anëtarëve të kooperativave bujqësore që kryejnë detyrën e 
ndihmësgjyqtarit, relacion i Gjykatës së Lartë për këtë 
problem. 

10.02.1985 - 
11.01.1985 

8 

306 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22 tetor 1985, për faljen dhe zgjatjen e afatit të kredive të 
disa kooperativave bujqësore kodrinore-malore me rezultate 
të dobëta dhe për disa kooperativa bujqësore që parashikohen 
të mbeten me shpenzime të pambuluara, relacion i Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

09.13.1985 - 
09.22.1985 

57 
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307 Letër e Këshillit të Ministrave, për masat që do të merren për 
kooperativat bujqësore që parashikohen të dalin me 
shpenzime të pambuluara, njoftim i Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Ministrisë Financave për këtë problem. 

09.28.1985 - 
11.13.1985 

12 

308 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për fuqizimin e luftës kundër tuberkulozit, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

07.12.1985 - 
10.22.1985 

21 

309 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për masat për dorëzimin dhe vënien në 
shfrytëzim të objekteve të vitit 1985. 

10.22.1985 5 

310 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1985, për plotësimin e treguesve të qarkullimit 
monetar për nëntëmujorin e vitit 1985 dhe disa masa që duhen 
marrë. 

10.15.1985 - 
10.22.1985 

28 

311 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për disa përmirësime të afateve normative të 
kohëzgjatjes së ndërtimit të veprave dhe përcaktimin e kufijve 
normativë të ndërtimeve në proces të veprave prodhuese e 
socialkulturore, relacion i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

07.20.1985 - 
11.15.1985 

38 

312 Procesverbal e vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1985, për organizimin e punës 
studimore, projektuese dhe prodhuese për ndërtimin e 
hidrocentraleve të vegjël, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

10.17.1985 - 
11.26.1985 

23 

313 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për miratimin e shpimit të pusit Delvina-12, 
relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

10.12.1985 - 
11.22.1985 

13 

314 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për mënyrën e shpërblimit të punonjësve në 
Kombinatin Poligrafik, relacion i Komitetit të Punës dhe 
Pagave për këtë problem. 

09.28.1985 - 
11.20.1985 

15 
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315 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për disa ndryshime në dekretin mbi 
dëshmorët e Atdheut, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor si dhe relacioni përkatës për këtë problem. 

10.29.1985 - 
12.05.1985 

16 

316 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për fuqizimin e luftës kundër tuberkulozit, 
njoftimi përkatës. 

11.04.1985 - 
11.15.1985 

14 

317 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për shqyrtimin e masave për zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave, për sigurimin e bazës 
ushqimore të blegtorisë. 

11.15.1985 21 

318 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për disa probleme të punës dhe të zënies me 
punë të forcave të afta të popullsisë. 

11.15.1985 5 

319 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për emërim e lëvizje kuadri, praktikat 
përkatëse. 

09.24.1985 - 
12.02.1985 

39 

320 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si për marrjen me qira dhe për importimin e pajisjeve të 
përdorura, për etiketimin e ambalazhimin etj. 

11.15.1985 11 

321 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për miratimin e detyrës së projektimit për 
hartimin e planit rregullues të qytetit të Tiranës, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit të Tiranës, 
mendimet e Komitetit Qendror për këtë problem. 

03.06.1985 - 
11.15.1985 

37 

322 Procesverbal e vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.11.1985, për miratimin e detyrës së 
projektimit për hartimin e planit rregullues të qytetit të Fierit 
(për periudhën 20-vjeçare 1985-2005, relacion i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Fierit për këtë 
problem. 

02.22.1985 - 
12.31.1985 

88 
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323 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për miratimin e studimit urbanistik dhe 
arkitektonik të shëtitores bregdetare në Durrës, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit 
për këtë problem. 

11.20.1985 - 
12.31.1985 

26 

324 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për projektimin urbanistik të qendrës dhe të 
lagjes nr.1 në qytetin e Vlorës, relacion i Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Vlorës për këtë problem. 

06.01.1985 - 
12.31.1985 

21 

325 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për miratimin e detyrës së projektimit të 
planit rregullues rajonal të qytetit të Tepelenës, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tepelenës për këtë problem. 

05.21.1985 - 
12.31.1985 

20 

326 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për miratimin e detyrës së projektimit të 
planit rregullues të qytetit të Memaliajt, parashtresa përkatëse. 

11.15.1985 - 
01.06.1986 

16 

327 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 15.11.1985, për miratimin e planit 
rregullues të qendrës së re të banimit në Bulqizë, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Dibrës 
për këtë problem. 

05.03.1985 - 
12.31.1985 

22 

328 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 15.11.1985, për miratimin e planit 
rregullues të qytetit të Poliçanit të rrethit të Skraparit, relacion 
i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Skraparit për këtë problem. 

04.04.1985 - 
12.31.1985 

38 

329 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.11.1985, për miratimin e detyrave të projektimit për 
hartimin e planeve rregulluese të plazheve, relacionet e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit 
dhe Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

05.21.1985 - 
12.10.1985 

141 
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330 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2 dhjetor 1985, për thellimin e pusit Frakull-55 mbi 
projektthellësinë e arritur, relacion i Ministrisë së Energjetikës 
për këtë problem. 

11.01.1985 - 
12.02.1985 

44 

331 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2 dhjetor 1985, për shqyrtimin e disa çështjeve të 
energjisë elektrike. 

12.02.1985 9 

332 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për përsosjen e mëtejshme të disa levave 
ekonomike në marrëdhëniet e shtetit me kooperativat 
bujqësore, klasifikimi i kooperativave bujqësore, studimi 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë, studim i Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

11.30.1985 - 
12.31.1985 

236 

333 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për riaftësimin fizik, psikik e profesional dhe 
sistemimin në punë të invalidëve dhe për shtëpitë e të 
moshuarve, relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

11.25.1985 - 
12.25.1985 

37 

334 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për punën e organeve shtetërore dhe 
ekonomike, për administrimin dhe ruajtjen e pronës socialiste, 
raport i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

10.31.1985 - 
12.12.1985 

41 

335 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.12.1985, për problemet që dalin nga veprimtaria e organeve 
shtetërore dhe ekonomike për zbatimin e ligjit për zgjidhjen e 
kërkesave, ankesave, vërejtjeve dhe propozimeve të shtetasve, 
njoftim dërguar Komitetit Qendror të Partisë, njoftim i degës 
së ankesave për këtë problem. 

12.04.1985 - 
12.26.1985 

43 
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336 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për blerjen e furrës me shtresë vluese dhe 
pastrimin e thatë e të njomë të gazit sulfuror nga firmat 
"Lurgi" (RFGJ) dhe "Centrozap" (Poloni), njoftim i Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë 
problem. 

11.25.1985 - 
12.12.1985 

13 

337 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për miratimin e sheshit të ndërtimit të uzinës 
së re të uresë në Fier, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

11.18.1985 - 
12.18.1985 

18 

338 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për kalim aktiviteti të prodhimit dhe të shitjes 
së miellit të bukës së Dropullit në shtet, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

12.02.1985 - 
12.21.1985 

15 

339 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për kalimin e 72 hektarëve tokë të punuar në 
zonën e Arvejës të kooperativës bujqësore të Bujanit në 
ndërmarrjen bujqësore në Tropojë, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

10.12.1985 - 
12.23.1985 

12 

340 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për alokacionet e punonjësve të përfaqësive të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

11.15.1985 - 
12.23.1985 

19 

341 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për stimulimin në pagë të punëtorëve të 
nëntokës në miniera e në gjeologji, relacion i Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

12.05.1985 - 
12.12.1985 

40 

342 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për bilancin e pritshëm të të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë për tremujorin e parë të vitit 1986, 
dërgimi i këtij bilanci Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme si dhe relacioni 
i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.13.1985 - 
12.26.1985 

39 
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343 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.12.1985, për disa çështje jashtë rendit të ditës si: mbi 
dëmet e shkaktuara nga tërmeti në rrethin e Tropojës, mbi 
ndërtimin e sheshit "Skënderbej" në lidhje me monumentin e 
shokut Enver. 

12.12.1985 7 

344 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.12.1985, për rikonstruksionin e sheshit "Skënderbej" në 
kryeqytet, relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

12.18.1985 - 
12.24.1985 

30 

345 Procesverbal dhe vendime të mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, datë 14.12.1985, për emërim e lëvizje 
kuadri, dhënie pensioni për merita të veçanta, relacionet 
përkatëse. 

11.02.1985 - 
12.17.1985 

44 

346 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1985, për disa përmirësime e sqarime për 
projektplanin e vitit 1986 mbi bazën e vërejtjeve të bëra nga 
Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.25.1985 - 
12.30.1985 

82 

347 Procesverbal dhe vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1985, për disa ndryshime në strukturën 
organizative të Drejtorisë së Naftës dhe të Gazit në Patos, 
relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

12.06.1985 - 
01.03.1986 

30 

348 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 30.12.1985, për disa çështje jashtë rendit të ditës si 
pranimi i mallrave tona për eksport nga pala gjermane. 

12.30.1985 5 

3 Vendime qarkulluese.   

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përsosjen e strukturës 
organizative të Aparatit të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë  
problem. 

03.11.1985 - 
06.03.1985 

27 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

350 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pagën e ushtarakëve të 
sigurimit të objekteve  të Mjekës, Poliçan dhe Gramsh, mbi 
pagat e punonjësve të shëndetësisë ushtarake, mbi tarifën e 
transportit të punonjësve të repartit ushtarak në Poliçan, 
relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

01.06.1985 - 
08.08.1985 

24 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e baterive 
të reja dhe grumbullimin e baterive të vjetra, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

01.18.1985 - 
03.01.1985 

15 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në dorëzim të 
urave metalike tip "Bejli", që janë të çmontuara e që do të 
çmontohen në të ardhmen, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

10.24.1985 - 
11.11.1985 

13 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e mjeteve të 
xhiros njësive e reparteve ushtarake dhe ndërmarrjeve 
ekonomike të ushtrisë, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

01.30.1985 - 
03.04.1985 

9 

354 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e planit të 
prodhimit të lëndëve plasëse për vitin 1985, relacionet e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.28.1985 - 
07.22.1985 

19 

355 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e 
importit dhe të ndërtim-montimeve të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
këtë problem. 

03.25.1985 - 
07.15.1985 

22 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
strukturën organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi plotësimin me komisarë të postave kufitare, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

02.05.1985 - 
07.13.1985 

18 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në limitin 
organik të Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacionet e 
Ministrisë për këtë problem. 

02.27.1985 - 
08.30.1985 

19 

358 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime e shtesë 
emërtimesh në tabelën e pagave të punonjësve civilë e 
ushtarakë, relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këto probleme. 

03.20.1985 - 
10.10.1985 

23 
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359 Vendime të Këshillit të Ministrave, për hapjen e një kursi 
dymujor për përgatitjen e shoqëruesve të Udhëheqjes, relacion 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.21.1985 - 
11.01.1985 

7 

360 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa lidhur me 
shërbimin e zyrave të gjendjes civile. 

03.20.1985 - 
03.27.1985 

8 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e normave të 
veshmbathjes së ushtarakëve të Forcave të Armatosura të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

03.23.1985 - 
04.09.1985 

10 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të mbledhjes së 35-të të zakonshme të Komisionit kryesor të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav, për incidentet kufitare, 
relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

08.12.1985 - 
09.09.1985 

14 

363 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin me roje 
ushtarake të stacionit hekurudhor të Bajzës në rrethin e 
Shkodrës dhe të stacionit hekurudhor dhe të urës së Mifolit në 
rrethin e Vlorës, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

10.04.1985 - 
10.18.1985 

14 

364 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e banesave 
me të dënuar me heqje lirie, relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

02.18.1985 - 
03.01.1985 

8 

365 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshim në planin e 
investimeve të Ministrisë, disa shtesa në Buxhetin e Shtetit për 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, relacionet e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.11.1985 - 
12.21.1985 

15 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e sektorit të 
teknikës së hetuesisë në Hetuesinë e Përgjithshme, relacion i 
Hetuesisë së Përgjithshme për këtë problem. 

12.17.1985 - 
12.25.1985 

8 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e personelit 
shoqërues e të shërbimit të Udhëheqjes së Partisë dhe të 
Shtetit, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

07.18.1985 - 
07.29.1985 

9 
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368 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa masa për 
zhdukjen e plotë të dëmeve të shkaktuara nga reshjet e 
dëborës në rrethet e Veriut. 

02.16.1985 - 
04.19.1985 

87 

369 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhdukjen e pasojave të 
tërmeteve të nëntorit të vitit 1985 në rrethin e Tropojës, 
relacione të Ministrisë së Ndërtimit, të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tropojës e Pukës për këtë 
problem. 

12.02.1985 - 
12.30.1985 

60 

370 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përjetësimin e emrit 
dhe veprës së shokut Enver Hoxha. 

04.17.1985 - 
04.18.1985 

13 

371 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
gjykatave dhe prokurorive në rrethe, njoftim i Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

10.28.1985 - 
11.06.1985 

5 

372 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në strukturën 
organizative të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve Pogradec, Mat, Mirditë, Librazhd, të byrove 
teknike, teknologjike e projektuese, relacion i Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

03.01.1985 - 
08.30.1985 

12 

373 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshime në numrin 
e punonjësve që disiplinohen në organikë në sistemin e 
Akademisë së Shkencave dhe në Aparatin e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, heqjen e një zëvendësdrejtori në 
ndërmarrjen e Albturizmit, relacionet përkatëse. 

03.15.1985 - 
07.01.1985 

21 

374 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në 
emërtimin në tabelën e pagesave të punonjësve të 
shëndetësisë, disa plotësime në pagat e punonjësve të 
Hetuesisë, relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

02.23.1985 - 
07.30.1985 

19 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e laboratorit 
eksperimental të metalurgjisë, relacion i Komitetit të Punës 
dhe Pagave për këtë problem. 

06.07.1985 - 
07.23.1985 

7 
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376 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtrirjen e mëtejshme 
të lidhjes së shpërblimit të punës së punonjësve me plotësimin 
e treguesve ekonomikë të planit, disa ndryshime në dispozitat 
e shpërblimit të punës, vendim i Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë si dhe relacion i Komitetit të Punës dhe 
Pagave për këtë problem. 

05.14.1985 - 
10.24.1985 

43 

377 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në numrin e 
punonjësve në organikë në Aparatin e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, të Drejtorisë së Pritjes, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Librazhd, Mat, Krujë, Dibër, 
Shkodër, njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, relacionet 
e Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

02.20.1985 - 
09.17.1985 

41 

378 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kriteret dhe kompetencat 
e organeve shtetërore për caktimin e çmimeve, relacion i 
Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

04.23.1985 - 
04.27.1985 

7 

379 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e çmimit të blerjes 
dhe të shitjes me pakicë të protokolleve të cilësisë III, relacion i 
Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

02.01.1985 - 
02.05.1985 

7 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çmimet e blerjes së 
ullinjve, shitjen e ullinjve kokërmëdhenj të papërpunueshëm, 
relacionet e Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë 
problem. 

10.11.1985 - 
11.23.1985 

16 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çmimet e shitjes e të 
blerjes së domateve, të perimeve, të frutave, patates, të 
prodhimeve bujqësore e industriale me lagështirë të 
kushtëzuar si dhe patates dimërore e qepëve të thata, 
relacionet e Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

06.01.1985 - 
10.12.1985 

50 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave, për peshat kufi të dorëzimit 
të bagëtive në organet e grumbullimit dhe të atyre që therren 
brenda ekonomisë, relacion i Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve për këtë problem. 

12.02.1985 - 
12.07.1985 

8 
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383 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes së 
mishit peshë e gjallë të qengjit e të kecit për eksport, të 
kafshëve dhe të shpendëve të egra, të gjedhit nga oborret 
kooperativiste e nga individët, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për 
këtë problem. 

05.22.1985 - 
12.09.1985 

30 

384 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të troftës, të koranit e të belushkës, relacion i 
Komisionit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

06.29.1985 - 
07.01.1985 

7 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes së 
bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere, relacion i Komitetit 
të Çmimeve e Standardeve për këtë problem. 

07.20.1985 - 
09.30.1985 

23 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e arit, të 
argjendit, të platinit dhe të gurëve të çmuar, relacion i 
Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

06.27.1985 - 
07.30.1985 

7 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njësinë e çmimit të 
shitjes me pakicë të fletës së sherebelit të importit me atë të 
vendit, relacion i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për 
këtë problem. 

05.28.1985 - 
07.30.1985 

8 

388 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e disa 
dokumenteve nga Arkivi Qendror i Shtetit në fondin arkivor 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

12.10.1985 - 
12.17.1985 

12 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e një 
zëvendësdrejtori teknik në minierën e kromit "Todo Manço" 
në Bulqizë, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

03.01.1985 - 
03.04.1985 

8 

390 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e 
horizonteve 1200 dhe 1240 të minierës së kromit në Batër me 
punëtorë të detyruar, kryerjen e 3600 metra linearë punime 
minerare nga ushtria popullore në pikat e reja të kromit në 
Ternovë, në liqenin e Sopeve në Thekë, relacionet e Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

03.28.1985 - 
08.15.1985 

19 
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391 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e 
furnizimit me transformatorë të fuqisë mbi 50 Kvh, shtesë 
plani në shpërndarjen e lëndës së drurit të rrumbullakët, 
shtesë prodhimi të druve të zjarrit në planin e vitit 1985, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këto 
probleme. 

07.10.1985 - 
12.20.1985 

18 

392 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e tre 
autoboteve të transportit të acidit klorhidrik nga baza e tubave 
të naftës në Patos në parkun e mallrave në Vlorë, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Vlorës 
për këtë problem. 

09.24.1985 - 
11.18.1985 

13 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rikonstruksionin e 
kanalit të ujrave të zeza të Fabrikës së Letrës në Lezhë, me 
gjatësi 15 km dhe derdhje në det (Tale Nr.2), relacionet e 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, relacion i Ministrisë 
së Ndërtimit për këtë problem. 

10.04.1985 - 
12.16.1985 

23 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen, 
sistemimin dhe futjen në qarkullimin ekonomik të disa 
lëndëve të para e materialeve, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit  për këtë problem. 

08.12.1985 - 
09.19.1985 

16 

395 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e prodhimit të 
metaleve të çmuara për vitin 1985, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrisë së Energjetikës për 
këtë problem. 

07.25.1985 - 
09.27.1985 

18 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e eksportit të 
tullave olivinite, relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

05.06.1985 - 
07.26.1985 

16 

397 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me koks 
nafte të kombinatit metalurgjik si dhe sistemimi përkatësisht 
në punë të tjera të një pjese të punëtorëve në kombinatin 
metalurgjik "Çeliku i Partisë", relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

09.11.1985 - 
10.08.1985 

14 
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398 Vendim i  Këshillit të Ministrave, mbi fillimin në vitin 1985 të 
punimeve të ndërtimit në kombinatin e autotraktorëve "Enver 
Hoxha" të impiantit të prodhimit të ferrosilicit dhe të minierës 
së rërave kuarcore në Shkozë, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

11.30.1985 - 
12.07.1985 

20 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 800 tonë çeliqe 
të farkëtuara, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

12.07.1985 - 
12.11.1985 

7 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në bazën 
materiale, në numrin e punonjësve dhe në fondin e pagave për 
Ministrinë e Energjetikës, shtesa mbi pagat e shoferëve, të 
repartit të inspektimit të likuidimit të avarive të sistemit 
energjetik, relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë 
problem. 

09.30.1985 - 
12.28.1985 

15 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave, për funksionimin e 
Komisionit të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe të Mineraleve 
të tjera të dobishme. 

04.10.1985 - 
04.18.1985 

7 

402 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kompetencat për 
miratimin e shpimeve në strukturat e reja gjeologjike, shpimi i 
puseve Sqepuri-6 në rrethin e Beratit, Fortuzaj-2 në rrethin e 
Tiranës, kreshpan-5 të rrethit të Fierit, relacionet e Ministrisë 
së Energjetikës për këtë problem. 

01.31.1985 - 
02.25.1985 

42 

403 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
furnizimin me energji elektrike në vitin 1985, relacionet e 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Energjetikës 
për këtë problem. 

02.13.1985 - 
06.14.1985 

36 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e burimeve 
të tjera ujore për rritjen e prodhimit të energjisë elektrike nga 
hidrocentrali i Smothkinës, relacion i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

08.10.1985 - 
09.11.1985 

22 

405 Vendime të Këshillit të Ministrave, për furnizimin e 
ndërmarrjeve të naftës me pjesë ndërrimi për traktorë, me 
karburante, me gaz e solar, ndryshime në planin e 
shpërndarjes së qymyreve, relacionet e Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

02.07.1985 - 
11.01.1985 

42 
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406 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë kuote për 
transportimin e rërës së shpërndarë për nevojat e fabrikës së 
tullave në Lushnje, për transportin e oksigjenit me bombola, 
relacionet e Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

04.01.1985 - 
09.09.1985 

19 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi në valutë 
jotregtare, relacion i Ministrisë së Energjetikës për këtë 
problem. 

07.10.1985 - 
07.12.1985 

7 

408 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e importit të Ministrisë së Energjetikës për vitin 1985, 
ndryshime në planin e shpërndarjes së mazutit, relacion i 
Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

08.08.1985 - 
11.01.1985 

13 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e sektorit të 
grumbullimit të hekurishteve, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i 
Partisë" në Elbasan për këtë problem. 

02.01.1985 - 
06.28.1985 

42 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen marrë 
për dorëzimin, grumbullimin dhe përmirësimin e mëtejshëm 
të cilësisë në rigjenerimin e pjesëve të ndërrimit, të 
kushinetave dhe të instrumenteve të përdorura, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.14.1985 - 
10.18.1985 

18 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.195, datë 19.12.1979, mbi 
shfrytëzimin e makinave e pajisjeve të reja, shënim i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.30.1985 - 
10.03.1985 

5 

412 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
ndërmarrjes së peshkimit në Shëngjin, shtesë në numrin e 
punonjësve të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, relacionet e Ministrisë së Industrisë së Lehtë për 
këtë problem. 

08.10.1985 - 
10.03.1985 

31 

413 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një sasie 
çismesh e këpucësh prej gome zonave të dëmtuara nga reshjet 
e mëdha të dëborës, mbi rikthim në lëndë të parë të një sasie 
këpucësh e sandalesh plastike të demoduara, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

01.12.1985 - 
09.05.1985 

16 
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414 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me thasë 
plastmasi, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

04.06.1985 - 
04.11.1985 

15 

415 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e 350 
tonëve bukë mbi planin e vitit 1985 për rrethin e Krujës, rritjen 
e planit të grumbullimit të drithërave të bukës për vitin 1985, 
relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.22.1985 - 
06.11.1985 

12 

416 Vendime të Këshillit të Ministrave, për të përdorur 20 ton 
ermik për nevojat e ekonomisë së rritjes së troftës në Sarandë, 
mbi gjuetinë detare të molusqeve, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme për këtë problem. 

09.05.1985 - 
11.22.1985 

31 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
furnizimit me argjend bllok për prodhimet artistike, relacion i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

09.14.1985 - 
10.10.1985 

5 

418 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e makinave 
të sharrimit të lëkurëve, mbi marrjen e pjesëve të ndërrimit 
për makineritë e cigareve, relacionet e Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

05.22.1985 - 
09.05.1985 

19 

419 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e tarifës së 
pagës së autokombanjave, pagat e punonjësve të 
institucioneve lokale, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

05.30.1985 - 
10.01.1985 

16 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes fitosanitare që propozohet të lidhet me 
Turqinë, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

01.06.1985 - 
08.30.1985 

14 

421 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kalimin e fshatit Vajkal 
në ndërmarrjen bujqësore të Dibrës si dhe të 175 ha tokë arë 
nga ndërmarrja bujqësore e Dibrës në kooperativën bujqësore 
të Steblevës, kalim toke e ndërmarrjes bujqësore të Beratit në 
kooperativën bujqësore Gegë e Perondi, relacionet e Ministrisë 
së Bujqësisë për këtë problem. 

04.16.1985 - 
11.21.1985 

42 
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422 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes dhe 
shitjes së farave, mbi çmimin e blerjes së gjedhit nga oborret 
kooperativiste e nga invalidët, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë 
problem. 

09.26.1985 - 
12.28.1985 

25 

423 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kufizimin e mëtejshëm 
të oborrit kooperativist dhe tufëzimin e bagëtive të familjeve 
kooperativiste. 

03.18.1985 - 
07.19.1985 

19 

424 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa masa favorizuese 
për kooperativat bujqësore, relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

11.12.1985 - 
12.14.1985 

12 

425 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtegtimin dimëror të 
bagëtive nga disa kooperativa bujqësore të rretheve malore, 
mbi heqjen e 150 krerë pelave nga ndërmarrja bujqësore e 
Beratit, mbi dorëzimin dhe therrjen e bagëtive me peshë nën 
kufirin e caktuar, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

08.24.1985 - 
11.23.1985 

40 

426 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë plani të lëndës 
së drurit për ndërmarrjet bujqësore, mbi plotësimin e masivit 
kodrinor Përparim-Nivicë-Gjashtë të rrethit të Sarandës, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.06.1985 - 
11.11.1985 

21 

427 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin e ujitjes në rrethin e Fierit, për përfundimin me 
sukses të fushatës së korrje-shirjes të të lashtave, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

03.11.1985 - 
05.16.1985 

44 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në shpenzimet 
operative për luftimin e sëmundjeve e të dëmtuesve në pyje, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.23.1985 - 
09.17.1985 

7 

429 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komisionit 
Shtetëror për përballimin e gjendjes se jashtëzakonshme të 
krijuar nga reshjet e mëdha të dëborës. 

01.15.1985 - 
01.16.1985 

6 

430 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punëtorëve të prodhimit të pllakave me presim për shtresa, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

07.19.1985 - 
09.19.1985 

8 
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431 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektimin, prodhimin 
dhe zbatimin e konstruksioneve prej betoni e betonarmeje, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

01.15.1985 - 
02.28.1985 

68 

432 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi lartësimin e digave të 
hidrocentralit të Vaut të Dejës, mbi fillimin e punimeve të 
fazës së parë të kantierit të hidrocentralit të Bushatit, 
relacionet e Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

10.14.1985 - 
12.03.1985 

19 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e mëtejshëm 
të ndërtimeve në fshat, relacion i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

08.27.1985 - 
11.01.1985 

21 

434 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rikonstruksionin e 
ndërtesës së Kryeministrisë, mbi ndërtimin e 150 
apartamenteve në qytetin e minatorëve në Bulqizë, relacion i 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem. 

06.14.1985 - 
07.19.1985 

19 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për lirimin 
dhe rritjen e efektivitetit të investimeve e të ndërtimeve 
themelore, relacioni përkatës i grupit të punës. 

06.25.1985 - 
08.09.1985 

92 

436 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importim 
elektromotorësh, relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem. 

07.19.1985 - 
08.05.1985 

8 

437 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në numrin e 
punonjësve e në fondin e pagave për Ministrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
përqendrim parqesh të autoveturave, zbatimi i tarifave të 
pagave të punëtorëve të ndërtimit në transport, relacionet e 
Ministrisë së Komunikacioneve për këto probleme. 

05.11.1985 - 
11.21.1985 

32 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
hekurudhave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
në RIV (Rregullat Ndërkombëtare të Vagonëve), relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

07.01.1985 - 
08.05.1985 

31 
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439 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin dhe 
rishpërndarjen e një pjese të autoveturave në përdorim të 
ministrive, të institucioneve të tjera qendrore dhe të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
relacion i Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

07.18.1985 - 
08.01.1985 

51 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e 
shpenzimeve dhe plotësimin e bazës materiale të përdorur për 
hapjen e rrugëve nga rreshjet e mëdha të dëborës, relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

02.04.1985 - 
03.20.1985 

10 

441 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
Ministrisë së Komunikacioneve me bitum nafte për 
mirëmbajtjen e rrugëve, asfaltimin e rrugës në fshatin Gore, 
relacionet e Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

08.16.1985 - 
12.11.1985 

16 

442 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen dhe shpalljen 
e kurseve valutore hekurudhore, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

10.02.1985 - 
12.04.1985 

11 

443 Vendim i Këshillit të Ministrave, për disa rregulla në 
administrimin e mallrave rezervë shtetërore, relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

12.17.1985 - 
12.31.1985 

8 

444 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
importimit të pjesëve të ndërrimit për automjete, blerjen jashtë 
shtetit të një sasie karburanti, relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

07.15.1985 - 
11.19.1985 

20 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e bëra për 
riparimin e kabllos nëndetare Shqipëri-Itali (Durrës-Brindisi), 
relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve për këtë problem. 

09.24.1985 - 
11.18.1985 

12 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e ujësjellësit të 
vendburimit të naftës në Kreshpan dhe atij të rajonit të Patosit 
në rrethin e Fierit, relacion i Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

06.29.1985 - 
08.06.1985 

11 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë plani për dru 
zjarri, relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

01.17.1985 - 
01.30.1985 

8 
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448 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi importimin e një sasie 
astari, relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

06.19.1985 - 
11.01.1985 

10 

449 Vendim i Këshillit të Ministrave, për administrimin e 
kërkesave për banesë, parashtresa e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

04.16.1985 - 
05.04.1985 

8 

450 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ekonomisë 
ndihmëse të rritjes së derrit në ndërmarrjen tregtare të 
furnizimit të mensave në Tiranë, shtesë plani në numrin e 
punonjësve të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, relacionet 
e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

04.19.1985 - 
10.10.1985 

19 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e 
shpenzimeve për ushqim e fjetje të përfaqësuesve të rretheve 
që morën pjesë në ceremoninë e varrimit të shokut Enver 
Hoxha, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

04.29.1985 - 
05.08.1985 

8 

452 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë plani të shitjes 
së mishit dhe vajit vegjetal, përmirësimi i gjendjes në 
ndërmarrjet e furnizimit të punëtorëve në Bulqizë e në Krastë, 
relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

02.25.1985 - 
11.04.1985 

30 

453 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 5 pikave 
të shitjes së karburanteve, për unifikimin e çmimeve të shitjes 
me pakicë të qymyrgurit për ngrohje, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

06.29.1985 - 
12.18.1985 

17 

454 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e 
grumbullimit me para në dorë të Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, grumbullimi dhe përdorimi i metaleve të vjetra, 
relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

07.04.1985 - 
08.06.1985 

16 

455 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rikonstruksionin e 
frigoriferit me aftësi 2000 ton në Tiranë, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

03.21.1985 - 
04.06.1985 

16 
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456 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarjen e vendit 
tonë në ekspozitën filatelike tregtare ndërkombëtare 
"Olimphilex 1985", pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet 
ndërkombëtare të vitit 1986, relacionet e Ministrisë së Tregtisë 
së Jashtme për këtë problem. 

02.07.1985 - 
12.17.1985 

31 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e zyrës tregtare 
në Emiratet e Bashkuara Arabe me qendër në Dubai, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

08.17.1985 - 
09.09.1985 

9 

458 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e disa 
protokolleve dhe marrëveshjes për shkëmbimin e mallrave 
dhe pagesat e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
me Kubën, Rumaninë, Poloninë, Bullgarinë, Vietnamin, 
Turqinë, Kinën, Hungarinë, Çekosllovakinë, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

01.09.1985 - 
12.17.1985 

131 

459 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
marrëveshjes tregtare dhe procesverbalet për shkëmbimet 
tregtare me Suedinë, Greqinë, Algjerinë, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

01.12.1985 - 
12.17.1985 

42 

460 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e marrëveshjes 
midis Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë, për 
transportin rrugor ndërkombëtar dhe të protokollit përkatës 
për zbatimin e saj, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

01.07.1985 - 
01.31.1985 

17 

461 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjes për shërbimet e telekomunikacioneve dhe të 
protokollit mbi funksionimin e mirë të linjave ajrore 
telegrafike dhe telefonike Korçë-Kastiaria e Gjirokastër-Janina, 
të protokollit të shkëmbimeve të postës në trafikun e 
ndërsjelltë dhe tranzit  midis Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë, 
relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
këtë problem. 

01.30.1985 - 
01.31.1985 

29 
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462 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
protokollit e të marrëveshjes ndërmjet Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Greqisë, për 
rindërtimin dhe riparimin e piramidave kufitare si dhe për 
parandalimin e zgjidhjen e incidenteve në kufirin shtetëror 
shqiptaro-grek, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

07.20.1985 - 
09.30.1985 

42 

463 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratim marrëveshje 
kulturore e të bashkëpunimit shkencor dhe teknik midis 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Greqisë, miratim protokolli të 
Komisionit të Përkohshëm Tekniko-Shkencor me Korenë, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

01.12.1985 - 
01.31.1985 

43 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e afatit për 
fillimin e veprimtarisë së Drejtorisë Ekonomike me Ministrinë 
e Punëve të Jashtme, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
për këtë problem. 

08.22.1985 - 
11.01.1985 

8 

465 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
alokacioneve të punonjësve të përfaqësisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë në Jugosllavi, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

01.06.1985 - 
01.12.1985 

7 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prekjen e gjendjes së 
bilancit të valutës në fund të vitit 1985, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

11.06.1985 - 
11.13.1985 

13 

467 Vendime të Këshillit të Ministrave, për mënyrën e 
transportimit dhe të ngarkim-shkarkimit të mallrave, 
qarkullimi ekonomik i disa mallrave të prodhuara për eksport, 
relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

04.11.1985 - 
10.03.1985 

34 

468 Vendime të Këshillit të Ministrave, për importimin e disa 
mallrave ushqimore dhe industriale, importim autoveturash 
dhe të disa mallrave për balancimin e shkëmbimeve tregtare 
me vendet e kleringut rubël, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit, Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

03.13.1985 - 
11.19.1985 

49 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

469 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e 
prodhimit dhe të eksportit të katangës së bakrit me katodik, 
relacioni përkatës. 

06.22.1985 - 
06.27.1985 

6 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa kompetenca të 
organeve shtetërore dhe ekonomike në fushën e organizimit, 
të drejtimit dhe të zhvillimit të ekonomisë popullore, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

08.30.1985 - 
09.25.1985 

8 

471 Vendime të Këshillit të Ministrave, shtesë në numrin e 
punonjësve që disiplinohen në organikë, një ndryshim në 
strukturën organizative të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, relacionet e Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

10.28.1985 - 
12.23.1985 

12 

472 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zbërthimin dhe 
ndryshimin e Buxhetit të Shtetit, mbi planin e Arkës së Bankës 
së Shtetit Shqiptar dhe plani i kreditit për vitin 1985 dhe 
tremujori i katërt i vitit 1985, pakësimi i shpenzimeve të 
institucioneve buxhetore të pakryera në gjashtëmujorin e parë, 
bilancimi i Buxhetit të Shtetit për vitin 1985. 

01.09.1985 - 
11.30.1985 

89 

473 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e 
investimeve të vitit 1984, njoftim i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

01.16.1985 - 
01.22.1985 

16 

474 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në ruajtje të 
një pjese të arit dhe të argjendit, dhënien e një sasie 
monedhash ari Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacionet 
e Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

03.11.1985 - 
06.28.1985 

15 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave, për pasqyrimin në 
dokumentet kontabël të rezultateve të rivlerësimit të mjeteve 
kryesore, raport i Ministrisë së Financave, informacion i 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

10.27.1984 - 
04.01.1985 

33 
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476 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë valutore 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e godinës së 
misionit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 
Nju Jork, shtesa në Buxhetin e Shtetit për Ministrinë e Punëve 
të Jashtme, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

10.18.1985 - 
12.23.1985 

26 

477 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen në fuqi të 
disa dispozitave të vendimit të Këshillit të Ministrave, për 
aprovimin e rregullores mbi qarkullimin dhe dokumentin e 
vlerave materiale dhe monetare, për valutën dhe metalet e 
çmuara, relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

01.25.1985 - 
05.07.1985 

17 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prekjen e përkohshme të 
llogarisë O1, njoftim i Ministrisë së Financave, Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.17.1985 - 
05.06.1985 

8 

479 Vendime të Këshillit të Ministrave, për valutën dhe sendet që 
mund të dërgohen nga të arratisurit, relacionet e Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

03.13.1985 - 
09.25.1985 

33 

480 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
alokacioneve të punonjësve të përfaqësive të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë në Jugosllavi e Turqi, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

05.14.1985 - 
06.07.1985 

14 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerjen nga importi të 
disa pajisjeve për Pallatin e Kongreseve, shënimi përkatës. 

09.19.1985 - 
09.24.1985 

6 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e 
shpenzimeve të kryera për mënjanimin e pasojave të reshjeve 
të dëborës në rrethet e Veriut, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

09.05.1985 - 
09.25.1985 

9 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përballimin e 
shpenzimeve të varrimit të Gaqo Avrazit, relacion i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

11.20.1985 - 
11.27.1985 

6 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie pensioni pleqërie 
në valutë, relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

11.25.1985 - 
12.20.1985 

8 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
arsimit e të kulturës, relacion i Ministrisë së Arsimit e të 
Kulturës për këtë problem. 

09.07.1985 - 
09.24.1985 

9 
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486 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kurset pasuniversitare 
të arsimit, të kulturës e fiskulturës, ndryshime në planin e 
pranimeve të reja në arsimin e mesëm e të lartë për vitin 1985, 
mbi bursat e nxënësve dhe të studentëve, relacionet e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këto probleme. 

08.23.1985 - 
12.25.1985 

38 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e profilit 
ekonomist për statistikë në Fakultetin e Ekonomisë të 
Universitetit të Tiranës "Enver Hoxha", relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

10.23.1984 - 
08.05.1985 

24 

488 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie burse jashtë 
kritereve, relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
për këtë problem. 

04.21.1985 - 
12.18.1985 

20 

489 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përshtatjen e Fakultetit 
të Inxhinierisë së Ndërtimit në godinën e re të ISP Nr.4, 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

08.19.1985 - 
09.17.1985 

10 

490 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e planit të 
prodhimit në Kombinatin Poligrafik në vitin 1985, mbi 
përmirësimin e cilësisë së shtypit të letrave me vlerë, 
relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

04.16.1985 - 
05.17.1985 

15 

491 Vendim i Këshillit të Ministrave, për blerjen e një violine, 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

11.27.1985 5 

492 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin me 
kujdestarë të qendrave të përsëritësve televizivë, relacion i 
Drejtorisë së Përgjithshme e Radiotelevizionit për këtë 
problem. 

12.01.1985 - 
12.25.1985 

8 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e punonjësve të 
huaj marksistë-leninistë, që punojnë në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit për këtë problem. 

12.11.1985 - 
12.28.1985 

9 
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494 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e programit të 
bashkëpunimit shkencor e teknik ndërmjet Qeverisë së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Greqisë, relacion i Komitetit të Shkencës dhe të 
Teknikës për këtë problem. 

10.26.1985 - 
11.20.1985 

12 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e vleftës së 
botimeve që do të kthehen në karton, relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

09.03.1985 - 
09.30.1985 

7 

496 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa që duhen 
marrë për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja, relacionet e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

06.15.1985 - 
10.25.1985 

36 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi në 
kufirin e importit të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 1985, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

03.09.1985 - 
04.04.1985 

10 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e futjeve në 
përdorim të gjerë të preparateve insekticide "pirecid-50" dhe 
"pirecid-100", relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

01.19.1985 - 
04.17.1985 

30 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi në 
valutë të lirë për importimin e disa medikamenteve e 
instrumenteve kirurgjikale e ortopedike, relacion i Ministrisë 
së Shëndetësisë për këtë problem. 

08.08.1985 - 
11.06.1985 

11 

500 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shpërndarjen e 
kontigjenteve të specialistëve me arsim të lartë e të mesëm për 
vitin 1985, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

08.22.1985 - 
09.02.1985 

12 

501 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje kuadri, 
relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

06.22.1985 - 
07.05.1985 

7 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje kuadri 
për Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, relacioni 
përkatës. 

06.05.1985 - 
08.29.1985 

8 

503 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri për 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

11.22.1985 4 
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504 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje kuadri 
për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, relacioni përkatës për 
këtë problem. 

11.11.1985 - 
11.14.1985 

6 

505 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Energjetikës, Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e Arsimit dhe 
të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Përgjithshme të RTV, Komitetin e Partisë të Rrethit Tiranë, 
relacionet përkatëse për këtë problem. 

02.05.1985 - 
05.22.1985 

60 

506 Vendim i Këshillit të Ministrave, për shkarkim kuadri nga 
detyra për Komisionin e Planit të Shtetit, relacioni përkatës. 

08.02.1985 - 
08.05.1985 

6 

507 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie pensioni për 
merita të veçanta, relacionet e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Tiranë, Kolonjë, Tepelenë, 
Tropojë, Korçë për këtë problem. 

09.26.1984 - 
07.27.1985 

96 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatje afati për 
specializim jashtë shtetit për Ministrinë e Shëndetësisë, 
relacioni përkatës. 

01.06.1985 - 
03.10.1985 

9 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi studime universitare 
dhe për specializime, kualifikime e marrje përvoje jashtë 
shtetit për vitin 1986, relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dhe Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë 
problem. 

10.22.1984 - 
03.02.1985 

51 

510 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e shtëpisë 
së pushimit të punëtorëve në Dardhë të rrethit të Korçës, 
emërtimi i minierës së bakrit në Kurbnesh të rrethit të 
Mirditës, relacionet e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Korçës e Mirditës për këto probleme. 

12.24.1984 - 
05.29.1985 

13 

4 Udhëzime e letra.   

511 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, për kriteret unike të 
sigurimeve dhe ndihmave, për anëtarët e kooperativave 
bujqësore, relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

09.26.1985 - 
10.01.1985 

11 
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512 Letër e Këshillit të Ministrave, për dhënie mendimi për një 
studim lidhur me lirimin e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve nga disa kooperativa. 

07.13.1985 3 

513 Letër e Këshillit të Ministrave, për rregulloret e brendshme të 
ndërmarrjeve. 

09.26.1985 4 

514 Letër e Këshillit të Ministrave, për mënyrën e shumëfishimit të 
dokumenteve të Këshillit të Ministrave. 

02.25.1985 - 
08.31.1985 

8 

515 Letër e Këshillit të Ministrave, për organizimin e konferencave 
shkencore, të simpoziumeve dhe të sesioneve shkencore. 

07.01.1985 - 
07.20.1985 

11 

516 Letër e Këshillit të Ministrave, për përsosjen e mëtejshme të 
lidhjes së shpërblimit të punës me përdorimin e energjisë 
elektrike, relacion i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë 
problem. 

08.02.1985 - 
08.09.1985 

9 

517 Letër e Këshillit të Ministrave, për evidencimin, ndjekjen e 
realizimin e nismave për tejkalimin e planit të vitit 1985. 

05.13.1985 4 

518 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa masa për mënjanimin e 
përdorimit të mjeteve të shkrimit me bojë të shueshme për 
plotësimin e dokumenteve të evidencimit të vlerave materiale, 
monetare e të punës së kryer, relacion i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

03.11.1985 - 
04.04.1985 

9 

519 Letër e Këshillit të Ministrave, për organizimin e regjistrimit të 
përgjithshëm të lëndëve të para e të materialeve që janë te 
përdoruesit, relacion i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.03.1985 - 
02.08.1985 

15 

520 Letër e Këshillit të Ministrave, për zbatimin me rreptësi të 
dispozitave ligjore në administrimin e pronës. 

03.04.1985 - 
03.29.1985 

8 

521 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa masa që duhen marrë 
për mbrojtjen nga zjarri, relacion i sektorit ushtarak në 
Këshillin e Ministrave për këtë problem. 

10.24.1985 - 
11.14.1985 

11 

522 Letër e Këshillit të Ministrave, për problemet që dalin nga 
pasojat e reshjeve të mëdha të dëborës e të përmbytjeve. 

02.01.1985 4 

523 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi aksidentin automobilistik 
të ndodhur në rrethin e Shkodrës, relacion i Hetuesisë së 
Përgjithshme për këtë problem. 

08.16.1985 7 
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524 Letër e Këshillit të Ministrave, për kontrollin e gjendjes 
teknike të automjeteve. 

08.01.1985 4 

5 Aktive, diskutime e mbledhje.   

525 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur në aktivin për zbërthimin 
e vendimit të Byrosë Politike për fuqizimin e bazës ushqimore 
dhe shtimin e prodhimit të mishit me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive, drejtues e specialistë të ekonomive bujqësore dhe 
të institucioneve shkencore në datën 03.05.1985. 

05.03.1985 - 
05.09.1985 

21 

526 Fjala e Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në aktivin e ndërtimit në Tiranë, datë 
11.07.1985. 

07.11.1985 24 

527 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen me ministrat e disa kuadrove të tjerë 
kryesorë të dikastereve e institucioneve qendrore, për vërejtjet 
e Byrosë Politike, mbi skicë idenë e planit të tetë pesëvjeçar 
(1986-1990). 

12.29.1984 - 
01.05.1985 

26 

528 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, për disa probleme të industrisë së lehtë dhe 
ushqimore në zbërthim të vendimit të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë nr.14, datë 
12.02.1985. 

02.21.1985 16 

529 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave në datën 9 mars 1985, për kontrollin e zbatimit të 
vendimeve. 

03.09.1985 18 

530 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e Komisonit Qeveritar për 
likuidimin e pasojave të shkaktuara nga reshjet e mëdha të 
dëborës, datë 15 mars 1985. 

03.15.1985 10 

531 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për 
likuidimin e pasojave të shkaktuara nga reshjet e dëborës, datë 
03.05.1985. 

05.03.1985 5 
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532 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e Komisionit Qendror për 
shqyrtimin e projektorientimeve të Këshillit të Mbrojtjes, datë 
10.06.1985. 

06.10.1985 8 

533 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e organizuar, datë 14 qershor 
1985 me disa shokë ministra dhe kryetarë të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për bilancin e 
eksport-importit, për gjashtëmujorin e parë dhe për kursimin 
e energjisë elektrike. 

06.14.1985 15 

534 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e organizuar me disa shokë 
ministra, kryetarë komitetesh ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe drejtorë datë 01.10.1985, mbi 
gjendjen energjetike të muajit tetor dhe masat që duhen marrë 
për kapërcimin e saj. 

10.01.1985 13 

535 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e  organizuar me disa kryetarë të 
komiteteve ekzekutive të rretheve në datën 06.12.1985, për 
problemin e drithërave të bukës. 

12.06.1985 10 

536 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në datën 14 qershor 1985 në mbledhjen e organizuar 
me disa shokë ministra dhe kryetarë të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për bilancin e eksport-
importit dhe për kursimin e energjisë elektrike. 

06.14.1985 7 

537 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 5 shkurt 1985 për 
punën shkencore. 

02.05.1985 12 

538 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 13.07.1985, për 
problemin e energjisë elektrike. 

07.13.1985 16 

539 Bisedim mbajtur më 21.02.1985, në pritjen që i bëri Kryetari i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Delegacionit Qeveritar 
Tregtar të Republikës së Turqisë, të kryesuar nga Ministri i 
Shtetit, Mustafa Tinaz Titiz. 

02.21.1985 18 
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540 Bisedim i zhvilluar më datën 22.03.1985, në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Kryetarit të 
Asamblesë Kombëtare të Vietnamit Nguen Huu Tho. 

03.22.1985 14 

541 Bisedim i zhvilluar në datën 16.05.1985 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani 
Zëvendëskryetarit të Shtetit për Punët e Jashtme të Italisë, 
Bruno Korti. 

05.16.1985 13 

542 Bisedim i zhvilluar në datën 11 shtator 1985 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Sekretarit të 
Shtetit për Marrëdhëniet me Jashtë të Francës Zhan Mishel 
Bajle. 

09.11.1985 15 

543 Bisedim i zhvilluar në datën 17 shtator 1985 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave Manush Myftiu, 
Sekretarit të Shtetit në Ministrinë e Ekonomisë Komunale dhe 
të transportit të Landit të Bavarisë (RF Gjermane) Dr.Georg 
Uoldenfels. 

09.17.1985 11 

544 Bisedim i zhvilluar në datën 27.09.1985, në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Qirjako Mihali, 
Delegacionit Qeveritar Tregtar të Republikës së Kubës, të 
kryesuar nga Ministri i Tregtisë së Jashtme, Rikardo Kabrisas 
Ruiz. 

09.27.1985 13 

545 Bisedim i zhvilluar në datën 28 shtator 1985 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, 
Delegacionit të Brezit të Ri të Burkina Fasos, të kryesuar nga 
Rier Uedraogo, Sekretar i Përgjithshëm Kombëtar i 
Komiteteve të Mbrojtjes së Revolucionit. 

09.28.1985 30 

546 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave Adil Çarçani, Kryetarit të Asamblesë Kombëtare të 
Algjerisë, Rabah Bitat, më 17 tetor 1985. 

10.17.1985 21 

547 Bisedim i zhvilluar më 05.11.1985 në pritjen që i bëri Kryetari i 
Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ambasadorit të 
Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Turqisë në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, Selçuk Toker. 

11.05.1985 13 
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548 Bisedim i zhvilluar në datën 16.11.1985 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Qirjako Mihali, 
Delegacionit Qeveritar Tregtar të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, të kryesuar nga Sekretari Federativ 
i Tregtisë së Jashtme, Milenko Bojaniç. 

11.16.1985 13 

549 Bisedim i zhvilluar në datën 05.12.1985 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Qirjako Mihali, 
Ministrit të Tregtisë së Jashtme dhe të Kooperimit Ekonomik 
Ndërkombëtar të Republikes Socialiste të Rumanisë, Vasile 
Pungan. 

12.05.1985 10 

550 Pocesverbal i mbledhjes me disa shokë ministra dhe kryetarë 
të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbajtur në datën 13.08.1985, mbi disa ndryshime në kuotat 
për hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të tetë dhe mbi disa 
detyra që na shtrohen për të hartuar një plan real, mobilizues 
e me shkallë të lartë garancie. 

08.13.1985 40 

6 Sektori i Përgjithshëm.   

551 Program pune për rritjen e mëtejshme të efektivitetit të luftës 
parandaluese kundër veprave penale, plani tematik i punës i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për vitin 1985, plani për 
zgjidhje nga aparati e dikasteret, probleme që do të 
raportohen me gojë nga dikasteret në mbledhje të Kryesisë. 

02.01.1985 - 
06.27.1985 

25 

552 Disa probleme të ngritura në Sesionin e 6-të e të 7-të të 
Legjislaturës së 10-të në mbledhjet e komisioneve të 
përhershme të Kuvendit Popullor, çështjet që mund të 
shqyrtohen në Kuvendin Popullor e në Presidiumin e tij gjatë 
vitit 1986. 

01.08.1985 - 
11.25.1985 

67 

553 Njoftim dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
zhvillimin e mbledhjes së Këshillit Popullor të rrethit të Fierit. 

01.30.1985 7 

554 Çështjet që mund të shqyrtohen në Plenum, në Byronë 
Politike dhe në Sekretariatin e Komitetit Qendror të Partisë së 
PUnës së Shqipërisë gjatë vitit 1986. 

09.20.1985 - 
11.25.1985 

7 
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555 Urdhër i brendshëm për kriteret që duhen zbatuar për 
materialet e stenografuara dhe të incizuara të mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave, të Kryesisë së tij dhe të mbledhjeve të 
tjera si dhe gjendja e numrit të shkresave në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1984. 

01.18.1980 - 
03.29.1985 

39 

556 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet e tjera qendrore, për dhënie materiali nga rezerva 
shtetërore pa kusht kthimi, relacionet përkatëse. 

03.26.1985 - 
11.15.1985 

51 

557 Disa çështje që duhen mbajtur parasysh për hartimin dhe 
paraqitjen e projektplanit të pesëvjeçarit të shtatë dhe të vitit 
1986 si dhe përgjigje dërguar Komitetit të Partisë të Rrethit 
Krujë, për disa probleme të planit. 

02.14.1985 - 
05.06.1985 

22 

558 Njoftim dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa 
probleme të ngritura në analizat e këshillave popullore të 
rretheve për planin dhe buxhetin si dhe njoftime të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

02.21.1985 - 
04.30.1985 

32 

559 Ndryshime që bëhen në kuotat për hartimin e projektplanit të 
vitit 1986 dhe pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore. 

08.14.1985 214 

560 Relacion, dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për disa 
ndryshime që mendohen t'i bëhen kuotave të pesëvjeçarit të 
tetë. 

07.25.1985 23 

561 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore, për regjistrimin e 
përgjithshëm të lëndëve të para e të materialeve, njoftim i 
Komisonit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

08.17.1985 - 
09.09.1985 

67 

562 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, për shtesë fondi në 
planin e investimeve të vitit 1985. 

02.08.1985 - 
02.15.1985 

6 

563 Njoftim dërguar Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, për disa probleme që kanë dalë për 
përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës së punonjësve, 
informacionet e Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve 
Profesionale për këtë problem. 

08.12.1985 - 
09.07.1985 

23 
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564 Njoftim dërguar Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Lezhës, për dhënien përgjigje problemeve të 
ngritura shokut Adil si: prodhimi i esencave, furnizimi me 
energji elektrike etj. 

02.27.1985 2 

565 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes, për probleme të ndryshme të dala nga kjo drejtori si: 
trajtim i delegacionit francez, dhënie dhurata. 

02.18.1985 - 
09.24.1985 

9 

566 Plan pune i Zyrës së Arkivit të Këshillit të Ministrave për 
tremujorin e parë të vitit 1985 si dhe procesverbali për 
kontrollin e ushtruar për ruajtjen e sekretit në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave. 

04.01.1985 - 
07.27.1985 

6 

567 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, Drejtorinë e 
Përgjthshme të Radiotelevizionit, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, për arritjet në punën arkivore, garantimin e 
dokumenteve arkivore, asgjësimin e dokumenteve, 
pjesëmarrjen në seminarin ndërkombëtar të ndërtesave 
arkivore në Austri, relacionet përkatëse. 

01.09.1985 - 
10.05.1985 

55 

568 Korrespondenca e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, 
për pjesëmarrjen në mbledhjen e Byrosë së CIBAL-it (Qendra e 
Informacionit mbi Arkivat për Ballkanin) si dhe ardhja e të 
huajve në Shqipëri, relacionet përkatëse. 

05.21.1985 - 
09.27.1985 

22 

569 Letër e Këshillit të Ministrave, për zbatimin e urdhëresës nr.4, 
datë 15.09.1976, për lëndët plasëse dhe helmet me efekt të 
fortë, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

03.07.1985 - 
03.25.1985 

11 

570 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për disa të meta në sigurimin fizik të 
objekteve të rëndësisë së veçantë. 

06.10.1985 - 
07.02.1985 

5 
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571 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për blerjen e tre helikopterëve, një 
kondicioner ajri si dhe për sistemimin me godinë të rajoneve 
të policisë, relacionet përkatëse. 

04.30.1985 - 
05.30.1985 

10 

572 Korrespondencë e Këshillit të ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për përgatitjen e marrëveshjes ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë të Republikës së Greqisë, për rindërtimin, riparimin 
e piramidave dhe të shenjave të tjera kufitare. 

05.18.1985 - 
06.24.1985 

8 

573 Njoftim i Hetuesisë së Përgjithshme, për hetimin e çështjes së 
zhdukjes së dy sportistëve në Titograd të Jugosllavisë. 

06.17.1985 8 

574 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, për problemin e uljes së planit të lëndëve 
plasëse. 

10.02.1985 - 
10.15.1985 

4 

575 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
kapacitetet e shtëpive të pushimit në Durrës e Pogradec si dhe 
mundësitë e shfrytëzimit të shtëpisë së pushimit në Jal për 
nevojat e ushtrisë. 

11.04.1985 - 
11.15.1985 

8 

576 Informacione të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi 
realizimin e planit të furnizimit material të 3 e 6 mujorit të 
parë të vitit 1985. 

04.30.1985 - 
08.05.1985 

21 

577 Letër e Këshillit të Ministrave, për një studim në fushën e 
mbrojtjes nga zjarri. 

08.17.1985 6 

578 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, për disa masa që duhen të merren lidhur 
me Uzinën Kimike Mjekës, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

11.08.1985 - 
11.20.1985 

15 

579 Letër e Këshillit të Ministrave, për mënjanimin e rasteve të 
filmuara e të fotokopjuara të objekteve që përbëjnë sekret 
ushtarak nga të huajt, që vijnë në vendin tonë, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

10.29.1985 - 
02.27.1990 

17 

580 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shërbimin 
ushtarak në forcat e armatosura të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacion dërguar Presidiumit, relacion 
i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

08.31.1985 - 
11.07.1985 

19 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

581 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, për planifikimin e banesave me ndihmesë 
vullnetare për ndërmarrjet ekonomike të ushtrisë, për 
strehimin e kuadrove ushtarakë, relacionet e Ministrisë 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

11.07.1984 - 
11.09.1985 

12 

582 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, për shtimin e blegtorisë në repartet 
ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për tërheqje 
mallrash për nevojat e Ministrisë, relacionet përkatëse. 

06.10.1985 - 
11.09.1985 

24 

583 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
shfuqizimin e një udhëzimi mbi ndalimin e hyrjes në lidhje me 
arritjet e disa shteteve, relacionet përkatëse. 

01.26.1985 - 
04.25.1985 

26 

584 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për shtrirjen e 
mëtejshme të lidhjes së shpërblimit të punës së punonjësve me 
plotësimin e treguesve ekonomiko-financiarë si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Prokurorinë e 
Përgjithshme, mbi një problem ligjor me trajtimin e rojeve. 

03.16.1985 - 
06.04.1985 

26 

585 Letër e Këshillit të Ministrave, për kthimin e thasëve të 
ambalazhit të nitrat-amonit e të uresë. 

12.06.1985 4 

586 Relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për rritjen e 
prodhimit të duhanit të çmimeve të blerjes dhe të shitjes me 
pakicë të cigareve. 

01.03.1985 7 

587 Urdhër për krijimin e Komisionit Qendror për evidencimin e 
saktë të nismave që kanë marrë qendrat e punës dhe të 
prodhimit në ndihmë të zonave të Veriut si dhe grupet e 
punës të Aparatit të Këshillit të Ministrave, që do të dërgohen 
në zonat e Veriut, për plotësimin e detyrave. 

03.14.1985 - 
03.16.1985 

14 

588 Letra të Këshillit të Ministrave, korrespondenca, komunikatë, 
për përballimin mbi gjendjen e krijuar nga reshjet e mëdha të 
dëborës në rrethet e Veriut, masat dhe ndihma që është marrë 
për përballimin e situatës së jashtëzakonshme, detyrat për 
likuidimin e saj. 

01.16.1985 - 
12.11.1985 

116 
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589 Raport, relacione, njoftime për përballimin e gjendjes së 
jashtëzakonshme të krijuar nga reshjet e mëdha të dëborës në 
rrethet e Veriut si dhe zhdukja e plotë e pasojave në këto 
rrethe. 

02.04.1985 - 
03.27.1985 

65 

590 Telegrame të Këshillit të Ministrave, drejtuar disa komiteteve 
ekzekutive për të bërë propozimet për dekorime të personave 
që kanë manifestuar mobilizimin e gadishmëri gjatë kohës së 
përballimit të pasojave të reshjeve të dëborës në rrethet e 
Veriut si dhe për ngushëllimin e familjeve që patën viktima në 
këto rrethe. 

01.11.1985 - 
01.12.1985 

3 

591 Telegrame të nisura Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, shtabeve të mbrojtjes së 
rretheve, mbi rënien e sirenave për nderimin e kujtimit të 
Sekretarit të Parë të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të 
Armatosura të Rpublikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
shokut Enver Hoxha. 

04.13.1985 3 

592 Telegrame të nisura ministrive e institucioneve qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
grumbullimin dhe tregtimin e fasules që do të shihet në 
autokombajna, mbi ngritjen e shtabeve për organizimin e 
punës për të festuar festën e Vitit të Ri si dhe kërkohen të 
dhëna për realizimin e detyrave të përditshme të planit dhe në 
mënyrë progresive. 

07.22.1985 - 
12.30.1985 

10 

593 Konkluzione të ekipit të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën 
dhe kontrollin e ushtruar në sektorin e arsimit në rrethin e 
Kukësit. 

11.02.1985 21 

594 Konkluzione të kontrollit të ushtruar në Universitetin e 
Tiranës "Enver Hoxha", për zbatimin e detyrave të shtruara 
nga shoku Ramiz Alia në fjalën e mbajtur në 31 maj të vitit 
1984. 

06.26.1985 23 

595 Konkluzione të ekipit të Këshillit të Ministrave datë 13-23 maj 
1985, për ndihmë e kontroll në sektorët e arsimit, shëndetësisë 
dhe në organet e pushtetit të rrethit të Pukës. 

05.14.1985 - 
05.23.1985 

111 
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596 Konkluzione të kontrollit të ushtruar në rrethin e Sarandës 
nga grupi i punës i Këshillit të Ministrave datë 15-25 Mars 
1985, mbi shërbimin shëndetësor, probleme të nënës dhe të 
fëmijës në fushën e higjienës dhe luftimit të sëmundjeve 
ngjitëse, probleme të arsimit si dhe detyrat e lëna nga ekipi. 

03.13.1985 - 
05.15.1985 

208 

7 Sektori i Industrisë (Miniera).   

597 Urdhër i Këshillit të Ministrave, shënime dhe autorizime për 
shtesë të fuqisë punëtore në sistemin e industrisë, relacion dhe 
informacion për disa ndryshime në treguesit e planit dhe 
fuqisë punëtore dhe Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i 
Partisë", kontroll për përmirësimin e kushteve të punës në 
naftë dhe ndërtimi i objekteve të përpunim drurit në Skrapar. 

04.24.1985 - 
06.19.1985 

38 

598 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për disa shtesa në fondin e 
pagave të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave dhe të 
Ministrisë së Energjetikës. 

09.02.1985 - 
09.18.1985 

6 

599 Probleme të Komisionit të Përhershëm të Industrisë të 
Kuvendit Popullor, dërguar në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave dhe ato të rretheve për Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave që kërkojnë zgjidhje. 

03.15.1985 - 
10.25.1985 

25 

600 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
rezultatet paraprake të eksperimentimit të javës me 5 ditë në 
punë. 

09.26.1985 5 

601 Detyrat e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
lënë në rrethet Dibër dhe Mat si dhe detyra për dikasteret për 
këto dy rrethe. 

09.25.1985 - 
12.18.1985 

31 

602 Shënime dërguar Komitetit Qendror të Partisë si dhe njoftime 
të Aparatit të Këshillit të Ministrave, për problemet e ngritura 
nga rrethi i Mirditës dhe zgjedhja e tyre. 

09.02.1985 - 
09.18.1985 

6 

603 Njoftime të Sektorit të Industrisë dhe Minierave, për punën e 
bërë për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.203 
për eksport-importin. 

08.17.1985 - 
09.05.1985 

15 

604 Letër e Këshillit të Ministrave, për përqendrimin e 
parafabrikateve të derdhura në rrethin e Shkodrës si dhe 
njoftimi përkatës. 

11.07.1985 - 
12.18.1985 

13 
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605 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për dërgim jashtë shtetit 
grupe specialistësh për marrje përvoje. 

01.06.1985 - 
12.30.1985 

51 

606 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
planin e prodhimit të mineralit të bakrit. 

02.05.1985 - 
05.29.1985 

19 

607 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për grumbullimin e 
bombolave të oksigjenit. 

11.06.1985 - 
12.21.1985 

25 

608 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, njoftime dhe informacione për 
gjendjen e punimeve të ndërtim-montimit, problemet që dalin 
në objektin e Uzinës së Nikel-Kobaltit të Kombinatit 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

08.04.1985 - 
12.21.1985 

137 

609 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për eksportin e kromit. 

04.11.1985 10 

610 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për disa probleme shqetësuese në Uzinën e 
Ferrokromit në Burrel. 

02.18.1985 - 
08.02.1985 

28 

611 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për pasurimin e fosforiteve. 

11.19.1985 - 
12.24.1985 

15 

612 Njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Tregtisë së 
Jashtme dhe Gjykatës së Lartë, dërguar në Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për cilësinë, transportin dhe ndërprerjen e 
prodhimit të boksideve. 

03.14.1985 - 
04.25.1985 

10 

613 Njoftim për prodhimin e dolomitit të pjekur për eksport. 06.27.1985 6 

614 Relacion, informacion të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Dibrës, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
minierat e mermerit Muhurr dhe Tepe në Shkodër. 

05.01.1985 - 
07.17.1985 

13 

615 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për kërkesa nga importi. 

01.23.1985 - 
08.15.1985 

38 
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616 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për dhënie bazë materiale 
nga gjendja në fund tek prodhimi. 

01.16.1985 - 
12.03.1985 

27 

617 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për rikonstruksionin e 
ujësjellësit të Fabrikës së Letrës në Lushnje. 

05.25.1985 - 
07.19.1985 

8 

618 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për zbatimin e 
detyrave të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.117, datë 
28.03.1985, për zhvillimin dhe shfrytëzimin të pyjeve dhe 
lëndës drusore. 

09.10.1985 - 
10.10.1985 

8 

619 Raporte të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave e 
Energjetikës, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për zëvendësimin e shtyllave të drurit në miniera me 
materiale të tjera jo drusore. 

07.03.1985 - 
10.18.1985 

12 

620 Korrespondencë e disa komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, Aparatin e Këshillit të Ministrave, për plotësimin e 
grafikëve të transportit të lëndës së drurit e druve të zjarrit. 

03.06.1985 - 
10.25.1985 

20 

621 Letër e Këshillit të Ministrave, për shpërndarjen e mobiljeve e 
të orendive si dhe korrespondencë për këtë problem. 

03.23.1985 - 
04.25.1985 

16 

622 Shënime e propozime të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe kundërshtimi nga Aparati i Këshillit të 
Ministrave, për prekjen e Uzinës së Uresë dhe shtimin e 
fondeve për lëndë të para. 

05.06.1985 - 
05.14.1985 

5 

623 Njoftime të Prokurorisë së Përgjithshme e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, dërguar në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për disa shkelje të dispozitave ligjore në Uzinën 
Elektromjekësore në Tiranë si dhe furnizimi me ujë i 
Kombinatit Kimik në Durrës. 

01.07.1985 - 
04.02.1985 

13 

624 Kontrolle, konkluzione, letër e Këshillit të Ministrave dhe 
njoftime, për disa probleme të ecurisë së prodhimit në 
Kombinatin Metalurgjik në Laç. 

04.27.1985 - 
12.11.1985 

85 

625 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
Tregtisë së Jashtme, Komisionit të Planit të Shtetit, për 
gjendjen e kontraktimit të pajisjeve për fabrikën e acidit 
sulfurik në Kombinatin e Laçit. 

01.28.1985 - 
09.30.1985 

30 
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626 Njoftime dhe informacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Vlorës, dërguar në Aparatin e Këshillit 
të Ministrave për Uzinën e Sodës-PVC-së. 

03.25.1985 - 
12.19.1985 

14 

627 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftim dhe informacion, për 
përmirësimin e ecurisë të prodhimit në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan dhe në Uzinën e 
Sodës PVC-së në Vlorë. 

02.06.1985 - 
04.04.1985 

24 

8 Metalurgjia.   

628 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për disa probleme shqetësuese në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

02.20.1985 - 
07.31.1985 

14 

629 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për rezultatin financiar të 
Kombinatit Metalurgjik për vitin 1985. 

05.25.1985 - 
08.06.1985 

7 

630 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për furnizimin me lëndë 
djegëse të Kombinatit Metalurgjik në Elbasan. 

02.07.1985 - 
05.15.1985 

17 

631 Letra të Këshillit të Ministrave, për furnizimin me hekurishte 
të Kombinatit Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan për 
vitin 1985, relacionet përkatëse. 

01.14.1985 - 
06.07.1985 

17 

632 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për importimin e disa 
pajisjeve e materialeve për Uzinën e Nikel-Kobaltit, furrnaltën 
Nr.1 dhe qymyre koksifikuese. 

12.21.1984 - 
08.10.1985 

20 

633 Njoftime dhe informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
rritjen e efektivitetit ekonomik të Kombinatit Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

05.06.1985 - 
06.05.1985 

5 

634 Njoftim i sektorit të industrisë në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për furnizimin dhe prodhimin në Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

05.06.1985 - 
05.13.1985 

5 

9 Mekanika.   
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635 Studim i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit, urdhëra për përsosjen e projektimit 
teknologjik konstruktiv dhe kooperimit në Industrinë 
Mekanike si dhe vërejtjet për këtë studim. 

03.18.1985 - 
10.03.1985 

45 

636 Përmbledhje e njoftime të sektorit të industrisë në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, makineritë e pavëna në punë si dhe 
njoftimet e ministrive për këtë problem. 

12.04.1984 - 
11.06.1985 

56 

637 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit,  Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
grumbullimin dhe rigjenerimin e kushinetave e materialeve 
prej plumbi. 

05.28.1985 - 
12.17.1985 

17 

638 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për rikonstruksionin e 
kaldajës së Fabrikës së Plastmasit në Lushnje, regjimin e punës 
së kaldajave të TEC-it, Kombinatit Metalurgjik në Elbasan si 
dhe shpërblimin e vështirësisë në pagë të punëtorëve. 

01.29.1985 - 
07.23.1985 

32 

639 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, Punëve të Brendshme me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, për prodhimin dhe shpërndarjen e 
baterive. 

02.12.1985 - 
11.01.1985 

17 

10 Energjetika.   

640 Raporte, njoftime dhe mendime, për analizën e punës në 
Aparatin e Ministrisë së Energjetikës dhe Institutin Gjeologjik 
të Naftës në Patos. 

01.21.1985 - 
05.27.1985 

102 

641 Letër e Këshillit të Ministrave, për kontrollin e projekteve dhe 
preventivave të rërave. 

05.09.1985 - 
06.04.1985 

6 

642 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për çeljen e kredive për 3 mujorin e 
parë të vitit 1986. 

10.02.1985 - 
12.09.1985 

12 

643 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen në aktivitetet 
ndërkombëtare dhe dërgim specialistësh jashtë shtetit. 

12.31.1984 - 
12.25.1985 

29 

644 Njoftim i grupit të punës që ishin në Itali-Francë dhe Austri-
RFGJ, për problemin e turbinave të shpimit. 

03.27.1985 - 
04.02.1985 

11 
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645 Letër e Këshillit të Ministrave, për mbajtjen e Konferencës 
Kombëtare të Gjeologjisë. 

05.03.1985 - 
05.09.1985 

6 

646 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës, Punëve të 
Brendshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin e punës në kryerjen e plotë të matjeve gjeofizike 
në puset e naftës e të gazit. 

01.24.1985 - 
08.02.1985 

38 

647 Takim i shokut Besnik Bekteshi me disa punonjës të sistemit të 
Energjetikës, që u muarr me hartimin e skicëidesë të 5 vjeçarit 
të 8-të për prodhimin e energjisë elektrike. 

07.04.1985 6 

648 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit, Energjetikës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi vrojtimet, 
përmirësimin e matjeve të prurjeve të lumit Drin, për digat e 
liqeneve shpyllëzimeve dhe mbushjen e liqenit të Komanit. 

07.24.1984 - 
10.02.1985 

34 

649 Protokoll i firmosur nga dikasteret për ngritjen dhe 
funksionimin e grupeve për H/C-et Banjë, Bushat dhe 
Skavicë. 

04.13.1985 10 

650 Informacione të Ministrisë së Energjetikës, Punëve të 
Brendshme dhe shënime për vendosjen e një centrali elektrik e 
për prodhimin e mobiljeve për Pallatin e Kongreseve. 

01.21.1985 - 
11.12.1985 

11 

651 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për ecurinë e punimeve dhe rritjen e 
vleftës së plotë të ndërtim-montimit të linjës së tensionit të 
lartë Koman-Elbasan. 

01.09.1985 - 
07.19.1985 

20 

652 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për shfrytëzimin e energjisë diellore. 

02.25.1985 - 
09.13.1985 

14 

653 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për masat e mëtejshme në 
kufizimin e energjisë elektrike, shënime dhe njoftime për këtë 
problem. 

11.05.1985 - 
11.11.1985 

89 

654 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për studimin e 
zëvendësimit të lëndëve djegëse të lëngëta e të ngurta me 
energji elektrike. 

01.30.1985 - 
08.30.1985 

41 

655 Letra të Këshillit të Ministrave, për furnizimin e mëtejshëm të 
sektorit të naftës si dhe korrespondenca e Ministrisë së 
Energjetikës, për disa probleme që dalin për të ardhmen. 

03.05.1985 - 
11.04.1985 

116 
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656 Letër e Këshillit të Ministrave, për miratimin e grupeve të 
punës të rezervave të naftës e të gazit dhe të mineraleve të 
tjera të dobishme si dhe raportet llogaritëse. 

01.06.1985 - 
04.17.1985 

9 

657 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës, Punëve të 
Brendshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për shpimin 
e puseve: Ardenica-18, Frokull-55, Pronovnik-1, Kryevidh-10, 
Garunjas-1, Kreshpan-8, Delvinë dhe Drashovicës, materialet 
përkatëse. 

01.07.1985 - 
11.20.1985 

90 

658 Korrespondencë e Ministrisë së Financave, Energjetikës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për përdorimin e daltave, 
për shpimin e puseve me turbinë elikoidale si dhe studimi i 
Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë, për një shpërndarje 
më të mirë të metrazhit të shpim-shfrytëzimit. 

03.27.1985 - 
11.05.1985 

38 

659 Mendime, lidhur me nxjerrjen e gazit nga plehrat, prodhimit 
të biogazit, të cilat i ka dërguar misioni ynë pranë OKB-së në 
Nju Jork dhe Ministria e Punëve të Jashtme i dërgon në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave për veprim. 

07.31.1985 - 
09.24.1985 

35 

660 Letër e Këshillit të Ministrave, për prodhimin e lëkundsit 13.8 
tonësh për nevojat e naftës si dhe informacioni përkatës. 

02.12.1985 - 
02.15.1985 

11 

661 Njoftime të Ministrisë së Energjetikës dhe Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, për punën e bërë me puset e fondit të ndaluar si 
dhe shënime për këtë problem. 

01.05.1985 - 
09.29.1985 

24 

662 Shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 
së Financave, për ecurinë e disa metodave të dyta në nxjerrjen 
e naftës dhe shtrirjen më gjerë të tyre. 

03.27.1985 - 
05.23.1985 

17 

663 Informacione të Ministrisë së Energjetikës, Punëve të Jashtme 
dhe shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, për 
problemet kryesore që u trajtuan me specialistët e huaj që 
erdhën për çështjen e Detit Adriatik të vendit tonë. 

02.11.1985 - 
07.06.1985 

53 

664 Informacione dhe njoftime të Ministrisë së Energjetikës dhe 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, për punën e kamerave të 
koksit të UPTHN në Ballsh. 

05.14.1985 - 
11.16.1985 

24 
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665 Studime të Ministrisë së Energjetikës, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për pastrimin e gazit të cakranit në 
UPTHN në Ballsh për uzinën "Gogo Nushi" në Fier dhe mbi 
efektivitetin ekonomik të përpunimit të naftës në dy uzina. 

04.18.1985 - 
06.07.1985 

14 

666 Njoftime dhe shënime të Ministrisë së Energjetikës dhe 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, për ecurinë e punimeve në 
Uzinën e Vajrave Lubrifikante dhe Pastrimit të Gazit në 
Ballsh. 

04.02.1985 - 
10.29.1985 

53 

667 Njoftim i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, për disa 
probleme në Uzinën e Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh 
dhe veçanërisht për problemin e platformingut. 

05.11.1985 - 
06.15.1985 

11 

668 Korrespondenca e Ministrisë së Energjetikës, Tregtisë së 
Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për sigurimin 
nga importi të disa artikujve kryesorë që kërkohen nga sektori 
i naftës si dhe përpunimit të naftës së importit. 

01.05.1985 - 
12.11.1985 

127 

669 Raport i Ministrisë së Energjitikës dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen në industrinë nxjerrëse të 
qymyrit si dhe për kryerjen e studimit për rritjen e cilësisë e 
provave të qymyreve. 

01.28.1985 - 
10.14.1985 

52 

670 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për probleme të fabrikave të pasurimit 
të qymyreve. 

04.23.1985 - 
10.24.1985 

11 

671 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e furnizimit me 
qymyrguri, transportimin dhe shpërndarjen e tij. 

01.13.1985 - 
11.07.1985 

27 

672 Relacion i Ministrisë së Energjetikës dhe shënime të Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, për pagën e punëtorëve për minierat 
e qymyrit në Valias e Myshqeta si dhe mbi plotësimin e fuqisë 
punëtore. 

01.09.1985 - 
07.10.1985 

17 

673 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për rërat bituminoze dhe problemet 
nxjerrëse. 

01.22.1985 - 
10.17.1985 

32 

674 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për bisedimet e zhvilluara me 
specialistin suedez për fluidkarbonin. 

05.18.1985 - 
07.19.1985 

9 
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675 Studim i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave zbatimi i informatikës në 
naftë dhe gaz. 

10.06.1985 - 
12.04.1985 

17 

676 Informacione të Ministrisë së Energjetikës dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për probleme shqetësuese në sektorin e 
naftës si dhe studim i Hetuesisë së Përgjithshme për veprat 
penale në Industrinë e Naftës. 

03.13.1985 - 
11.12.1985 

92 

677 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në 
disa ndërmarrje të naftës për efektivitetin e përdorimit të 
investimeve dhe bazës materialo-teknike. 

04.08.1985 - 
08.31.1985 

32 

678 Informacione të Hetuesisë së Përgjithshme, Ministrisë së 
Energjetikës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për disa probleme për 
avaritë me shpimin e puseve të naftës dhe gazit. 

10.23.1985 - 
11.18.1985 

26 

11 Industri e Lehtë dhe Ushqimore.   

679 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për disa 
ndryshime në strukturën e dikasterit dhe fuqisë punëtore dhe 
rezultatet e kontrollit financiar në Kombinatin e Tekstileve në 
Berat. 

05.16.1985 - 
07.08.1985 

24 

680 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, për 
zhvillimin e mëtejshëm të Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
si dhe objektivat e të ardhurat financiare të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

02.12.1985 - 
07.19.1985 

21 

681 Informacion i Ministrisë së Lehtë dhe Ushqimore, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për problemet e ngritura 
nga komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
dhe përgjigjja e dhënë si dhe dërgimi i projektplaneve. 

06.11.1985 - 
07.31.1985 

20 

682 Informacion i Komitetit të Partisë të Rrethit të Tiranës, 
dërguar shokut Adil Çarçani, për ngritjen e disa objekteve 
prodhimi e përpunimi. 

02.20.1985 - 
12.24.1985 

6 
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683 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për zgjidhjen e 
problemeve që i ngritën kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Gjirokastër dhe Lezhë shokut 
Adil Çarçani në takimin e datës 14.02.1985. 

02.21.1985 - 
03.29.1985 

22 

684 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
pjesëmarrje në Konferencën e Parë të Shkencës dhe 
Teknologjisë Ushqimore për vendet e Mesdheut. 

10.12.1985 - 
12.17.1985 

10 

685 Korrespondencë e Ministrisë së Lehtë dhe Ushqimore me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim aktivitetesh për 
dërgim grupesh specialistësh jashtë shtetit. 

01.15.1985 - 
10.15.1985 

53 

686 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
mosplotësimin e detyrave për mungesa të importit. 

01.12.1985 - 
09.20.1985 

19 

687 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar të 
mallrave rezervë e me qarkullim të ngadalshëm si dhe masat e 
marra nga Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

05.24.1985 - 
11.20.1985 

26 

688 Urdhëri i Këshillit të Ministrave, për prodhimin e një serie 
tubash plastmasi për bujqësinë për vitin 1985. 

02.27.1985 - 
03.02.1985 

5 

689 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për Fabrikën e 
Porcelanit në Tiranë. 

04.16.1985 - 
04.25.1985 

4 

690 Relacion i grupit të punës të disa dikastereve, për masat që u 
morrën për ecurinë normale të punës për Uzinën e Sodë-PVC-
së në Vlorë. 

01.13.1985 - 
01.20.1985 

11 

691 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
rikonstruksionin e fabrikës së cigareve dhe ndryshimin e 
planit të eksportit të cigareve. 

01.08.1985 - 
06.20.1985 

11 

692 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
sigurimin e lëndëve të para e materiale për Industrinë 
Tekstile. 

03.14.1985 - 
08.10.1985 

19 
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693 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
efektivitetin ekonomik të stampimit të tekstileve me 
transferim, furnizimi i popullit me artikuj të rinj tekstile si dhe 
mbi vënien në punë të linjës të larjes kimike të sixhadeve. 

07.29.1985 - 
11.15.1985 

42 

694 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për gjendjen 
dhe masat që duhen marrë në sektorin e peshkimit. 

01.18.1985 - 
08.09.1985 

49 

695 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, lidhur me 
eksportin në Itali të midhjeve dhe të molusqeve të gjalla si dhe 
për zhvillimin e gjuetisë e për ndëtimin e impiantit të rritjes së 
midhjeve në liqenin e Butrintit në Sarandë. 

03.23.1985 - 
12.06.1985 

39 

696 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për dhënie 
mielli, furrat e bukës, bilancin e drithërave, grumbullimin e 
grurit dhe fasules si dhe shkëmbimi i misrit me grurë. 

02.23.1985 - 
10.04.1985 

42 

697 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
importimin e një therrtore shpendësh dhe mbi ecurinë e 
ndërtimit të therrtoreve. 

02.22.1985 - 
03.16.1985 

11 

698 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për dhënie 
bërsie për blegtorinë si dhe kritika në shtyp për këtë problem. 

01.08.1985 - 
11.08.1985 

30 

699 Njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
grumbullimin e qumështit dhe shpërndarjes për konsum për 
vitin 1984. 

02.05.1985 - 
07.30.1985 

10 

700 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

07.17.1985 - 
09.20.1985 

20 

701 Njoftime të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për djegien e 
depove të sherebelës në Peqin. 

02.23.1985 - 
04.03.1985 

8 
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702 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Korçës, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për disa 
probleme për sezonin 1985-1986 të përpunimit të panxharit në 
kombinatin e sheqerit në Maliq. 

06.10.1985 - 
08.12.1985 

22 

703 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për disa masa 
për sesionin e përpunimit të ullirit 1985-1986. 

10.19.1985 - 
10.29.1985 

15 

704 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
ambalazhet si dhe kërkesa të karakterit materialo-teknik. 

02.19.1985 - 
10.04.1985 

23 

12 Sektori i Bujqësisë.   

705 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për luftimin kimik të barërave të këqia 
në grurë e spec si dhe për importimin e një helikopteri për 
trajtimin e pyjeve e pemëtarisë. 

03.15.1985 - 
12.06.1985 

22 

706 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen e grurit dhe për fushatën 
e korrje-shirjeve. 

06.03.1985 - 
12.31.1985 

14 

707 Korrespondencë e disa komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për bilancin e drithërave të bukës e 
grumbullimin e tyre. 

01.14.1985 - 
12.14.1985 

31 

708 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
grumbullimin e lulediellit dhe panxharsheqerit. 

04.04.1985 - 
06.10.1985 

11 

709 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Tregtisë së 
Brendshme, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin dhe sigurimin e tregut me perime. 

02.05.1985 - 
03.16.1985 

26 

710 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për furnizimin me fletë plastmasi dhe 
tubo PVC. 

10.12.1985 - 
10.17.1985 

8 
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711 Korrespondencë e disa komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për grumbullimin e bimëve mjekësore, 
tanifere dhe eterovajore nga kooperativat bujqësore. 

07.01.1985 - 
01.07.1986 

32 

712 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë, Punëve të 
Brendshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
diferencat në drurë frutorë, për mirëadministrimin e tyre si 
dhe dëmet nga të ftohtët e zhvillimi i pemëtarisë në 
pesëvjeçarin e ardhshëm. 

10.03.1985 - 
12.22.1985 

45 

713 Studime të Ministrisë së Bujqësisë, komitetit ekzekutiv të 
këshillave popullore të rrethit të Durrësit, për kurorat me dru 
frutorë të qyteteve dhe masivit kodrinor të ndërmarrjes 
bujqësore në Spitallë. 

02.11.1985 - 
12.23.1985 

40 

714 Letër e Këshillit të Ministrave, për një bashkërendim më të 
mirë të detyrave për prodhimin, tregtimin dhe përpunimin e 
produkteve bujqësore, sidomos të frutave dhe të perimeve. 

01.14.1985 - 
12.10.1985 

7 

715 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për punën e bërë nga grupi i 
specialistëve të ullirit gjatë qëndrimit në Itali si dhe për 
pjesëmarrjen në projektin rajonal PN4D/FAO. 

05.06.1985 - 
12.13.1985 

37 

716 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për ngritjen e grupeve të 
ndjekjes të disa problemeve të bujqësisë si dhe raporti e 
shënime për kontrollin në rrethin e Vlorës. 

02.01.1985 - 
07.16.1985 

53 

717 Studime të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Elbasanit, dërguar në Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, për gjendjen e sektorëve të krijuar në 
kooperativat bujqësore dhe për krijimin e një ndërmarrjeje të 
re bujqësore. 

08.06.1985 - 
12.12.1985 

31 

718 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për zgjatje të afatit të kthimit të kredive 
dhe për masat që duhen marrë për forcimin ekonomiko-
financiar të kooperativave bujqësore kodrinore-malore. 

03.14.1985 - 
06.04.1985 

36 

720 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për zonën e intensifikimit me 
përparësi. 

08.23.1985 - 
09.07.1985 

16 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

721 Letër e Këshillit të Ministrave, për rritjen e efektivitetit të 
transportit me mjete të thjeshta. 

09.27.1985 - 
09.30.1985 

6 

722 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për ndryshim plani dhe kalim 
aktiviteti për rrethin e Gjirokastrës dhe Shkodrës. 

03.23.1985 - 
09.24.1985 

9 

723 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e bonifikimit në Shkodër 
dhe për rrugën e Funarit në rrethin e Elbasanit. 

04.22.1985 - 
12.24.1985 

13 

724 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë, disa komitete 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për shfrytëzimin e rezervave ujore, 
ecurinë e punimeve të veprave si dhe për sasinë e energjisë 
elektrike për mbushjen me ujë të disa ujëmbajtësve. 

02.16.1985 - 
12.20.1985 

46 

725 Studim i Ministrisë së Bujqësisë, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për ngushtimin e sipërfaqeve të 
rezervateve të gjuetisë, popullimin me gjah dhe rritjen e 
efektivitetit të tyre. 

10.23.1985 - 
11.24.1985 

10 

726 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen e mekanikës bujqësore 
dhe rritjen e shkallës së mekanizimit në bujqësi si dhe dhënie 
fondesh për pjesë ndërrimi. 

01.24.1985 - 
12.17.1985 

84 

727 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për dhënie të një sasie plehu 
fosfatik. 

02.01.1985 - 
02.07.1985 

5 

728 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për importimin e disa 
pesticideve, farërave foragjere të kullotave, trapezoidalë dhe 
farës së fasules me cikël të shkurtër e patates së hershme. 

02.28.1985 - 
12.12.1985 

43 
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729 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë e disa komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për dorëzimin e viçave me peshë 
mesatare, program masash për plotësimin e detyrave në 
blegtori, gjendjen shëndetësore të gjedhit, shtimin e lopëve si 
dhe dëmtimet në blegtori. Bashkëngjitur dhe njoftimi i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi kualifikimin e kuadrit të 
punonjësve kooperativistë të problemeve të bazës ushqimore 
të blegtorisë. 

12.22.1984 - 
10.29.1985 

70 

730 Program pune i sektorit për cilësinë e mallrave për eksport si 
dhe njoftime dhe protokolle të Ministrisë së Bujqësisë, për 
eksportin e fazanit dhe njëthundrakëve në Itali. 

01.29.1985 - 
10.23.1985 

35 

731 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë, Prokurorisë së 
Përgjithshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
gjendjen e prodhim-montimit të baterive, furnizimin me 
ushqime të ndërmarrjes së rritjes së shpendëve si dhe për 
gjendjen e komplekseve të rritjes së gjelave të detit. 

02.11.1985 - 
10.09.1985 

31 

732 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë, Komisionit të Planit 
të Shtetit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për sigurimin 
e bazës ushqimore të blegtorisë, për gjendjen e blegtorisë në 
rrethet e veriut si dhe shtimi i mishit nga realizimi i detyrave 
të bazës ushqimore. 

01.21.1985 - 
12.13.1985 

109 

733 Studime të Komisionit të Planit të Shtetit si dhe vërejtje të 
Ministrisë së Bujqësisë, për gjendjen e numrit të krerëve të 
bagëtisë, për mundësinë e shtimit të tyre në kooperativat 
bujqësinë e për zhvillimin numerik të të imtave në rrethin e 
Kukësit. 

01.25.1985 - 
03.17.1985 

146 

734 Letër e Këshillit të Ministrave, për rritjen e prodhimit të gjalpit 
nga skremimi i qumështit në ekonomitë bujqësore. 

11.06.1985 - 
12.06.1985 

9 

735 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për bagëtitë e tufëzuara dhe për 
kufizimin e oborrit kooperativist. 

04.16.1985 - 
11.10.1985 

18 
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736 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë dhe shënime të shokut Ramiz 
Alia, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për disa 
probleme që lidhen me mbajtjen e bagëtive në brigadat 
bujqësore. 

11.12.1985 - 
11.16.1985 

17 

737 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, rritja e prodhimtarisë së fondit pyjor, 
për heqjen nga fondi pyjor në rrethet Vlorë dhe Elbasan si dhe 
mbrojtjen e pyjeve nga zjarret. 

03.06.1985 - 
12.07.1985 

50 

738 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit e njoftim i Ministrisë së 
Bujqësisë, për shtimin e bagëtisë së imët në ndërmarrjet pyjore 
si dhe rritjes së rosës së egër, shënime të aparatit. 

01.06.1985 - 
05.13.1985 

20 

739 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave "Për kalim tokash dhe thithjesh 
kooperativash bujqësore nga ndërmarrjet bujqësore". 

07.15.1985 - 
12.13.1985 

33 

740 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për qëndrimin në vendin tonë të 
grupeve të ndryshme të huaj, që kanë ardhur për probleme të 
bujqësisë. 

03.18.1985 - 
10.21.1985 

52 

741 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për dërgim specialistësh jashtë shtetit 
për marrje përvoje, kurse kualifikimi, konferenca dhe në 
organizatën ndërkombëtare të digave. 

02.28.1985 - 
01.10.1986 

31 

742 Letër e ndërmarrjes bujqësore në Lezhë, drejtuar shokut 
Qirjako Mihali, për probleme të kësaj ndërmarrjeje. 

03.05.1985 - 
07.26.1985 

9 

13 Sektori i Ndërtim-Komunikacionit (Ndërtim).   

743 Letër e Këshillit të Ministrave, për krijimin e komisioneve për 
marrjen në dorëzim të disa veprave. 

08.15.1985 - 
08.16.1985 

4 

744 Letra të Këshillit të Ministrave, për ecurinë e punimeve të 
ndërtim-montimit të objektit, Uzina e Vajrave Lubrifikante në 
Ballsh si dhe për uljen e mëtejshme të vleftës të ndërtimit të 
veprave të pesëvjeçarit të tetë, bashkë me njoftimet dhe 
shënimet. 

04.05.1985 - 
09.05.1985 

25 
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745 Njoftime të Ministrisë së Ndërtimit, Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe Prokurorisë së Përgjithshme, për gjendjen e 
punimeve, shkeljen e ligjit në studimin, projektimin, 
ndërtimin e dorëzimin e objekteve dhe veprave si dhe Letra të 
Këshillit të Ministrave, për ndjekjen e dorëzimit të objekteve të 
sezonit të vitit 1985. 

03.22.1985 - 
10.21.1985 

108 

746 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të Shtetit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për përfundimin në kohë të 
veprave dhe për gjendjen e punës projektuese të veprave të 
vitit 1986. 

01.08.1985 - 
08.17.1985 

94 

747 Letër e Këshillit të Ministrave, për miratimin e informacionit 
teknik që do t'i jepet palës jugosllave për Hidrocentralin "Drita 
e Partisë" në Fierzë si dhe materiali përkatës. 

12.21.1984 - 
02.02.1985 

48 

748 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Shkodër me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për gjendjen e digave dhe 
veprave të tjera në H/C e ndërtuara, për përfundimin e 
punimeve në H/C "Enver Hoxha" të Komanit, të aktkontrollit 
si dhe njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme për disa 
probleme shqetësuese në H/C e Komanit. 

04.12.1983 - 
12.05.1985 

95 

749 Studim i 3 ministrive, për radhën e ndërtimit të 
hidrocentraleve të rinj si dhe studim i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Gramshit, për ndërtimin e H/C 
të Banjës dhe njoftime e projektvendime për hidrocentralet e 
vegjël. 

04.18.1985 - 
11.30.1985 

69 

750 Parashtresë dhe projektvendim i Drejtorisë së Përgjithshme të 
PT-ve, për miratimin e projektidesë dhe ndërtimin e Ndërtesës 
Qendrore të PT-ve në Tiranë si dhe informacion për marrjen 
dhe vënien në shfrytëzim të godinës së PT-së në Fier. 

02.23.1985 - 
06.14.1985 

70 

751 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për ndryshime në planin e importit të 
vitit 1985 si dhe njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës 
së Shtetit, për disa probleme në fushën e kontrollit të 
investimeve. 

05.21.1985 - 
11.16.1985 

26 
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752 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa masa për kufizimin e 
ndërtimeve administrative dhe të atyre social-kulturore, 
korrespondenca përkatëse si dhe për disa ndryshime në 
ndërtime. 

05.10.1985 - 
09.27.1985 

37 

753 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, për hartimin, miratimin dhe zbatimin e 
planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave. 

08.08.1985 - 
08.09.1985 

20 

754 Letër e Këshillit të Ministrave, për rrëshqitje toke në lagjen 
Cenaj të fshatit Gështenjë në Kukës si dhe për dëmet e 
shkaktuara nga shkrirja e dëborës në Krujë e për disa 
probleme për shpronësimet në fshat. 

03.02.1985 - 
06.14.1985 

22 

755 Studim i Ministrisë së Ndërtimit, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për mundësinë e uljes së harxhimit të 
bitumit në punimet e ndërtimit. 

05.04.1985 - 
06.25.1985 

61 

756 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen në kongres të digave 
të larta, në ekspozita, panaire si dhe dërgim specialistësh 
jashtë shtetit e kërkesë fondesh nga organizata e PNUD-it. 

02.07.1985 - 
10.08.1985 

35 

757 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë 
së Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
projektmarrëveshjen për ekonominë ujore me Greqinë dhe 
projektstatuti i komisionit shqiptaro-grek. 

11.15.1984 - 
10.29.1985 

38 

758 Letra ardhur Udhëheqjes për, rrjetin informatik, mungesë 
lokali, problemi i parkut të mallrave, për NMN-së Ura 
Vajgurore, rrjetin sizmologjik dhe për fabrikën e tullave në 
Shkodër. 

02.06.1985 - 
12.20.1985 

38 

14 Komunikacion.   

759 Vendim i Byrosë Politike të Komitrtit Qendror të Partisë, për 
përmirësimin e punëve në transport si dhe vërejtje nga 
ministritë për projektvendimin e Këshillit të Ministrave, për 
disa masa për përmirësimin e transportit. 

05.23.1985 - 
06.25.1985 

59 

760 Informacion i Komitetit të Partisë të Rajonit Nr.1, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për disa probleme të punës 
së Partisë në Ministrinë e Komunikacionit si dhe objektivat e 
punonjësve të këtij dikasteri. 

03.21.1985 - 
04.20.1985 

25 
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761 Letra të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe të Këshillit të 
Ministrave, për masat që duhen marrë për njohjen, zbërthimin 
dhe zbatimin e Kodit Rrugor të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë. 

01.26.1985 - 
02.23.1985 

16 

762 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit, Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Vlorës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për mirëmbajtje, ndërtim, asfaltim rrugësh dhe 
për mbajtjen hapur të rrugëve automobilistike nga rreshjet e 
dëborës. 

03.18.1985 - 
11.14.1985 

81 

763 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit dhe Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, dërguar në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për prodhimin në vend të motokarrove. 

08.10.1985 - 
10.20.1985 

23 

764 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për lejim qarkullimi të 
autoveturave, lëvizje mjetesh ditët e shtuna dhe të diela si dhe 
grumbullimin dhe shpërndarjen e autoveturave. 

12.25.1984 - 
11.07.1985 

94 

765 Letër e Këshillit të Ministrave, për transportimin e oksigjenit 
me bombola. 

10.01.1985 - 
10.02.1985 

4 

766 Program pune i sektorit të ndërtim-komunikacionit, për 
problemet e sigurimit teknik e mbrojtjes në punë në sektorët e 
minierave, energjetikës, ndërtimit dhe komunikacioneve si 
dhe për gjendjen teknike të automjeteve. 

03.03.1985 - 
10.12.1985 

26 

767 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve, Punëve të 
Brendshme, Hetuesisë së Përgjithshme me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për aksidentet automobilistike. 

10.12.1985 - 
12.09.1985 

24 

768 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
bisedimet, protokollet me palën jugosllave për transportin 
rrugor si dhe urdhëri për rishikimin e Legjislacionit për 
dhënien e lejes për t'u futur në territorin e Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

02.13.1985 - 
10.30.1985 

25 

769 Njoftime dhe informacione të Ministrisë së Komunikacionit, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për ndalimin e 
shoferëve tanë për të kaluar në territorin jugosllav e vende të 
tjera. 

05.06.1985 - 
12.04.1985 

18 
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770 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për dalje kuadri jashtë shtetit për specializim, nënshkrim 
kontrate, pjesëmarrje në konferenca dhe kurse të CIT-it. 

12.29.1984 - 
10.19.1985 

66 

771 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
Ministrisë së Komuniakcionit, Punëve të Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për zbatimin e normave 
ligjore me transportin hekurudhor e mendime, për disa 
probleme shqetësuese, për mallrat në stacionet hekurudhore si 
dhe për shpërndarjen e traversave hekurudhore. 

04.14.1984 - 
11.18.1985 

68 

772 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për transportin e 
udhëtarëve me hekurudhë, për shtypjen e biletave të 
udhëtimit dhe letrave me vlerë. 

10.19.1984 - 
08.20.1985 

60 

773 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit, Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
transportin ndërkombëtar me hekurudhën, mbi ndërrimin e 
hekurudhave tona në CIT, për punimet e Asamblesë së parë 
"OTIF" dhe "UIC". 

12.29.1984 - 
11.27.1985 

69 

774 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, për qëndrimin që do të mbahet në 
bisedimet me delegacionin jugosllav për nënshkrimin e 
marrëveshjes për trafikun hekurudhor midis dy vendeve. 

12.26.1984 - 
11.27.1985 

75 

775 Parashtresë e Ministrisë së Komunikacioneve dhe Ministrisë 
së Ndërtimit, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për hekurudhat Milot-Rrëshen-Klos dhe Guri i Kuq Korçë. 

01.22.1985 - 
02.07.1985 

11 

776 Informacion i Ministrisë së Komunikacionit, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për lëvizjen e mallrave në 
liqenet e kaskadës së lumit Drin dhe në atë të Banjës. 

10.29.1985 - 
12.10.1985 

13 

777 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, për qëndrimin që do të mbahet në 
bisedimet me delegacionin italian për linjën e tragetit. 

02.26.1985 - 
12.06.1985 

39 

778 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, për miratim fluturim avionësh. 

02.22.1985 - 
11.07.1985 

30 

15 Postëtelekomunikacioni.   
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779 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve  me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për miratimin e projektmarrëveshjes mbi mënyrat e 
mirëmbajtjes së kabllit telefonik nëndetar Itali-Shqipëri. 

07.15.1985 - 
08.10.1985 

10 

780 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për fillimin e shkëmbimeve postare, mbledhje me 
administratën greke për zgjidhjen e koordinimin për lidhjen 
radiorele Shqipëri-Greqi. 

03.27.1985 - 
11.16.1985 

16 

781 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve, dërguar në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për marrje miratimi për futjen e specialistëve të 
huaj në objektet e mbrojtura të PT-ve. 

04.06.1985 - 
10.15.1985 

7 

16 Sektori i Shërbimeve (Komunale).   

782 Korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë Komunale me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e ujësjellësve, 
eksportimin e ujit të pijshëm, ruajtjen e pastërtisë së ujit të 
pijshëm si dhe studimin për furnizimin me ujë të pijshëm. 

12.27.1984 - 
12.21.1985 

77 

783 Letër e Këshillit të Ministrave, për përgatitjen dhe 
shfrytëzimin e plazheve për sezonin e vitit 1985. 

05.14.1985 - 
05.16.1985 

8 

784 Njoftime të Komitetit Kombëtar të Veteranëve dhe Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale, për gjendjen, sistemimin dhe 
vendosjen e eshtrave të tyre. 

02.05.1985 - 
05.22.1985 

18 

785 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ekonomisë 
Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për gjetjen, 
identifikimin dhe saktësimin e numrit të varreve të ushtarëve 
grekë, të vrarë në vendin tonë gjatë luftës italo-greke (1940-
1941). 

01.29.1985 - 
11.22.1985 

16 

786 Njoftim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për regjistrimin e 
ndërtesave në qytete dhe fshatra. 

09.20.1985 - 
09.26.1985 

4 

787 Korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë Komunale me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e lokaleve të 
shërbimeve nën banesë. 

10.01.1985 - 
10.18.1985 

9 
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788 Letër e Këshillit të Ministrave, për heqjen e plepave që 
përbëjnë rrezikshmëri për jetën e njerëzve dhe shembjen e 
ndërtesave, relacioni dhe fotografitë. 

10.16.1985 - 
10.29.1985 

14 

789 Vendim i Kuvendit Popullor, për gjendjen e shërbimit tregtar 
dhe të ndërtimeve në fshat si dhe masat që duhen marrë për 
studimin, zbërthimin dhe zbatimin e këtij vendimi. 

06.29.1985 - 
07.02.1985 

9 

790 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për sigurimin e stofit dhe për 
qepjen e fustanëve të nusërisë. 

03.26.1985 - 
04.09.1985 

4 

791 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në planin e 
importit të vitit 1985. 

03.07.1985 - 
04.27.1985 

7 

792 Njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme, për disa shkelje të 
dispozitave ligjore në caktimin e çmimeve dhe tarifave si dhe 
probleme të debitorëve. 

01.17.1985 - 
12.07.1985 

12 

793 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për grumbullimin e letrës 
mbeturinë për prodhimin e karton kartoçinës. 

03.05.1985 - 
09.06.1985 

6 

794 Studim i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për strukturën e 
prodhimeve të artizanatit dhe rrugët e përmirësimit të saj. 

08.14.1985 - 
08.31.1985 

9 

795 Letër e Këshillit të Ministrave, për vendqëndrimet e 
automjeteve të huaja, informacioni dhe shënime për këtë 
prolem. 

06.25.1985 - 
08.02.1985 

10 

17 Tregti e Brendshme.   

796 Informacion i Tregtisë së Brendshme, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për zbatimin e detyrave të lëna nga 
ekipi i Këshillit të Ministrave në rrethin e Matit. 

01.29.1985 - 
07.26.1985 

11 

797 Studim i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për kërkesën konsumatore 
për 5 vjeçarin e 8-të e deri në vitin 2000. 

08.08.1985 - 
01.06.1986 

167 

798 Njoftim dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin e gjendjes dhe rritjen e kulturës së shërbimit në 
ushqimin social si dhe për dhënie shtesë mbi pagë punëtorëve 
që u shërbejnë të huajve. 

01.20.1985 - 
10.26.1985 

17 
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799 Njoftim i sektorit të shërbimeve në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për trajtimin e studentëve nga ndërmarrja tregtare 
e mensave. 

03.07.1985 - 
03.27.1985 

7 

800 Njoftime dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për furnizimin e 
tregut me artikuj ushqimorë dhe jo ushqimorë si dhe 
ndryshim plani. 

05.04.1985 - 
12.11.1985 

67 

801 Njoftim i sektorëve të shërbimit dhe bujqësisë në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për një kthesë rrënjësore në shtimin e 
prodhimit të perimeve dhe në përmirësimin e tregtimit të tyre. 

03.28.1985 - 
07.01.1985 

8 

802 Korrespondencë e disa ministrive e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për furnizimin me karburant si dhe relacione mbi 
ndërmarrjen tregtare të karburanteve. 

02.26.1985 - 
12.19.1985 

56 

803 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për një pjesë ndërrimi 
automjetesh si dhe njoftime për realizimin e kësaj detyre. 

02.21.1985 - 
12.28.1985 

56 

804 Letër e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
për tregun fshatar, shënime të Udhëheqjes. 

07.12.1985 - 
07.19.1985 

5 

805 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për pritjen e trajtimin e 
specialistëve të huaj, kontraktimet me firma turistike, 
seminare me përkthyes-shoqërues e kontrolle në ndërmarrjet e 
Albturizmit. 

01.25.1985 - 
09.08.1985 

69 

806 Letër anonime si dhe praktika përkatëse, për disa probleme të 
Albturizmit. 

12.01.1984 - 
01.29.1985 

12 

807 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për dërgimin e tri grupeve 
jashtë shtetit. 

10.24.1985 - 
11.04.1985 

4 

18 Tregti e Jashtme.   

808 Studim i Komisionit të Përhershëm të Kuvendit Popullor për 
punët e jashtme si dhe letra e Këshillit të Ministrave, për 
masat që do të merren në dobi të vendit tonë për një 
pjesëmarrje më efektive në organizatat ndërkombëtare. 

03.01.1985 - 
12.31.1985 

32 
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809 Projektmarrëveshje tregtare e pagesave për periudhën 1985-
1989 dhe të protokollit tregtar për vitin 1985 me Austrinë. 

12.20.1984 - 
01.10.1985 

23 

810 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për procesverbalet 
me Francën dhe Belgjikën dhe miratimi në parim të 
projektteksteve të procesverbaleve. 

03.23.1985 - 
07.17.1985 

18 

811 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për studimin e 
zgjerimit të shkëmbimeve tregtare me Italinë. 

03.13.1985 - 
04.10.1985 

107 

812 Njoftime, konkluzione e detyra, program pune të Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, për bisedimet me përfaqësuesit e Grupit 
Italian IRI, mbi zhvillimin e shkëmbimeve tregtare si dhe 
ndryshime në projekttekstin e procesverbalit për shkëmbimin 
e mallrave me Italinë. 

02.14.1985 - 
10.01.1985 

131 

813 Marrëveshje tregtare midis Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Burkina 
Fasos. 

06.10.1985 - 
06.20.1985 

13 

814 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për procesverbalin 
me Hollandën për shkëmbimet tregtare për vitin 1985, 
miratim në parim. 

09.30.1985 - 
10.08.1985 

8 

815 Marrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Filandës, miratim 
në parim. 

03.04.1985 - 
03.15.1985 

9 

816 Procesverbale tregtare, informacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, për bisedimet shqiptaro-greke për çështjet kufitare 
dhe protokolli përkatës. 

03.26.1985 - 
12.23.1985 

37 

817 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për bisedimet 
me Delegacionin e Komitetit Gjerman për lindjen. 

11.09.1985 - 
11.13.1985 

34 

818 Marrëveshje tregtare midis Qeverisë së Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Japonisë. 

06.20.1985 - 
07.08.1985 

10 

819 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për projektet libane 
të marrëveshjes së përgjithshme dhe të marrëveshjes 
kulturore, miratim i marrëveshjes. 

06.25.1985 - 
10.05.1985 

17 

820 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për 
marrëveshjen me Radiotelevizionin Iranian, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

04.11.1985 - 
04.13.1985 

10 
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821 Protokoll i nënshkruar midis Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë, 
për shkëmbimin e mallrave për vitin 1985. 

01.08.1985 - 
01.17.1985 

5 

822 Relacion, protokoll, marrëveshje të Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, për projektmarrëveshjen e shkëmbimit të mallrave 
dhe pagesat me Kubën për periudhën 1986-1990. 

02.25.1985 - 
10.01.1985 

29 

823 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për protokollet e kritereve 
të vendosjes së çmimeve, për kontraktimin e mallrave për 
vitin 1985 me shtetet e kleringut rubël si dhe kontraktimin e 
mallrave të eksport-importit për vitin 1986. 

02.01.1985 - 
12.12.1985 

104 

824 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për projektkontratën me 
firmën Robert Boseh për pjesë ndërrimi për Radiotelevizionin. 

01.12.1985 - 
02.14.1985 

22 

825 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për punën e bërë dhe 
problemet që dalin për lidhjen e projektmarrëveshjeve dhe 
kontratave për vitin 1986-1987. 

11.01.1985 - 
12.07.1985 

18 

826 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për shitjen e një sasie 
duhani në Bullgari si dhe njoftim lidhur me kërkesat për 
lëshim dokumenti për nxjerrje liçence. 

03.21.1985 - 
03.28.1985 

11 

827 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim projektkontrata 
të energjisë elektrike me Jugosllavinë si dhe për shitjen e 
tullave refraktare. 

01.28.1985 - 
02.19.1985 

18 

828 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për projektkontratën që do 
të lidhet midis Mineraleksportit dhe Ndërmarrjes Publike të 
Elektricitetit Grek, për funksionimin dhe shfrytëzimin e linjës 
400 kv Elbasan-Kardia. 

01.09.1985 - 
06.10.1985 

50 

829 Shënime të sektorit të shërbimeve në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave si dhe njoftime, për gjendjen e lëvrimit të 
materialeve dhe pajisjeve për linjën 220 kv Koman-Elbasan. 

01.28.1985 - 
04.12.1985 

13 
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830 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për prodhimin e minieralit 
të kromit për eksport, disa konkluzione të Inspektimit të 
Shtetit si dhe miratim çmimi për një firmë suedeze. 

12.31.1984 - 
11.23.1985 

43 

831 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për punën e kryer me 
firmën Krup-Kontinental si dhe një studim nga amerikani 
George A.Rabchevski, për rezervat e kromit në vendin tonë. 

01.07.1985 - 
02.13.1985 

30 

832 Raport i Arbitrazhit të Shtetit, për gjendjen dhe masat për 
mënjanimin e humbjeve të mineraleve në Portin e Durrësit si 
dhe njoftime dhe shënime për këtë problem. 

12.13.1984 - 
12.03.1985 

45 

833 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për problemin e defektit të 
tubave të shpimit 4 1/2 të pusit Frakull-55. 

12.02.1985 - 
12.10.1985 

10 

834 Njoftime të Ministrisë së Komunikacioneve dhe Tregtisë së 
Jashtme, shënime të Udhëheqjes, për veprimtarinë e anijes 
trageti në linjën Durrës-Trieste si dhe disa probleme që ulin 
shfrytëzimin e mjeteve të kontraktuara. 

12.14.1984 - 
11.04.1985 

27 

835 Njoftime dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për rezultatet e 
arritura nga grupet e punës gjatë shërbimit për studim tregu 
në disa vende të botës. 

02.13.1985 - 
11.04.1985 

87 

836 Udhëzim metodik i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë 
së Financave, Tregtisë së Jashtme, për kriteret e leverdisë 
ekonomike të mallrave të eksport-importit si dhe për 
sistemimin e disa mallrave që kanë ardhur në vitin 1985 nga 
importi. 

03.06.1985 - 
09.05.1985 

38 

837 Njoftime dhe studime të grupit të punës si dhe shënime të 
Udhëheqjes, për mundësitë e shtimit të eksporit dhe të uljes së 
importit për vitin 1985 dhe pesëvjeçarin e tetë (1986-1990). 

10.26.1984 - 
04.02.1985 

128 

838 Relacion dhe program pune, mendime, lista e grupeve të 
punës të Komisionit të Planit të Shtetit, për thellimin e regjimit 
të kursimit si dhe programet e punës të grupit qendror dhe 
nëngrupit për problemet e Tregtisë së Jashtme dhe të ardhura 
të bilancit valutor, bashkë me tre procesverbale. 

11.23.1984 - 
11.19.1985 

172 
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839 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për importim mish pule, 
eksportin e bimëve dhe të esencave eterovajore, detytat e 
importit dhe eksportit etj si dhe për rritjen e të ardhurave në 
valutë nga shërbimet portuale të anijeve të huaja që prekin 
portet tona. 

01.22.1985 - 
12.24.1985 

54 

840 Njoftime të Ministrisë së Bujqësisë dhe sektorit në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen e disa lëndëve të para nga 
importi për bujqësinë si dhe disa të dhëna mbi prodhimin dhe 
tregun e duhaneve. 

01.04.1985 - 
07.29.1985 

34 

19 Financë.   

841 Relacione të grupit të punës, për mundësitë e shtimit të të 
ardhurave financiare dhe pakësimin e shpenzimeve buxhetore 
për vitin 1985. 

05.27.1985 - 
08.23.1985 

41 

842 Njoftime të Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për disa probleme ekonomiko-
financiare. 

11.17.1984 - 
08.02.1985 

31 

843 Njoftime të Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për plotësimin e Buxhetit të Shtetit dhe 
të disa treguesve kryesorë financiarë për çdo 3 mujor të vitit 
1985. 

02.12.1985 - 
12.14.1985 

96 

844 Projektrregullore e Ministrisë së Financave, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim të 
shtypshkronjës për shtypjen e letrave me vlerë. 

04.01.1985 13 

845 Letër, njoftime dhe përgjigje e letrës së një qytetari, për 
projektimin e teknologjisë dhe organizimit të punës për 
prodhimin e kartmonedhave në vendin tonë si dhe për 
emisionet e monedhave numizmatike. 

06.18.1985 - 
12.28.1985 

31 

846 Relacion i Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për evidencimin dhe ndjekjen e 
efektivitetit të investimeve gjatë shfrytëzimit të veprës. 

03.11.1985 - 
04.19.1985 

13 

847 Program pune për kontrollin, për forcimin e evidencimit të 
vlerave materiale e monetare dhe të punës si dhe njoftime për 
plotësimin e treguesve të qarkullimit monetar. 

12.11.1985 - 
12.12.1985 

70 
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848 Njoftim i Ministrisë së Financave, Komisionit të Planit të 
Shtetit, Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve, për punën e 
bërë për caktimin e çmimeve me shumicë për pesëvjeçarin e 
tetë (1986-1990) si dhe shënime të Udhëheqjes. 

06.04.1985 - 
06.19.1985 

18 

849 Relacion i Ministrisë së Financave, për disa masa në sjelljen e 
valutës nga jashtë. 

03.09.1985 - 
04.10.1985 

9 

850 Njoftime të Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për taksat doganore, rregullat 
doganore, kontrollin doganor si dhe informacion i Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për zbulimin e një grupi 
përvetësuesish. 

05.16.1985 - 
12.25.1985 

23 

851 Njoftime të Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për rritjen e efektivitetit të 
prodhimit dhe për kursimet e materialeve dhe të investimeve. 

08.13.1985 - 
09.04.1985 

22 

852 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për shpenzimet të kryera 
për zhdukjen e pasojave të tërmetit, varrime etj. 

03.25.1985 - 
10.01.1985 

11 

853 Njoftim i Ministrisë së Financave si dhe shënime, për tarifat e 
transportit dhe të ngarkim shkarkimit. 

02.04.1985 - 
02.12.1985 

7 

854 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe 
Financave, për paaftësinë paguese të disa ndërmarrjeve dhe 
forcimin e aftësisë paguese, materiali përkatës. 

05.13.1985 - 
08.26.1985 

13 

855 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për lidhje pensioni të 
dënuarve që aksidentohen. 

03.01.1985 - 
03.07.1985 

3 

856 Njoftime të Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për mbishpenzimet në fondin e 
pagave. 

03.25.1985 - 
11.01.1985 

27 

857 Njoftime të Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për plotësimin e planit dhe zbulimet e 
kontroll-revizionit si dhe disa shkelje të dispozitave ligjore, 
njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme. 

03.18.1985 - 
12.05.1985 

99 

858 Njoftime të Ministrisë së Financave, për disa probleme të 
kontrolleve të ushtruara në Ministrinë e Energjetikës etj. 

02.11.1985 - 
06.24.1985 

14 
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859 Program i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për rritjen e rolit 
të bankës nëpërmjet forcimit të kontrollit me anë të lekut si 
dhe njoftime për aktivin e organizuar në rrethin e Fierit. 

04.04.1985 - 
10.24.1985 

38 

860 Njoftime të Ministrisë së Financave, për ecurinë e rezervës 
valutore në llogarinë 01, për kurset jotregtare dhe për gjendjen 
e llogarive likuiduese. 

11.14.1984 - 
11.13.1985 

15 

861 Njoftime të Ministrisë së Financave, për grumbullimin e 
argjendit që përfitohet nga larja e filmave dhe fotografive si 
dhe për shkrirjen e arit e argjendit, të dërguara në Uzinën e 
Bakrit në Rubik. 

04.03.1985 - 
07.25.1985 

10 

862 Njoftime të Ministrisë së Financave dhe kërkesa e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, për disa 
mangësi në planifikimin e kredisë afatgjatë për përmirësimin e 
kushteve të banimit në qytet, për pezullim kredie dhe për 
dhënie kredie. 

11.22.1984 - 
09.05.1985 

57 

863 Njoftime dhe relacione të Ministrisë së Financave, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes me shoqërinë e sigurimeve "Darag" të 
RDGJ-së, për aktivitetin e sigurimeve të brendshme, të 
sigurimeve shoqërore të punëtorëve e nëpunësve etj. 

01.25.1985 - 
10.12.1985 

26 

864 Njoftime të Ministrisë së Financave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për pritjen e të huajve, për disa 
probleme të sigurimeve të jashtme, shpenzime në valutë, për 
mjekimet e të sëmurëve jashtë shtetit etj. 

04.09.1985 - 
10.18.1985 

33 

20 Sektori Social-Kulturor (Arsimi).   

865 Disa konkluzione të Komisionit të Arsimit dhe të Kulturës të 
Kuvendit Popullor si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës për masat e marra për zgjidhjen e problemeve dhe 
shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

02.07.1985 - 
11.25.1985 

36 

866 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për rezultatet e 
deritanishme të eksperimentimit të matematikës në shkollën 
8-vjeçare. 

02.21.1985 - 
03.06.1985 

9 
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867 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit të Popullor të 
Rrethit të Tiranës, dërguar në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për ngritjen e mëtejshme të cilëcisë së punës 
mësimore edukative në shkollë si dhe shënime të Udhëheqjes. 

03.25.1985 - 
11.04.1985 

22 

868 Konkluzione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për profilizimin e 
shkollës së mesme të përgjithshme si dhe shënime të 
Udhëheqjes. 

03.19.1985 - 
03.29.1985 

24 

869 Projektplani i pranimeve të studentëve të rinj në shkollat e 
larta sipas rretheve, dërguar në aparat nga Ministria e Arsimit 
dhe e Kulturës si dhe shënime për kuotat e importit. 

04.09.1985 - 
05.14.1985 

7 

870 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për gjendjen, problemet 
dhe masat e marra në rrethet e Veriut, për përballimin e 
kushteve të vështira të motit. 

01.12.1985 - 
01.21.1985 

13 

871 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës si dhe 
urdhër i Këshillit të Ministrave, për sistemimin në punë dhe 
me strehim të fëmijëve të shtëpisë së fëmijës që kanë kryer 
shkollat e mesme. 

02.08.1985 - 
02.19.1985 

4 

872 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për hapjen e shkollës 2-vjeçare gjysëm 
të lartë të Policisë Popullore dhe relacioni përkatës. 

06.20.1985 - 
08.20.1985 

18 

873 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë 
dhe Këshillin e Ministrave, për hapjen e shkollës së riedukimit 
të të rriturve. 

12.24.1984 - 
11.27.1985 

105 

874 Informacion i sektorit socialkulturor të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për problemin e aftësimit për jetën e fëmijëve të 
verbër si dhe letër nga një qytetar për këtë problem. 

12.12.1984 - 
07.18.1985 

11 

875 Shënime dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, për gjendjen e godinave shkollore në rrethet e 
Veriut, për verifikimin e një letre anonime nga Inspektimi i 
Shtetit, për gjendjen në Qytetin e Studentit, për ndërtimin e 
konviktit të fëmijëve kosovarë dhe studimi për gjendjen e 
konvikteve si dhe raste indisiplinimi në konvikte. 

01.15.1985 - 
11.30.1985 

58 
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876 Shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe njoftime, 
për lëvrimin e pajisjeve e materialeve për rrjetin informatik si 
dhe informacione nga Akademia e Shkencave dhe Ministria e 
Tregtisë së Jashtme. 

01.26.1985 - 
11.12.1985 

21 

877 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për zbatimin e porosive 
që u dhanë në Aparatin e Komitetit Qendror të Partisë, për 
Institutin e Lartë të Arteve. 

03.06.1985 - 
03.11.1985 

8 

878 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
Akademisë së Shkencave, Komitetit të Shkencës dhe Teknikës 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për zgjatje afati jashtë 
shtetit, për pjesëmarrjen në kongrese ndërkombëtare për 
projektet me PNUD-in, pjesëmarrja në seminare nga 
UNESKO-ja si dhe për dërgim dhe ardhje personalitete të 
kulturës, artit dhe shkencës. Specializim në Francë të Lizandër 
Saraçit. 

01.03.1985 - 
12.18.1985 

158 

879 Relacione, informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Akademisë së Shkencave, mbi punën shkencore të 
institucioneve të Akademisë së Shkencave, mbi ngarkesën 
mësimore e shkencore të kuadrove të Universitetit të Tiranës 
dhe Institutit të Lartë Bujqësor, që kanë qenë për studime 
afatgjatë jashtë shtetit. 

07.26.1984 - 
01.28.1985 

197 

21 Kulturë.   

880 Konkluzione të ekipit të Aparatit të Këshillit të Ministrave, për 
probleme dhe masa në veprimtarinë botuese në shtëpitë 
botuse "Naim Frashëri e 8 Nëntori", në Ndërmarrjen e 
Përhapjes së Librit dhe Kombinatin Poligrafik. 

06.07.1985 - 
09.09.1985 

38 

881 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për 
njohjen, studimin e propagandimin e kulturës popullore, 
shënime të Aparatit, programi për ekspozitën si dhe letra e 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

07.04.1985 - 
10.30.1985 

43 
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882 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për 
organizimin e sesionit shkencor të Institutit të Monumenteve 
të Kulturës, letër nga një qytetar korçar si dhe shënime të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, për rritjen e nivelit të punës 
të Institutit të Monumenteve. 

11.16.1984 - 
09.05.1985 

42 

883 Rregullore e Galerisë së Arteve Figurative të Tiranës, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave nga Ministria e Arsimit 
dhe e Kulturës si dhe informacione nga Hetuesia e 
Përgjithshme dhe Prokuroria e Përgjithshme për disa shkelje. 

01.25.1985 - 
09.05.1985 

24 

884 Rregullore e Muzeut Historik Kombëtar, "Gj.Kastrioti" dhe 
Muzeut të Artit Mesjetar Shqiptar si dhe informacion për 
ngritjen e Muzeut Historik të rrethit të Tropojës. Programi i 
kontrollit të muzeve për ngritjen cilësore të punës dhe masat e 
marra. 

03.11.1985 - 
07.31.1985 

66 

885 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës,  mbi pjesëmarrjen e punonjësve të 
Institutit të Monumenteve të Kulturës në Itali dhe në 
Konferencën Ndërkombëtare të Konservimit Arkeologjik në 
Gent të Belgjikës. 

12.03.1985 - 
12.15.1985 

11 

886 Shënime dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, për problemin e 
shtesës së ambienteve për Bibliotekën Kombëtare. 

11.11.1985 - 
12.06.1985 

10 

887 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për hapjen 
e librarive bukinistike, për blerjen e letrave për botime të 
veçanta, për shitjen e revistës "Shqipëria e Re" në Algjeri si dhe 
shënimi: "Për gjendjen e librave" dhe romani "Dardanët". 

10.14.1985 - 
11.19.1985 

45 

888 Shënime dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, për çeljen e ekspozitës "Arti Shqiptar në shekuj" në 
Itali, për pjesëmarrjen në ekspozitën e librit në Munih dhe për 
ekspozitën e Odhise Paskalit si dhe letër drejtuar shokut  Adil 
Çarçani nga Komiteti Domenikano për panairin e 13- të 
kombëtar të librit në Santa Domingo. 

03.06.1985 - 
11.16.1985 

67 

889 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për veprimtarinë e 
Ansamblit të Këngëve dhe të Valleve Popullore, mendime 
rreth këtij informacioni. 

08.19.1985 - 
12.06.1985 

19 
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890 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për dërgim jashtë shtetit të 
ansambleve për dhënie koncertesh, artistësh, spotistësh, 
pjesëmarrje në festivale, pjesëmarrje në konferenca, për të 
marrë pjesë në Tregun Ndërkombëtar të Filmit si dhe ardhje të 
artistëve të huaj në vendin tonë. 

02.21.1985 - 
12.07.1985 

152 

891 Korrespondencë e Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë, 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për mundësitë e futjes së njohurive të 
fotografisë artistike në shkollat e mesme artistike. 

11.05.1984 - 
07.22.1985 

36 

892 Korrespondencë e Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës 
së Popullit Shqiptar, Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për 
gjendjen dhe masat që duhet të merren për një paraqitje më 
dinjitoze të vendit tonë në Kampin e Mauthauzenit. 

10.12.1984 - 
07.11.1985 

51 

893 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për shtesë fondesh 
operative për Kinostudion "Shqipëria e Re". 

11.16.1985 - 
12.12.1985 

10 

894 Njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për disa shkelje të dispozitave ligjore 
në Kinostudion "Shqipëria e Re" dhënë TVSH. 

03.13.1985 - 
04.12.1985 

9 

895 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe 
shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, për punën e 
bërë nga grupi i Kinostudios "Shqipëria e Re" në Panairin 
Ndërkombëtar të Filmit në Milano të Italisë si dhe për 
pjesëmarrjen në festivale dhe javë filmi dhe prodhime filmi. 

11.27.1984 - 
01.15.1985 

47 

896 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për kërkimet filmike në disa 
arkiva austriake si dhe ankesa për ndërtimin e objektit "Arkivi 
Shtetëror i Filmit". 

09.03.1985 - 
10.28.1985 

14 

897 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Aparatin e Presidiumit të Kuvendit Popullor, për tërheqje 
vëmendje për shpallje dëshmori jashtë kritereve. 

02.23.1985 - 
05.13.1985 

9 
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898 Platforma, mendime dhe lista, për ngritjen e përmendoreve të 
shokut Enver Hoxha në Tiranë, Gjirokastër e Korçë si dhe 
program pune i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për 
veprimtarinë që do të zhvillohet në kuadrin e festimit të 77-
vjetorit të lindjes së shokut Enver Hoxha. 

04.18.1985 - 
12.13.1985 

86 

899 Letër e Presidiumit të Kuvendit Popullor "Vërejtje e 
rekomadime të Komisionit të Përhershëm të Punëve të 
Jashtme të Kuvendit Popullor" si dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, për masat që do të merren për përmirësimin dhe 
rritjen e efektivitetit të propagandës me jashtë. 

11.23.1984 - 
05.27.1985 

23 

900 Projektplani i veprimtarisë kulturore të vitit 1985 të Ministrisë 
së Punëve të Jashtme si dhe vërejtjet e bëra nga Këshilli i 
Ministrave. 

01.03.1985 - 
02.09.1985 

28 

901 Projektmarrëveshje për bashkëpunimin shkencor ndërmjet 
Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Austrisë për vitet 
1986-1987 si dhe miratimi i saj. 

04.29.1985 - 
08.06.1985 

21 

902 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për ardhjen e protokolleve 
për shkëmbimin e aktiviteteve me Turqinë dhe Algjerinë si 
dhe programi i shkëmbimeve kulturore arsimore e shkencore 
midis vendit tonë dhe Turqisë për vitet 1986-1988. 

01.29.1985 - 
12.17.1985 

23 

903 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për miratim 
projektmarrëveshjeje dhe projektprogramit të shkëmbimeve 
kulturore e shkencore ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Burkina 
Fasos. 

06.14.1985 - 
08.03.1985 

16 

904 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për miratim të 
projektprogramit për shkëmbimet kulturore teknike e 
shkencore me Egjiptin për vitet 1985-19867. 

01.18.1985 - 
10.02.1985 

16 

905 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për miratim në parim të 
projektprogramit për shkëmbimet kulturore me Republikën e 
Greqisë. 

02.09.1985 - 
05.16.1985 

21 

906 Projektplani kulturor me Francën dhe Ministrinë e Punëve të 
Jashtme si dhe vërejtjet e Këshillit të Ministrave. 

12.20.1984 - 
06.29.1985 

38 
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907 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim, 
projektprotokolli për shkëmbime kulturore me Laosin. 

12.14.1984 - 
01.18.1985 

10 

908 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektprogrameve kulturore me Suedinë (1985-1987) dhe me 
Sirinë 1985-1986. 

01.12.1985 - 
10.23.1985 

17 

909 Informacion dhe raport i Akademisë së Shkencave për punën 
e kryer nga delegacioni i studentëve shqiptarë në Kongresin e 
5-të të Aisee-së dhe për pjesëmarrjen e grupit të historianëve 
shqiptarë në Kongresin e 16-të Ndërkombëtar të Shkencave 
Historike në Shtutgart (RFGJ). 

11.19.1984 - 
09.23.1985 

45 

910 Letra të Këshillit të Ministrave, për porositë në import të 
aparaturave shkencore dhe shfrytëzimin më mirë të tyre. 

06.12.1985 - 
11.30.1985 

26 

911 Korrespondencë e Akademisë së Shkencave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për miratim projektmarrëveshje e 
bashkëpunim shkencor me Akademinë e Shkencave të 
Austrisë dhe Athinës. 

04.29.1985 - 
12.31.1985 

38 

912 Korrespondencë e Akademisë së Shkencave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për platformën e Kuvendit të Dytë të 
Studimeve Ilire, shënime të Aparatit. 

12.07.1984 - 
01.06.1985 

48 

913 Korrespondencë e Akademisë së Shkencave, Universitetit të 
Tiranës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për zhvillimin e 
simpoziumit kombëtar të studimeve gjeografike, shënime të 
Aparatit. 

04.27.1985 - 
12.02.1985 

61 

914 Projektmarrëveshje e Akademisë së Shkencave, për zbatimin e 
garancive për veprimtaritë bërthamore. 

08.30.1985 - 
09.27.1985 

51 

915 Relacion i Akademisë së Shkencave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për qëndrimin në Kosovë të dy 
shkenctarëve tanë për të marrë pjesë në mbledhjen perusiane 
të themelimit të shoqatës ballkanike të fizikantëve. 

10.08.1985 - 
11.12.1985 

19 

916 Raport i Akademisë së Shkencave, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për mbledhjen e Komitetit të 
Përhershëm Koordinativ, për pakësimin e rreziqeve sizmike 
në Rajonin e Ballkanit, shënime të Aparatit. 

05.18.1985 - 
12.25.1985 

17 
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917 Korrespondencë e Akademisë së Shkencave, Arkivit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për sigurim fondi në valutë 
për blerje dorëshkrimesh me vlerë shkencore nga periudha e 
Rilindjes Kombëtare. 

10.12.1984 - 
03.30.1985 

10 

918 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për përgjigje, kërkesës së 
Akademisë së Shkencave për revistën "Gjuha Jonë". 

06.19.1985 - 
10.15.1985 

7 

919 Korrespondencë e Akademisë së Shkencave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për zgjatje afati jashtë shtetit, për 
pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare, ardhje specialistësh 
të huaj dhe për mbrojtje disertacioni. 

01.18.1985 - 
12.17.1985 

39 

920 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
ngritjen e linjës së kasetave dhe disa nevoja të këtij 
institucioni. 

02.05.1985 - 
11.30.1985 

21 

921 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për lidhje marrëveshje midis 
Radiotelevizionit Shqiptar dhe Radiotelevizionit Suedez. 

08.09.1985 - 
09.23.1985 

9 

922 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për miratim trajtimi e për 
rritje kuote si dhe dërgim si punonjës në Athinë. 

02.14.1985 - 
12.23.1985 

13 

923 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, për mbulimin e plotë të vendit me 
televizion, antena e kanalit "C". 

01.17.1985 - 
11.08.1985 

17 

924 Studim i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, për disa probleme të 
rëndësishme, që i dalin këtij institucioni në drejtim të marrjes 
e transmentimit të lajmeve me Botën e Jashtme. 

11.10.1984 - 
10.19.1985 

101 

925 Korrespondencë e Agjencisë Telegrafike me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për dërgim delegacioni në Itali. 

07.10.1985 - 
12.28.1985 

19 

926 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për lidhje marrëveshjeje 
ndërmjet ATSH-së dhe Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP. 

07.10.1985 - 
12.23.1985 

21 

927 Shënime dhe njoftime të Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, 
për përcaktimin e planit të punës shkencore të shkollës së lartë 
dhe rezultatet e saj në prodhim si dhe masat e marra për 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.262, datë 
02.08.1985. 

01.06.1985 - 
12.19.1985 

14 
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928 Raport, njoftime, relacione dhe plan pune i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës, për plotësimin e detyrave, rregulloren 
e Aparatit të Komitetit, për punën e komisioneve etj. si dhe 
shënime. 

01.16.1985 - 
09.19.1985 

84 

929 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
projektmarrëveshjes e bashkëpunimit tekniko-shkencor me 
Turqinë dhe me Algjerinë. 

05.29.1985 - 
12.17.1985 

26 

930 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për miratim të projektplanit të 
kualifikimit afatshkurtër në fushat mjekësore për vitin 1985 
me bursat e organikës botërore të shëndetësisë. 

04.26.1985 - 
05.06.1985 

8 

931 Letër e Këshillit të Ministrave si dhe materiali përkatës, për 
vënien në jetë të disa studimeve që lidhen me përdorimin e 
energjisë bërthamore. 

01.17.1985 - 
02.28.1985 

15 

932 Njoftime të Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, për gjendjen e 
punës krijuese e të prodhimit të farërave dhe problemet që 
dalin për t'u vendosur ato mbi baza më shkencore. 

05.04.1985 - 
10.31.1985 

29 

933 Njoftim i Komitetit të Shkencës dhe Teknikës, për gjendjen e 
projektit të reaktorit bërthamor eksperimental. 

08.15.1985 - 
09.11.1985 

4 

934 Raporte, informacione dhe shënime të Këshillit të 
Përgjithshëm të BFSSH-së, për punën e bërë dhe detyrat që 
dalin për rritjen e nivelit të përgatitjes së ekipeve sportive për 
një përafaqësim më me dinjitet e rezultate më të larta në 
veprimtaritë ndërkombëtare si dhe diskutimi i shokut Manush 
Myftiu. 

07.01.1985 - 
12.25.1985 

79 

935 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për ardhje në vendin tonë 
të ekipeve sportive, specialistë sporti dhe për pjesëmarrjen e 
vendit tonë në kursin UEFA si dhe për dërgim ekipe sportive 
në Greqi etj. 

03.23.1985 - 
09.23.1985 

35 

936 Letra të ardhura shokut Manush Myftiu dhe shokut Besnik 
Bekteshi, për dalje jashtë shtetit për në shkollën e koreografisë 
si dhe letra e banorëve të fshatit Osmanzezë të Beratit, që ia 
kanë dërguar shokut Ramiz Alia. 

06.30.1985 - 
12.07.1985 

24 

22 Shëndetësi.   
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937 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për mbrojtjen e mjedisit nga ndotjet 
dhe masat që duhen marrë në të ardhmen si dhe letra e një 
grupi punëtorësh të sektorit të degantimit të naftës në Gorisht. 

12.28.1984 - 
10.11.1985 

151 

938 Raporte dhe studime të Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për gjendjen 
epidemiologjike e higjieno-shëndetësore të vendit dhe masat 
për përmirësimin e saj. 

01.05.1985 - 
08.06.1985 

153 

939 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe shënime të 
Udhëheqjes, për gjendjen higjieno-sanitare të plazheve. 

06.13.1985 - 
06.15.1985 

5 

940 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e mëtejshëm të 
gjendjes higjienike të vendit tonë dhe uljen e sëmundjeve 
ngjitëse. 

02.20.1985 - 
10.01.1985 

62 

941 Program pune, njoftime, konkluzione, për punën e kryer nga 
organet e shëndetësisë për fuqizimin e luftës kundër 
tuberkulozit si dhe informacione dhe shënime. 

06.11.1985 - 
12.24.1985 

43 

942 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe shënime të 
Udhëheqjes, për disa raste me tifo dhe dizanteri në qytete të 
vendit tonë. 

03.25.1985 - 
10.21.1985 

35 

943 Njoftim i Ministrisë së Financave dhe shënime të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, për dhënie ushqimi shumë vlerësh. 

02.22.1985 - 
05.15.1985 

7 

944 Konkluzione të Presidiumit dhe informacione të Ministrisë së 
Shëndetësisë, për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmijës. 

05.16.1985 - 
12.24.1985 

70 

945 Njoftim i Gjykatës së Lartë dhe përgigje të Këshillit të 
Ministrave, për raste të aborteve. 

08.31.1985 - 
11.21.1985 

10 

946 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen dhe problemet e 
vdekshmërisë foshnjore në rrethe të vendit. 

01.15.1985 - 
12.05.1985 

182 

947 Seminare të organizuara në rrethe nga Ministria e 
Shëndetësisë, për probleme të shërbimit komunal, 
përmirësimi i higjienës, ngritja e nivelit të cilësisë të mjekimit, 
shërbimit farmaceutik etj si dhe miratim për organizimin e një 
atelie. 

06.29.1985 - 
12.09.1985 

76 
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948 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe urdhër i Këshillit 
të Ministrave, për gjendjen dhe perspektivën e shtëpive për të 
moshuarit. 

01.12.1985 - 
06.25.1985 

12 

949 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për mundësitë e zhvillimit perspektiv 
në Uzinën e Antibiotikut. 

01.12.1985 - 
12.14.1985 

98 

950 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar në Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, për zbatimin e detyrave të lëna nga 
ekipi i Këshillit të Ministrave në rrethin e Gramshit. 

04.20.1985 - 
06.27.1985 

28 

951 Program dhe informacion nga grupi i punës, për kontrollin në 
Fakultetin e Mjeksisë, lidhur me funksionimin e kurseve të 
specializimit pasuniversitar. 

10.29.1985 - 
12.16.1985 

13 

952 Konkluzione, informacione, shënime, për kontrollin e 
ushtruar në spitale në zbatim të letrës së Këshillit të 
Ministrave për disa probleme shqetësuese. 

01.14.1985 - 
11.02.1985 

84 

953 Letër e Komitetit Qendror të Partisë, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, për të sëmurët psikikë të mbyllur në vendin 
gjyqësor për mjekim të detyruar si dhe për një ngjarje në 
Spitalin e Elbasanit. 

02.16.1985 - 
06.19.1985 

14 

954 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për kategorizimin e institucioneve 
shëndetësore, shënime të Aparatit. 

05.21.1985 - 
08.16.1985 

13 

955 Letra e Poliklinikës Speciale, relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë si dhe letër e Këshillit të Ministrave, për disa 
masa për ngritjen e nivelit mjekësor në Poliklinikën Speciale. 

03.19.1985 - 
11.18.1985 

57 

956 Urdhër i Këshillit të Ministrave, për lidhje 
projektmarrëveshjeje mbi kushtet higjieno-sanitare të 
molusqeve me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës 
Italiane. 

10.11.1985 - 
11.09.1985 

15 

957 Informacion dhe njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë, 
dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për mishin e 
importit, për rikonstruksione, për realizim importi dhe 
gjendjen e kontraktimeve të Ministrisë së Shëndetësisë. 

03.12.1985 - 
10.18.1985 

42 
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958 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Shëndetësisë, për dhënie transformatorë fuqie për kalim 
fondesh, shtesë plani si dhe për kuotën financiare të ushqimit. 

04.25.1985 - 
09.03.1985 

35 

959 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për problemet që kanë 
lindur në shërbimin shëndetësor nga moti i keq si dhe për 
organizimin e aksioneve për depistimin dhe mjekimin 
antiparazitar në kolektiva fëmijësh. 

01.15.1985 - 
12.21.1985 

16 

960 Njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë dhe letër e Këshillit të 
Ministrave, për raste helmimi dhe masat që duhen marrë për 
ruajtjen e pastërtisë të produkteve ushqimore. 

03.30.1985 - 
08.15.1985 

31 

961 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe temat që do të 
mbahen në Konferencën Kombëtare të Shëndetësisë, dërguar 
në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

03.14.1985 - 
12.24.1985 

50 

962 Raport, informacione dhe relacione të Ministrisë së 
Shëndetësisë, dërguar në Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për pjesëmarrjen në aktivitete ndërkombëtare. 

02.13.1985 - 
07.12.1985 

26 

23 Sektori i Kuadrit.   

963 Raporti statistikor i kuadrit, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë si dhe disa çështje që duhen shtjelluar në këtë raport. 

01.10.1985 - 
08.09.1985 

122 

964 Relacione dhe informacione, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, për kryerjen e studimit mbi nevojën e përgatitjes së 
specialistëve me formim shkencor e praktik ndërmjet shkollës 
së mesme e të lartë si dhe letra e Këshillit të Ministrave me 
programet për këtë problem. 

03.06.1985 - 
11.23.1985 

45 

965 Letra të Këshillit të Ministrave, për çeljen e kursit dyvjeçar me 
shkëputje dhe atë 2 mujor e për vijimin e kursit me shkëputje 
nga puna. 

03.02.1985 - 
12.13.1985 

14 

966 Letër e Komitetit Qendror të Partisë, informacion i Ministrisë 
së Financave dhe shënime të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, për krijim organizëm kuadri. 

04.19.1985 - 
06.25.1985 

6 

967 Letër e Këshillit të Ministrave, për emërimin në punë e 
sistemimin me banim të specialistëve të lartë të ardhur nga 
rrethet e tjera. 

08.16.1985 4 
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968 Lista e punonjësve të Aparatit të Këshillit të Ministrave, që 
mbulojnë funksionet e bronjuara dhe të atyre që stërviten në 
reparte ushtarake. 

07.17.1985 - 
08.05.1985 

6 

969 Evidenca 19-P, për shkallën arsimore të punonjësve për vitin 
1985. 

10.17.1985 - 
10.19.1985 

10 

970 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Përmetit, për kthim dosje dhe anulim vendimi për emërim 
kuadri. 

11.18.1985 - 
01.08.1986 

7 

971 Letra të Komitetit Qendror të Partisë dhe urdhëra të Këshillit 
të Ministrave, për miratim kuadri për pagë dhe vënie kuadri 
në dispozicion. 

01.18.1985 - 
11.14.1985 

42 

972 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me disa 
komitete ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
emërtime ndërmarrjesh dhe institucione kulturore. 

11.06.1985 - 
11.25.1985 

48 

973 Korrespondencë e ministrive dhe Akademisë së Shkencave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për vënien në dispozicion 
specialistë të lartë, që përfundojnë studimet me rezultate 
shumë të mira, 10 përqindshin. 

02.14.1985 - 
11.01.1985 

133 

974 Vendime dhe letra të Komitetit Qendror të Partisë, për 
emërime dhe lëvizje kuadri. 

03.26.1985 - 
11.24.1985 

14 

975 Urdhëra të Këshillit të Ministrave dhe shënime, për lëvizje 
kuadri në Aparat të Këshillit të Ministrave, Drejtorinë e Pritjes 
dhe Komitetin e Shkencës dhe Teknikës. 

12.15.1985 - 
12.28.1985 

49 

976 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës, Industrisë dhe 
Minierave, Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Bujqësisë dhe 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
lëvizje dhe emërime kuadri. 

01.19.1985 - 
01.31.1985 

53 

977 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Tregtisë së 
Jashtme dhe Arsimit dhe të Kulturës me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për lëvizje dhe emërim kuadri. 

06.11.1985 - 
01.30.1986 

16 
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978 Korrespondencë e disa komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për emërime dhe lëvizje kuadri si dhe për mjekë për të punuar 
vullnetarisht 2 vjet në rrethet e Veriut. 

02.08.1985 - 
11.14.1985 

45 

979 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, për lëvizje kuadri të 
parakohshëm. 

02.06.1985 - 
09.04.1985 

5 

980 Urdhëra të Këshillit të Ministrave dhe letra të disa komiteteve 
popullore të rretheve, për miratim për punonjës të shifrës. 

12.22.1984 - 
11.18.1985 

24 

981 Letër e Këshillit të Ministrave, për dërgimin e punonjësve tanë 
jashtë shtetit dhe pranimin e specialistëve të huaj që vijnë në 
vendin tonë. 

10.12.1985 - 
10.17.1985 

9 

982 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, 
për planifikimin e punës drejtëpërdrejtë në prodhim për vitin 
1985. 

01.08.1985 - 
06.14.1985 

8 

983 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Tregtisë së 
Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim 
delegacionesh. 

01.05.1985 - 
12.10.1985 

112 

984 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
Bujqësisë, Shëndetësisë dhe Akademisë së Shkencave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim delegacionesh 
jashtë shtetit. 

01.04.1985 - 
11.27.1985 

55 

985 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
miratim delegacionesh për jashtë shtetit. 

04.06.1985 - 
12.28.1985 

11 

986 Korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Punëve të Brendshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për miratim komisioni dhe aktiviteti ndërkombëtar. 

04.01.1985 - 
06.20.1985 

15 

987 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim dhe zgjatje 
afati për jashtë shtetit. 

12.28.1984 - 
11.11.1985 

155 

987/1 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim dhe zgjatje 
afati për jashtë shtetit. 

12.28.1984 - 
11.11.1985 

155 
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988 Korrespondencë e Akademisë së Shkencave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për miratim kuadri jashtë shtetit dhe 
zgjatje afati. 

11.15.1984 - 
11.11.1985 

135 

989 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve dhe PT-ve 
si dhe Ministrisë së Financave me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për miratim kuadri jashtë shtetit dhe zgjatje afati. 

01.24.1985 - 
12.10.1985 

83 

990 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Ekonomisë 
Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për dërgim 
kuadrosh jashtë shtetit për specializim dhe aktivitete 
ndërkombëtare. 

02.26.1985 - 
10.30.1985 

56 

991 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Tregtisë së Jashtme, për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim. 

02.11.1985 - 
10.29.1985 

52 

992 Korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Punëve të Brendshme, për pjesëmarrjen e vendit tonë në 
konferenca ndërkombëtare dhe specializim kuadri. 

02.16.1985 - 
10.16.1985 

49 

993 Shkresa të Këshillit të Ministrave, për dërgim jashtë shtetit 
punonjës të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës. 

03.26.1985 - 
12.13.1985 

20 

994 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për miratim specializim kuadri dhe 
pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare. 

02.11.1985 - 
10.29.1985 

127 

995 Korrespondencë e Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për dërgim jashtë shtetit për 
specializim dhe aktivitete ndërkombëtare. 

05.02.1985 - 
10.29.1985 

29 

996 Korrespondencë e Drejtorisë së Pritjes me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, për dërgim jashtë shtetit me shërbim. 

01.28.1985 - 
11.12.1985 

34 

997 Korrespondencë e Hetuesisë së Përgjithshme dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për miratim në aktivitete ndërkombëtare. 

08.30.1985 - 
10.22.1985 

11 

998 Korrespondencë e Ministrisë së Energjetikës me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për miratim specialistësh për 
kualifikim dhe aktivitete ndërkombëtare. 

02.20.1985 - 
11.01.1985 

154 
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999 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim kuadri jashtë 
shtetit. 

01.24.1985 - 
12.11.1985 

103 

1000 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për miratim 
për dërgim specialistësh jashtë shtetit. 

02.01.1985 - 
10.22.1985 

22 

1001 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për miratim specialistësh për marrje 
përvoje jashtë shtetit. 

09.01.1985 - 
11.01.1985 

133 

1002 Letër e Komitetit Qendror të Partisë, dekret, vendim i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe shkresë e Këshillit të 
Ministrave, për disa ndryshime në përbërjen e Këshillit të 
Ministrave. 

07.10.1985 - 
07.18.1985 

7 

1003 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
korrespondenca e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për emërim përfaqësuesi 
diplomatik. 

07.24.1985 - 
12.11.1985 

19 

1004 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të këshillave popullore 
të Rrethit të Elbasanit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e propozimeve për deklarim, personave që 
nuk u kanë qëndruar besnikë qëllimeve të revolucionit. 

12.17.1984 - 
07.31.1985 

12 

1005 Letër e Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa probleme 
për dekorimet si dhe propozime për dekorime, punonjës të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

12.31.1984 - 
08.20.1985 

19 

1006 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Mbrojtjes 
Popullore e Punëve të Brendshme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për propozim dekorimesh. 

01.16.1985 - 
11.25.1985 

49 

1007 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
Akademisë së Shkencave, ATSH-së dhe RTV me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për propozim për dekorime. 

01.20.1985 - 
12.25.1985 

46 

1008 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
Energjetikës dhe Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për propozim për 
dekorime. 

12.11.1984 - 
12.11.1985 

79 
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1009 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për propozim dekorimesh. 

01.25.1985 - 
12.28.1985 

42 

1010 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
propozim dekorimesh. 

03.21.1985 - 
10.24.1985 

31 

1011 Korrespondencë e disa komiteteve ekzekutive me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për propozim për dekorime. 

01.03.1985 - 
01.25.1985 

26 

1012 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për propozime për 
dekorimin e një organizate, një shoqërie dhe disa patriotëve 
jashtë atdheut. 

11.16.1984 - 
06.24.1985 

16 

1013 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për propozim për dekorim 
të ish-partizanëve italianë, pjesëmarrës në Luftën 
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar. 

10.20.1984 - 
05.09.1985 

30 

1014 Shkresa të Këshillit të Ministrave, për dhënie mase 
ndëshkimore disa kuadrove të fushave të ndryshme. 

09.20.1984 - 
09.25.1985 

34 

1015 Letra ardhur Udhëheqjes nga qytetarë, për të drejtën e 100-
lekëshit e për cilësim dëshmorësh. 

11.27.1984 - 
01.13.1985 

15 

24 Sektori i Trajtimit të specialistëve të huaj.   

1016 Evidenca e specialistëve të huaj, që kanë ardhur në vendin 
tonë gjatë vitit 1985 në ndërmarrjet dhe institucionet e 
ministrive. 

1985 41 

1017 Listat e specialistëve të huaj, që do të vijnë në vendin tonë 
gjatë vitit 1985 për të punuar në objekte, linja e makineri në 
ndërmarrjet dhe institucionet. 

1985 24 

1018 Njoftime, informacione për disa probleme me specialistët e 
huaj, të ardhur në vendin tonë në objekte të ndryshme. 

06.28.1985 - 
10.22.1985 

22 

1019 Informacion mbi disa probleme që kanë dalë me specialistët e 
huaj gjatë vitit 1984 dhe që duhen mbajtur parasysh për 
zgjidhje gjatë vitit 1985. 

03.13.1985 - 
03.22.1985 

12 

1020 Evidenca e specialistëve të huaj, që ndodhen tani në vendin 
tonë si dhe që do të vijnë në vitin 1985. 

1985 10 

25 Sektori i organeve lokale të Administratës Shtetërore.   
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1021 Planet e punës të Sektorit të Organeve lokale të Administratës 
Shtetërore për vitin 1985. 

02.27.1985 - 
09.28.1985 

25 

1022 Raporte të mbajtura në aktivin e Lushnjës, për ngritjen në një 
shkallë më të lartë të veprimtarisë së këshillave populore në 
fushën e prodhimit e të shpërndarjes si dhe diskutimi dhe 
raporti për në Presidiumin e Kuvendit Popullor. 

08.30.1985 - 
10.21.1985 

137 

1023 Programpune, konkluzione dhe njoftime të sektorit, për disa 
përfundime nga ndihma e dhënë dhe kontrolli në Komitetin 
Ekzekutiv të këshillave popullore të Rrethit të Kukësit. 

09.03.1985 - 
09.23.1985 

14 

1024 Programpune, konkluzione e njoftime të sektorit, për ndihmën 
dhe kontrollin në rrethin e Pukës në drejtim të zbatimit të 
vendimit nr.255, datë 30.06.1980 të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

05.23.1985 - 
07.12.1985 

66 

1025 Raport dhe njoftim i sektorit, për punën e bërë në rrethin e 
Tropojës gjatë kohës që veproi grupi i punës i Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

09.28.1985 - 
10.03.1985 

29 

1026 Program pune, konkluzione e njoftim i sektorit, për ndihmë 
dhe kontroll në rrethin e Gjirokastrës për metodën e punës. 

08.17.1985 - 
10.04.1985 

29 

1027 Program pune, konkluzione e njoftime të sektorit, për 
rikontrollin e detyrave të lëna nga ekipi i Këshillit të 
Ministrave në rrethin e Gramshit si dhe për mbledhjen e 
Komitetit Ekzekutiv të këshillave popullore të rrethit të 
Librazhdit. 

10.17.1985 - 
12.10.1985 

21 

1028 Program pune dhe njoftim i sektorit, për disa probleme në 
rrethin e Sarandës, për zbatimin e kontratave për vitin 1985. 

03.14.1985 - 
10.23.1985 

21 

1029 Program pune, konkluzione e njoftime të sektorit, për 
rikontrolllin e detyrave të lëna nga ekipi i Këshillit të 
Ministrave në rrethin e Krujës, në prill të vitit 1984. 

06.17.1985 - 
08.19.1985 

53 

1030 Njoftim i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe konkluzione 
të Aparatit të Këshillit të Ministrave, për disa probleme që 
kanë dalë në zbatimin e dispozitave ligjore për shpalljen e 
dëshmorëve të Atdheut në rrethet Vlorë, Korçë dhe Skrapar. 

06.20.1985 - 
08.08.1985 

29 
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1031 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të këshillave popullore të 
rrethit të Tropojës, njoftime dhe planimetri si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen e strehimit dhe të zënies 
me punë të banorëve në qytetin e Fierzës dhe në fshatrat Kam 
dhe Llugaj (Ragam) të rrethit të Tropojës. 

12.22.1984 - 
11.21.1985 

37 

1032 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për organizim seminari. 

10.30.1985 - 
11.07.1985 

4 

1033 Letër e Presidiumit të Kuvendit Popullor, njoftime të Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, për disa probleme që dalin nga 
kërkesat e ankesat e shtetasve. 

05.15.1985 - 
06.22.1985 

23 

1034 Letër e Këshillit të Ministrave dhe njoftim i sektorit, për rritjen 
e mëtejshme të efektivitetit të luftës parandaluese kundër 
veprave penale e shkeljeve të tjera ligjore. 

02.15.1985 - 
08.08.1985 

12 

1035 Shkresë së Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
tematikën e mbledhjeve të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit, pasqyrat përkatëse. 

04.04.1985 26 

1036 Grafiku i mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, që do të shqyrtojnë probleme gjatë vitit 
1985 si dhe njoftimet e të deleguarve që kanë marrë pjesë në 
këto mbledhje. 

01.05.1985 - 
02.14.1985 

283 

1037 Letër e Këshillit të Ministrave, për zhvillimin e analizave 
vjetore të ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për miratimin e projektplanit të 5-
vjeçarit të tetë si dhe njoftime të të deleguarve për problemet 
që dolën në këto mbledhje. 

01.12.1985 - 
08.05.1985 

99 

1038 Njoftime të deputetëve, për problemet që kanë ngritur gjatë 
takimit që kanë patur me zgjedhësit ose në mbledhje të 
këshillave popullore të rretheve si dhe përgjigjja e dhënë nga 
Aparati i Këshillit të Ministrave. 

02.06.1985 - 
12.23.1985 

31 

1039 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për gjallërimin e 
mëtejshëm të veprimtarisë së komisioneve të përhershme të 
këshillave popullore të rretheve si dhe program pune i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, për zbatimin e këtij 
vendimi. 

02.12.1985 - 
05.30.1985 

13 
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1040 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa 
ndryshime në dekret për zgjedhjet e këshillave popullore dhe 
gjykatave popullore si dhe njoftim i sektorit, për forcimin e 
jetës së brendshme dhe zbatimin e kompetencave të tyre në 
rrethin e Tiranës. 

11.18.1985 - 
12.28.1985 

18 

1041 Njoftim i sektorit, për problemet që kanë ngritur komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve në raportet e 
tremujorit të parë të vitit 1985 si dhe përgjigjet e dhëna. 

05.15.1985 - 
07.09.1985 

40 

1042 Njoftim i sektorit, për problemet që kanë ngritur komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve në raportet e 
tremujorit të dytë të vitit 1985 si dhe përgjigjet e dhëna. 

08.31.1985 - 
09.30.1985 

57 

1043 Njoftim i sektorit, për problemet që kanë ngritur komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve në raportet e 
tremujorit të tretë të vitit 1985 si dhe përgjigjet e dhëna. 

11.15.1985 - 
12.16.1985 

45 

1044 Dekrete të Presidiumit, relacione të Këshillit të Ministrave, për 
disa ndryshime në ndarjen administrative tokësore të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë të rretheve: 
Tiranë, Krujë, Lezhë, Skrapar, Përmet, Elbasan dhe Lushnjë si 
dhe njoftimi për zbatimin e vendimit nr.250. 

02.06.1985 - 
09.27.1985 

67 

1045 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të këshillave popullore 
të Rrethit të Tiranës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
ardhjen e familjeve në fshatrat në periferi të kryeqytetit. 

06.14.1985 - 
07.06.1985 

6 

26 Inspektimi i Shtetit.   

1046 Tematika orientuese e kontrolleve të Inspektimit të Shtetit për 
vitin 1985 si dhe raporti i tij për veprimtarinë gjatë vitit 1984, 
problemet e detyrat që dalin për vitin 1985. 

01.05.1985 - 
03.04.1985 

21 

1047 Programkontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit për 
kontrollin e ushtruar, për disa linja e makineri të pavëna në 
punë dhe që nuk shfrytëzohen me kapacitet të plotë. 

12.03.1984 - 
02.07.1985 

23 

1048 Njoftim i Inspektimit të Shtetit për kontrollin e ushtruar për 
ndryshimin e destinacionit dhe të metat që vërehen në 
dokumentimin e karburantit gjatë lëvizjes. 

01.31.1985 - 
02.18.1985 

16 
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1049 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për disa shkelje të 
dispozitave ligjore për montimin e kaldajave në redaksitë e 
gazetës "Zëri i Popullit" e "Bashkimi". 

03.04.1985 - 
08.31.1985 

18 

1050 Programpune, njoftime të Inspektimit të Shtetit , për 
kontrollin e ushtruar në stacionet hekurudhore për ruajtjen 
dhe administrimin e mallrave. 

02.07.1985 - 
03.05.1985 

31 

1051 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për sqarimin e problemeve që 
ngrihen në letrën drejtuar shokut Manush Myftiu nga shoqja 
Selvie Hodo. 

03.12.1985 - 
03.14.1985 

11 

1052 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e problemeve 
që ngrihen në një letër anonime, lidhur me disa çrregullime në 
Parkun e Eksportit Durrës. 

03.18.1985 - 
03.19.1985 

8 

1053 Programpune, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin lidhur me frytshmërinë e investimeve 
për veprat e kullimit të ujitjes, të ndërtuara gjatë viteve 1981-
1984 në rrethet: Lushnjë, Sarandë, Tiranë dhe Vlorë. 

11.27.1984 - 
07.01.1985 

189 

1054 Programkontrolli, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për përdorimin me efektivitet të investimeve në 
Industrinë e Naftës në aspektin e ruajtjes, përdorimit dhe 
administrimit të bazës materialo-teknike. 

01.16.1985 - 
05.18.1985 

100 

1055 Programkontrolli, njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
administrimin e prodhimeve dhe mënjanimin e firove dhe 
skarciteteve në prodhimin e mallrave të konsumit të gjerë. 

01.22.1985 - 
04.11.1985 

16 

1056 Njoftim dhe shënime të Inspektimit të Shtetit, për verifikimin 
e disa çështjeve që ngrihen në letrën anonime për konviktet e 
Universitetit të Tiranës. 

04.10.1985 - 
04.19.1985 

9 

1057 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e disa 
problemeve në Fabrikën e Porcelanit Tiranë, të ngritura në një 
letër drejtuar Inspektimit të Shtetit. 

05.08.1985 - 
05.16.1985 

11 

1058 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për rikontrollin e detyrave 
të vëna për futjen në qarkullim ekonomik të mallrave me 
qarkullim të ngadalshëm, stoqe e mbinormative dhe kalim në 
Rezervën Shtetërore. 

06.04.1985 - 
07.23.1985 

21 
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1059 Programkontrolli dhe njoftimi i Inspektimit të Shtetit, për 
administrimin dhe përdorimin e ambalazheve të makinerive 
që vijnë nga importi. 

06.04.1985 - 
08.05.1985 

14 

1060 Programkontrolli, konkluzione, për riparimin, ruajtjen dhe 
shfrytëzimin e makinerive bujqësore në SMT dhe NB "M. 
Asqeriu" në Gjirokastër. 

04.09.1985 - 
05.24.1985 

38 

1061 Programkontrolli, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e importit për 
disa probleme të efektivitetit të përdorimit të valutës. 

04.09.1985 - 
06.30.1985 

63 

1062 Programkontrolli dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
zbatimin e disa detyrave të parashikuara në vendimin e 
Këshillit të Ministrave, për fuqizimin e bazës ushqimore të 
blegtorisë në rrethet Durrës, Fier e Tiranë. 

06.26.1985 - 
07.05.1985 

6 

1063 Njoftime, dhe materiale të tjera të Inspektimit të Shtetit, për 
kontrollet e ushtruara në rrethet Mat dhe Dibër, për disa 
probleme të administrimit dhe ruajtjes së vlerave materiale e 
monetare. 

06.20.1985 - 
08.12.1985 

45 

1064 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar për 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, për kursimin e 
energjisë elektrike. 

06.28.1985 - 
07.04.1985 

13 

1065 Programpune dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për masat 
e marra për parapërgatitjen e fushatës korrje-shirje. 

05.06.1985 - 
06.21.1985 

28 

1066 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për kontrolle të befasishme 
të ushtruara në disa njësi të tregtisë, shërbimeve dhe në disa 
ekonomi bujqësore. 

05.25.1985 - 
05.31.1985 

17 

1067 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për masat e marra nga 
organet e pushtetit dhe kryesitë e kooperativave bujqësore të 
rrethit të Tiranës, për moslejimin e tregut fshatar. 

07.20.1985 - 
07.22.1985 

5 

1068 Programkontrolli, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin e befasishëm që do të ushtrohet në 
institucionet kulturore arsimore të rrethit të Tiranës, në disa 
aspekte të ruajtjes, dokumentimit dhe administrimit të pronës. 

07.01.1985 - 
08.01.1985 

22 
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1069 Programkontrolli dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
zbatimin e detyrave për uljen e përdorimit të energjisë 
elektrike. 

07.18.1985 - 
08.09.1985 

6 

1070 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kontrollet e ushtruara nga 
disa ministri në rrethet Durrës, Shkodër, Elbasan, Krujë, Lezhë 
e Vlorë për 6-mujorin e parë të vitit 1985. 

08.06.1985 - 
08.13.1985 

7 

1071 Programkontrolli, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për mirëmbajtjen, përmirësimin, shfrytëzimin dhe 
përdorimin me efektivitet të investimeve për kullotat. 

07.09.1985 - 
08.13.1985 

51 

1072 Njoftime dhe shkresa të Inspektimit të Shtetit si dhe njoftim i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, për disa probleme 
shqetësuese në Fabrikën e Pasurimit të Bakrit në Reps të 
Mirditës. 

07.23.1985 - 
08.27.1985 

13 

1073 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për rikontrollin e ushtruar 
në spitalet e Tiranës, lidhur me zbatimin e detyrave të 
përcaktura në letrën e Këshillit të Ministrave Nr.4439, datë 
03.12.1983, për disa probleme shqetësuese dhe përmirësimin e 
gjendjes në spitalet e Tiranës. 

08.16.1985 - 
08.17.1985 

17 

1074 Programkontrolli, përfundime dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për masat e përmirësimit të gjendjes të industrisë 
nxjerrëse të kromit. 

08.02.1985 - 
09.05.1985 

52 

1075 Njoftim dhe shkresë e Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e 
një letre për spitalin "Jorgji Karamitri" në Shkodër. 

08.30.1985 5 

1076 Programkontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
kontrollin e ushtruar në rrethin e Tiranës, lidhur me zbatimin 
e disa detyrave për furnizimin e popullit. 

08.02.1985 - 
09.02.1985 

20 

1077 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kushtet e banimit të 
personave të internuar e dëbuar. 

06.22.1985 - 
09.23.1985 

5 

1078 Programkontrolli, shënime dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për zbatimin e disa detytave për energjetikën e në 
veçanti për zëvendësimin e lëndëve djegëse të lëngëta me të 
ngurta. 

08.03.1985 - 
09.18.1985 

28 
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1079 Shënime, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, 
për kontrollin e ushtruar në NB-në e Maliqit për disa 
probleme që ngrihen në dy letra anonime, drejtuar Inspektimit 
të Shtetit. 

02.24.1985 44 

1080 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në 
disa ndërmarrje të përpunim drurit, për gjendjen dhe 
shfrytëzimin e teleferikëve. 

09.28.1985 - 
10.04.1985 

8 

1081 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e një letre në 
rrethin e Matit, për prodhimin e shitjen e gëlqeres në rrugë 
private. 

09.06.1985 - 
10.09.1985 

11 

1082 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për problemet që ngrihen në 
letrën anonime për Fakultetin e Mjekësisë. 

10.09.1985 - 
10.16.1985 

2 

1083 Programpune, konkluzione dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për zbatimin e disa detyrave dhe masat e marra për 
vendosjen e një kontrolli të rreptë, për cilësinë e prodhimit të 
ndërtimit e të shërbimit. 

08.30.1985 - 
10.28.1985 

84 

1084 Programpune, njoftime dhe shkresa të Inspektimit të Shtetit, 
për kontrollin e bërë në ndërmarrjen minerare Fushë Arrëz 
dhe Spaç, për diferencat në koncentratin e piritit. 

09.09.1985 - 
11.25.1985 

18 

1085 Programkontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
fuqizimin e bazës ushqimore dhe për shtimin e prodhimit të 
mishit. 

10.31.1985 - 
11.19.1985 

41 

1086 Programkontrolli dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për disa 
masa për përmirësimin e punës në transport. 

10.04.1985 - 
11.13.1985 

21 

1087 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për rikontrollin e ushtruar 
në zbatim të disa detyrave të lëna nga Kryetari i Këshillit të 
Ministrave në rrethet Dibër e Mat. 

11.06.1985 - 
11.25.1985 

17 

1088 Programpune dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
kontrollin e ushtruar në NTI dhe NTSH në Tiranë, për disa 
probleme të administrimit të pronës. 

10.19.1985 - 
11.07.1985 

10 

1089 Programkontrolli, shënime dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për punën e bërë për zbatimin e disa detyrave për 
grumbullimin, përpunimin dhe përdorimin e mbeturinave e 
mbetjeve teknologjike. 

03.03.1985 - 
03.03.1985 

64 
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1090 Programkontrolli, shënime dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për punën e bërë për rritjen e zënien e peshkut në ujrat 
e brendshme. 

11.04.1985 - 
12.27.1985 

36 

1091 Shkresa të Inspektimit të Shtetit, për disa veprime të 
parregullta në ndërtimin e shtesës 5-katëshe të godinës nr.2 të 
kino Partizanit dhe përfundimin e karburantit në Mjedë. 

12.06.1985 - 
02.17.1986 

8 

1092 Njoftim dhe shkresa të Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e 
bërë në rajonin hekurudhor Laç, për probleme që ngrihen në 
letrën anonime të datës 30.11.1985. 

11.30.1985 - 
12.23.1985 

17 

1093 Programkontrolli, konkluzione dhe njoftim i Inspektimit të 
Shtetit nga kontrolli i ushtruar në Ministrinë e Ndërtimit, 
Industrinë e Minierave dhe Industrinë e Lehtë dhe 
Ushqimore, për bazën ushqimore të blegtorisë. 

01.20.1985 - 
12.10.1985 

24 

1094 Shkresë e Inspektimit të Shtetit, për një aktkontroll i mbajtur 
në NFP Mëzes të Tiranës si dhe praktika përkatëse. 

11.13.1985 - 
11.23.1985 

14 

1095 Programkontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
kontrollin e befasishëm në magazina për dokumentimin dhe 
administrimin e lëndëve të para, materialeve e prodhimeve të 
gatshme. 

11.04.1985 - 
12.05.1985 

10 

1096 Program-kontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit "Për 
kontrollin e ushtruar për përmirësimin e gjendjes dhe rritjen e 
kulturës së shërbimit në ushqimin social në disa rrethe". 

12.05.1985 - 
02.13.1986 

42 

1097 Njoftime dhe shkresa të Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e 
ushtruar në flotën tregtare për ruajtjen e dokumentimit e 
mallrave në anije apo gjatë procesit të ngarkim-shkarkimit të 
mallrave. 

12.26.1985 - 
02.17.1986 

20 

1098 Programkontrolli, konkluzione dhe njotime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin e ushtruar lidhur me zbatimin e disa 
detyrave të ligjit për mbrojtjen e tokës në rrethet Krujë, Përmet 
dhe Elbasan. 

12.04.1985 - 
04.03.1986 

42 

1099 Programkontrolli, njoftime dhe shkresa të Inspektimit të 
Shtetit, për prodhimin e mallrave të eksportit jashtë 
standardeve shtetërore, apo kushteve të kontraktimit nga 
ndërmarrjet prodhuese. 

12.05.1985 - 
01.31.1986 

31 
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1100 Shkresë e Inspektimit të Shtetit, për kthim dokumentesh dhe 
masa administrative për një mësues në Mamurras. 

08.28.1985 - 
01.10.1986 

3 

1101 Njoftime dhe shkresa të Inspektimit të Shtetit, për verifikimin 
e një letre për disa mangësi në Uzinën Mekanike të Tekstileve 
në Berat. 

08.01.1985 - 
03.29.1986 

26 

1102 Shkresa të Inspektimit të Shtetit dhe njoftime, për kontrollin e 
ushtruar në Metalimport në Tiranë, lidhur me importimin e 
disa mallrave etj. 

01.03.1985 - 
09.03.1985 

9 

1103 Rapore të Inspektimit të Shtetit, për përgjithësimet e nxjerra 
nga kontrollet e kryera për vitin 1985. 

05.29.1985 - 
12.23.1985 

46 

27 Byroja Juridike.   

1104 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e 
mëtejshëm të punës dhe zbatimin e dispozitave ligjore, që 
parashikojnë kundërvajtje administrative. 

04.24.1984 - 
06.12.1985 

30 

1105 Raporte të Hetuesisë së Përgjithshme, dërguar në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen e kriminalitetit në 6-
mujorin e parë të vitit 1985. 

08.30.1985 - 
08.31.1985 

15 

1106 Letër e Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit të 
Ministrave si dhe informacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për internim-dëbimin dhe sistemimin e familjeve 
dhe tërheqjen para kohe të masës së internimit e të dëbimit. 

12.21.1984 - 
08.02.1985 

33 

1107 Informacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe shkresë e 
Këshillit të Ministrave, për kombinimin më efektiv të metodës 
së bindjes me atë të shtërngimit shtetëror si dhe fjalimi i 
shokut Ramiz Alia "T'i bëjmë të dobishme për vehte e për 
shoqërinë edhe njerëzit që gabojnë". 

06.06.1985 - 
12.15.1985 

21 

1108 Korrespondencë e Prokurorisë së Përgjithshme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për disa protesta të papranuara nga 
ministri i Komunikacioneve. 

10.20.1984 - 
01.16.1985 

14 

1109 Letër e Gjykatës së Lartë, për ndryshim të kategorisë për efekt 
pensioni të punëtorëve të polerimit të artikujve metalikë si 
dhe përgjigje nga Këshilli i Ministrave. 

01.29.1985 - 
02.18.1985 

4 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1110 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, për kërkesat e disa 
emigrantëve jugosllavë për të përfituar 100-lekëshin e Luftës 
mbi pensionin personal. 

03.01.1985 - 
07.05.1985 

51 

1111 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
relacione dhe shënime të Këshillit të Ministrave si dhe relacion 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme, për falje të gjerë me 
rastin e 40-Vjetorit të Shpalljes së Republikës. 

11.23.1985 - 
12.13.1985 

34 

1112 Relacione dhe informacione të Gjykatës së Lartë, për të dhënat 
e statistikës gjyqësore për vitin 1984 dhe për 6-mujorin e parë 
të vitit 1985 dhe përfundimet përkatëse e shënime të grupit të 
punës. 

03.13.1985 - 
09.05.1985 

79 

1113 Letra të Këshillit të Ministrave, për organizim seminari. 04.24.1985 - 
12.14.1985 

4 

1114 Shkresa të Këshillit të Ministrave, për botimin e përmbledhjes 
së Legjislacionit. 

05.08.1985 - 
08.13.1985 

7 

1115 Njoftim i Komitetit Ekzekutiv të këshillave popullore të 
Rrethit të Tiranës dhe shkresë e Këshillit të Ministrave, për 
marrjen e masave për zgjidhjen e disa problemeve shoqërore. 

10.08.1984 - 
01.06.1985 

4 

1116 Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme, dërguar Këshillit 
të Ministrave, për disa shkelje të dispozitave ligjore për 
shpronësimin e pasurisë në rrethet Tiranë, Durrës, Fier dhe 
Elbasan. 

11.06.1985 - 
12.14.1985 

16 

1117 Studim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, dërguar Këshillit 
të Ministrave, mbi punën e bërë nga disa ministri e komitete 
ekzekutive për nxjerrjen dhe zbatimin e akteve nënligjore të 
kompetencës së tyre. 

12.07.1985 - 
12.13.1985 

10 

28 Drejtoria e Kontrollit të Mjeteve Matëse.   

1118 Planet e punës dhe raport i Drejtorisë së Kontrollit të mjeteve 
për punën e bërë gjatë vitit 1985 dhe realizimi i detyrave të 
vitit 1984. 

02.08.1985 - 
04.04.1986 

37 

1119 Informacione të Drejtorisë për dhënie llogari të punonjësve të 
saj para inspektorëve të rretheve. 

09.19.1985 - 
10.03.1985 

15 
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1120 Korrespondencë e drejtorisë me ministritë, për miratim kushti 
teknik. 

03.27.1985 - 
11.07.1985 

86 

1121 Studim i drejtorisë, mbi shtrirjen dhe gjendjen e peshkimit me 
peshoret automobilistike dhe hekurudhore në vendin tonë 
dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për këtë problem. 

05.15.1985 - 
10.16.1985 

134 

1122 Programkontrolli dhe konkluzione, për kursimin e energjisë 
elektrike për tremujorin e tretë të vitit 1985 në rrethin e Matit. 

07.05.1985 - 
07.15.1985 

6 

1123 Plan kontrolli dhe konkluzione të drejtorisë, për kontrollin e 
ushtruar në ministri për zbatimin e akteve ligjore dhe 
nënligjore, për njësitë e matjes dhe për kontrollin e mjeteve 
matëse. 

03.19.1985 - 
12.27.1985 

80 

1124 Plan kontrolli dhe konkluzione të drejtorisë, për kontrollin e 
ushtruar në disa kombinate, uzina e fabrika të vendit, për 
evidencimin e saktë të konsumit të ujit. 

08.02.1985 - 
10.03.1985 

29 

1125 Plan kontrolli e konkluzione të drejtorisë, për kontrollin e 
ushtruar në disa botime, për zbatimin e dispozitave ligjore për 
njësitë e matjes. 

11.01.1985 - 
12.24.1985 

57 

1126 Plan kontrolli dhe konkluzione të drejtorisë, për kontrollin e 
ushtruar për zbatimin e kushteve teknike të prodhimit të 
njehsorëve të energisë elektrike, ampermetrave dhe 
voltmetrave. 

11.07.1985 - 
11.20.1985 

16 

1127 Plan kontrolli e konkluzione për kontrollin e ushtruar në 
rrethin e Fierit, për zbatimin e dispozitave ligjore për matje. 

11.04.1985 - 
01.03.1986 

28 

1128 Plan kontrolli dhe konkluzione të drejtorisë, për kontrollin e 
ushtruar, për matjen dhe evidencimin e kromit dhe bakrit 
gjatë prodhimit, transportit dhe depozitave. 

03.09.1985 - 
09.10.1985 

33 

1129 Plan kontrolli, akte dhe informacione të drejtorisë, për 
kontrollin e saktësisë së matjeve në peshoret hekurudhore në 
Durrës, Laç, Elbasan dhe Pogradec si dhe udhëzimi metodik, 
për kontrollin e peshës vetjake të vagonave hekurudhore. 

01.08.1985 - 
12.19.1985 

39 

29 Informacioni.   
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1130 Njoftim i Tregtisë së Brendshme, shkresa e Këshillit të 
Ministrave dhe shënime, për gjendjen e furnizimit të tregut 
për vitin 1984 me artikuj kryesorë ushqimorë dhe masat për 
vitin 1985. 

01.28.1985 - 
02.05.1985 

21 

1131 Njoftime të Zyrës së Informacionit, për ngjarjet e 
jashtëzakonshme të vitit 1985 si: krime, aksidente 
automobilistike, rënie zjarri, epidemi dhe sëmundje të 
karakterit higjieno-sanitar. 

01.06.1985 - 
10.29.1985 

139 

1132 Informacione të Zyrës së Informacionit, për rreshjet e janarit të 
vitit 1985 që preku zonat e veriut, puna e madhe që u bë nga 
Partia dhe populli për zhdukjen e kësaj fatkeqësie natyrore. 

12.31.1984 - 
03.02.1985 

230 

1133 Njoftime të Zyrës së Informacionit, për rreshjet dhe tërmeti i 
muajve shtator-dhjetor të vitit 1985, që preku disa zona të 
vendit. 

09.10.1985 - 
12.07.1985 

69 

1134 Njoftime të veçanta e telegrame, dërguar Këshillit të 
Ministrave ku shprehet hidhërimi dhe betimi për shokun 
Enver Hoxha. 

04.12.1985 - 
04.18.1985 

27 

1135 Njoftim i Zyrës së Informacionit, për disa kritika në shtyp. 02.02.1985 - 
02.03.1985 

3 

30 Administrata.   

1136 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, Komisionin e Planit të Shtetit, për 
zbatimin e planit financiar e realizimi i shpenzimeve në valutë 
si dhe realizimi i fondit të pagave. 

01.03.1985 - 
11.20.1985 

38 

1137 Korrespondecë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me disa 
ndërmarrje dhe Makinaimportin, për lidhje kontrate dhe 
planet e importit si dhe disa probleme të Aparatit dhe 
Drejtorisë së Pritjes. 

01.29.1985 - 
12.30.1985 

89 

31 Dega e Ankesave.   

1138 Probleme të ngritura nga Komiteti Ekzekutiv i Këshillit 
Popullor të Rrethit Vlorë, mbi një shtesë padrejtësisht të një 
banese nga Ndërmarrja Banesa në Vlorë si dhe letër e një 
qytetari të lagjes nr.2 në Tiranë, për vështirësitë që ka në lagjen 
e tyre për problemin e strehimit, shënimet përkatëse. 

07.03.1985 - 
09.26.1985 

17 
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1139 Letër e Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa probleme 
që dalin nga kërkesat e ankesat e shtetasve. 

05.13.1985 - 
05.25.1985 

4 

32 Arbitrazhi i Lartë Shtetëror.   

1140 Informacion i Arbitrazhit të Lartë Shtetëror, për problemet që 
dolën nga analiza e aktivitetit të organeve të Arbitrazhit, më 
20.02.1985. 

02.22.1985 - 
03.01.1985 

7 

33 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Program pune, relacione të Uzinës R.T. Durrës, dërguar 
Këshillit të Ministrave, për studimin tekniko-ekonomik të 
linjës së prodhimit të mikrokompjuterave, përgatitur nga një 
grup pune në U.R.T. 

05.21.1985 23 

2/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, 
Dibrës, Durrësit, Elbasanit, Korçës, Pogradecit, Shkodrës dhe 
Tiranës, dërguar Këshillit të Ministrave për probleme të 
organizimit të punës në ndërmarrjet ekonomike. 

03.25.1985 - 
05.12.1986 

137 

3/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve nga rrethet e Dibrës, 
Elbasani, Gjirokastrës, Korçës, Librazhdit, Pogradecit, 
Shkodrës dhe Tropojës, dërguar Këshillit të Ministrave për 
mangësi në organizimin e punës në kooperativat bujqësore. 

12.24.1984 - 
04.22.1988 

122 

4/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Durrësit, 
Elbasanit, Korçës, Krujës, Kukësit, Librazhdit, Matit, Përmetit, 
Pogradecit, Pukës, Shkodrës, Tepelenës e Tiranës, dërguar 
Këshillit të Ministrave mbi qëndrimin dhe sjelljen e padenjë 
dhe veprime të padrejta në punën e kuadrove drejtues (tipike 
dhe për probleme të rëndësishme). 

10.02.1983 - 
01.20.1986 

248 

5/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Elbasanit, 
Gjirokastrës, Korçës, Krujës, Peshkopisë, Përmetit, Sarandës 
dhe Tiranës, dërguar Këshillit të Ministrave për shpërdorim të 
pozitës zyrtare, vjedhje e dëmtime të pasurisë socialiste nga 
kuadrot udhëheqës (tipike dhe për probleme të rëndësishme). 

02.29.1984 - 
04.02.1988 

225 

6/L Ankesa të disa kuadrove nga rrethe e Beratit, Durrësit, 
dërguar Këshillit të Ministrave për transferime brenda dhe 
jashtë rrethit nga fshati në qytet dhe nga qyteti në fshat, (tipike 
dhe të rëndësishme). 

10.15.1984 - 
02.14.1986 

118 
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7/L Ankesa të disa kuadrove nga rrethet e Elbasanit, Korçës e 
Krujës, dërguar Këshillit të Ministrave për transferime brenda 
dhe jashtë rrethit, nga fshati në qytet dhe nga qyteti në fshat. 

02.28.1983 - 
09.24.1986 

146 

8/L Ankesa të disa kuadrove nga rrethet e Kukësit, Lezhës, 
Pogradecit, Sarandës e Shkodrës, dërguar Këshillit të 
Ministrave, për emërime, transferime brenda dhe jashtë 
rrethit, nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet. 

08.21.1982 - 
09.23.1987 

115 

9/L Ankesa të disa kuadrove nga rrethi i Tiranës, dërguar Këshillit 
të Ministrave për emërime, transferime brenda dhe jashtë 
rrethit, nga fshati në qytet dhe nga qyteti në fshat. 

10.19.1982 - 
01.26.1987 

241 

10/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove nga rrethi i Vlorës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, transferime brenda dhe 
jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet. 

01.25.1982 - 
10.14.1985 

66 

11/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit e Dibrës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe 
punësimin e tyre në vende të papërshtatshme. 

01.22.1981 - 
04.30.1985 

205 

12/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Durrësit, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe për probleme të 
rëndësishme). 

01.07.1980 - 
01.10.1986 

208 

13/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Elbasanit, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme, (tipike dhe të rëndësishme). 

10.08.1983 - 
05.06.1986 

85 

14/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Fierit, dërguar Këshillit 
të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e tyre në 
vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

04.16.1977 - 
01.08.1986 

45 

15/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Gramshit, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme, (tipike dhe të rëndësishme). 

05.09.1985 - 
12.09.1985 

7 

16/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Gjirokastrës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

09.14.1983 - 
12.26.1985 

28 
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17/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Kolonjës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

02.27.1985 - 
10.15.1985 

12 

18/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Korçës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre  në punë të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

04.24.1984 - 
02.05.1986 

174 

19/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Krujës, dërguar Këshillit 
të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e tyre në 
vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

01.25.1985 - 
12.26.1985 

62 

20/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Kukësit, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

08.14.1983 - 
01.25.1986 

65 

21/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Lushnjës e Librazhdit, 
dërguar Këshillit të Ministrave, për emërime, pushime dhe 
punësimin e tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe të 
rëndësishme). 

03.20.1985 - 
04.24.1986 

39 

22/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Matit e i Mirditës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe 
punësimin e tyre në vende të papërshtatshme (tipike). 

11.13.1983 - 
04.07.1986 

95 

23/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Përmetit, Pukës, 
Sarandës, Skraparit, Shkodrës dhe Tepelenës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për punësim, pushim nga puna dhe 
vendosje në punë sipas aftësive fizike dhe profesionit. (Tipike 
dhe të rëndësishme). 

05.25.1984 - 
04.01.1986 

151 

24/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Tiranës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

03.23.1983 - 
09.25.1986 

248 

25/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Vlorës, dërguar Këshillit 
të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e tyre në 
vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

12.13.1983 - 
01.21.1986 

87 

26/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Elbasanit, 
Krujës, Matit, Mirditës, Pogradecit, Pukës, Tropojës dhe 
Vlorës, dërguar Këshillit të Ministrave për kushte pune e 
trajtimi të punëtorëve (tipike dhe të rëndësishme). 

02.18.1985 - 
02.06.1987 

50 
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27/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Dibrës, Durrësit, 
Elbasanit, Fierit, Gramshit, Korçës, Lezhës, Mirditës, Pukës, 
Sarandës, Tiranës dhe Vlorës, dërguar Këshillit të Ministrave 
për qëndrimin politik dhe keqtrajtim (një pjesë e letrave nuk 
janë kthyer nga Ministria e Punëve të Brendshme). 

07.24.1982 - 
11.05.1986 

148 

28/L Ankesa të Agostin Cokut, dërguar Këshillit të Ministrave dhe 
Kontrollit të Shtetit për sqarimin e qëndrimit politik të familjes 
së tij, heqjen e masës së internimit, kthimin në vendbanimin e 
mëparshëm, për mjekim dhe punësim. 

06.02.1979 - 
10.08.1985 

537 

29/L Ankesë e një qytetari, dërguar Këshillit të Ministrave për 
sqarimin e biografisë së një ish-partizani, i cili akuzohet si 
spiun. (Palok Hila). 

10.03.1981 - 
07.09.1985 

14 

30/L Ankesë e një personi, dërguar Këshillit të Ministrave kundër 
njerëzve të pushtetit, të cilët nuk e ndihmojnë. 

11.07.1984 - 
03.23.1985 

14 

31/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Durrësit, 
Elbasanit, Fierit, Gramshit, Gjirokastrës, Korçës, Lezhës, 
Librazhdit, Matit, Sarandës, Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për internime të padrejta (një 
pjesë e letrave nuk janë kthyer nga Ministria e Punëve të 
Brendshme). 

05.05.1984 - 
06.07.1986 

160 

32/L Kërkesa të disa internuarve, dërguar Këshillit të Ministrave 
për trajtim të keq në  kampet e internimit (korrespondencë e 
thjeshtë, letrat nuk janë kthyer nga Ministria e Punëve të 
Brendshme). 

06.09.1984 - 
05.10.1985 

11 

33/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, Fierit, 
Korçës, Matit, Mirditës, Tiranës dhe Vlorës, dërguar Këshillit 
të Ministrave për dënime të padrejta. 

10.10.1981 - 
06.18.1986 

118 

34/L Kërkesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
njohjen dëshmor të Luftës Nacionalçlirimtare të të afërme të 
tyre. 

06.06.1980 - 
08.09.1985 

62 

35/L Kërkesë e qytetarit Spiro Prifti, dërguar Këshillit të Ministrave 
për njohjen dëshmor të Rilindjes Kombëtare Naum 
Veqilharxhin, Papanaun Llazo, Dhoske Vithkuqani dhe Gjini 
Sandra e Afërdita Koplekura, të cilët kanë vdekur nga torturat 
e patrikanëve grekë. 

07.18.1976 - 
1985 

49 
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36/L Ankesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
përjashtim nga Partia. 

01.04.1985 - 
07.25.1985 

30 

37/L Kërkesë e qytetarit Stefan Nikolla, dërguar Këshillit të 
Ministrave për sjelljen në atdhe eshtrat e aktorit Aleksandër 
Moisiu. 

03.25.1965 - 
02.20.1986 

5 

38/L Ankesë e qytetares Ana Dhano nga Fieri, dërguar Këshillit të 
Ministrave për dhënien e eshtrave të djalit të saj, i cili ka 
vdekur në Repartin e Riedukimit. 

11.01.1985 - 
11.11.1985 

2 

39/L Kërkesë e një qytetari, dëguar Këshillit të Ministrave për 
gjetjen e vëllait që i ka humbur në vitin 1952 kur kryente 
shërbimin ushtarak. 

03.27.1985 - 
08.24.1985 

5 

40/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të 
Ministrave për dhënie viza për jashtë shtetit si dhe për 
ndalimin e korrespondencës postare me jashtë. 

02.26.1983 - 
01.21.1986 

42 

41/L Ankesë e një të dënuari, dërguar Këshillit të Ministrave për 
ndërprerjen e lidhjeve me nënën që ndodhet në Austri. 

03.29.1985 - 
04.08.1985 

2 

42/L Ankesë e Ismail Tahirit, dërguar Këshillit të Ministrave për 
çmobilizimin pa të drejtë nga ushtria. 

11.29.1976 - 
06.24.1985 

62 

43/L Ankesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
shpronësim dhe shtetëzim pasurie. 

09.14.1984 - 
06.19.1985 

29 

44/L Ankesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
njohje pasurie trashëgimore që kanë jashtë shtetit. 

11.03.1980 - 
05.06.1986 

50 

45/L Letra të Ibrahim Staries, dërguar Këshillit të Ministrave për 
ndërtimin e teleferikëve në pyje si dhe studimi përkatës për 
këtë problem. 

06.06.1983 - 
07.15.1986 

63 

46/L Kërkesa të disa kooperativistëve, dërguar Këshillit të 
Ministrave për zgjidhjen e problemit të vaditjes së tokave. 

04.08.1985 - 
12.26.1985 

18 

47/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Gramshit, Korçës, Krujës, Lezhës, Pogradecit, Sarandës, 
Shkodrës, Tepelenës, Tiranës, Tropojës, për tufëzimin e 
detyruar të bagëtive. 

09.18.1984 - 
10.24.1986 

73 

48/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Dibrës, Kukësit dhe 
Tepelenës, dërguar Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin 
e bimëve mjekësore. 

06.03.1985 - 
02.06.1986 

17 
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49/L Ankesë e kërkesë e një personi, dërguar Këshillit të Ministrave 
për ndërtimin e një ure mbi lumin Drin i Zi, për mangësi në 
furnizimin me artikuj ushqimorë e industrialë, për autobuz 
urban dhe për vjedhjet që bëhen në kooperativë. 

11.15.1985 - 
03.12.1986 

7 

50/L Kërkesa nga kooperativistët e Kooperativës Bujqësore të 
Polisit dhe Reshnikut, për ndërtim rruge dhe vepra ujitëse. 

03.20.1983 - 
02.22.1986 

17 

51/L Ankesa nga populli në rrethet e Tiranës, Kolonjës, dërguar 
Këshillit të Ministrave, për mirëmbajtje dhe ndërtim rrugësh. 

05.11.1982 - 
01.15.1986 

29 

52/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Elbasanit, Fierit, Kolonjës, Korçës, Krujës, Kukësit, Librazhdit, 
Matit, Mirditës, Pogradecit, Sarandës, Skraparit, Tepelenës e 
Tiranës, dërguar Këshillit të Ministrave për të meta e dobësi 
në shërbimin automobilistik e veçanërisht në shërbimin urban. 

08.04.1983 - 
07.04.1986 

182 

53/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Durrësit, Elbasanit, Fierit, Gjirokastrës, për mosdhënie leje 
banimi për shkak të qëndrimit politik. 

05.03.1983 - 
12.26.1985 

146 

54/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Pukës, Skraparit, 
Sarandës, Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës, dërguar Këshillit të 
Ministrave, mbi mosdhënie leje banimi për shkak të qëndrimit 
politik. 

09.27.1983 - 
02.14.1987 

251 

55/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Krujës, Kolonjës, 
Korçës, Kukësit, Librazhdit, Lushnjes e Mirditës, dërguar 
Këshillit të Ministrave, mbi mosdhënie leje banimi për shkak 
të qëndrimit politik. 

10.24.1983 - 
02.19.1986 

180 

56/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Dibrës, Kukësit, 
Lezhës, Matit, Mirditës, Pukës, Shkodrës dhe Tropojës, 
dërguar Këshillit të Ministrave, për ndërtimin dhe 
meremetimin e shtëpive të dëmtuara nga bora. 

02.01.1985 - 
01.31.1986 

272 

57/L Ankesa nga disa qytetarë, dërguar Këshillit të Ministrave, për 
ndërtimin e shtëpive të fshatit Izvor të dëmtuara nga thatësira. 

10.05.1985 - 
11.14.1985 

4 
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58/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Durrësit, Elbasanit, Fierit, Gramshit, Gjirokastrërs, Korçës, 
Kolonjës, Kukësit,  Lezhës, Librazhdit, Lushnjëês, Matit, 
Sarandës, Shkodrërs, Tepelenës, Tiranës dhe Vlorës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për mangësi në furnizimin me energji 
elektrike dhe ujë. 

11.15.1979 - 
01.25.1986 

261 

59/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Beratit, dërguar Këshillit 
të Ministrave për strehim. 

08.25.1979 - 
02.14.1986 

80 

60/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Dibrës, dërguar Këshillit 
të Ministrave për strehim. 

01.21.1985 - 
12.28.1985 

19 

61/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Durrësit, dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

08.04.1981 - 
03.04.1986 

112 

62/L Ankesa të disa qytetarëve nga Rrethi i Elbasanit, dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

11.09.1983 - 
10.30.1985 

66 

63/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Fierit, dërguar Këshillit 
të Ministrave për strehim. 

01.10.1983 - 
12.24.1985 

71 

64/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Korçës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

12.31.1982 - 
01.12.1986 

73 

65/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Kukësit, Lezhës, 
Librazhdit dhe Matit, dërguar Këshillit të Ministrave për 
strehim. 

07.23.1983 - 
06.20.1986 

51 

66/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Përmetit, Pogradecit, 
Sarandës dhe Shkodrës, dërguar Këshillit të Ministrave për 
strehim. 

11.03.1983 - 
03.25.1987 

146 

67/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Tiranës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

06.23.1979 - 
02.16.1987 

169 

68/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Tropojës e Vlorës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për strehim. 

08.25.1983 - 
03.18.1986 

85 

69/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme, dërguar 
Këshillit të Ministrave për t'u furnizuar me artikuj ushqimorë. 

03.27.1985 - 
12.11.1985 

28 
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70/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrërs, 
Gjirokastrës, Korçës, Kukësit, Librazhdit, Matit, Sarandës, 
Skraparit, Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës, dërguar Këshillit të 
Ministrave, për uljen e moshës së daljes në pension për 
vështirësi në punë. 

06.25.1984 - 
08.03.1986 

115 

71/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Durrësit, Fierit, Gramshit, Gjirokastrës, Korçës, Librazhdit, 
Matit, Pogradecit, Sarandës, Skraparit, Shkodrës, Tepelenës, 
Tiranës, Tropojës dhe Vlorës, dërguar Këshillit të Ministrave 
për dhënie pensioni si pjesëmarrës në luftën 
Nacionalçlirimtare. 

10.23.1981 - 
03.06.1986 

249 

72/L Ankesa të disa qytetarëve të dënuar, dërguar Këshillit të 
Ministrave, lidhur me dhënien e një pensioni minimal për 
veprimtari armiqësore. 

01.30.1982 - 
01.06.1986 

31 

73/L Kërkesa, ankesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të 
Ministrave për pension patriotik. 

07.04.1985 - 
08.21.1985 

6 

74/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Elbasanit, Fierit, Kolonjës, Krujës, Matit, Tiranës, Tropojës dhe 
Vlorës, dërguar Këshillit të Ministrave për pagën, 
kategorizimin dhe atestimin. 

05.20.1979 - 
10.20.1986 

315 

75/L Kërkesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
dhënie ndihma zonave të dëmtuara nga bora. 

02.08.1985 - 
05.31.1985 

10 

76/L Ankesa nga disa qytetarë në rrethe të ndryshme, dërguar 
Këshillit të Ministrave për këmbimin e valutës më pak se vlera 
reale për personat e arratisur jashtë shtetit. 

06.22.1985 - 
12.24.1985 

12 

77/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Dibrës, 
Durrësit, Fierit, dërguar Këshillit të Ministrave për mosdhënie 
të drejta studimi për arsye politike. 

09.08.1984 122 

78/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Gjirokastrës, Korçës, 
Kolonjës, Kukësit, Lushnjes, Matit e Mirditës, dërguar 
Këshillit të Ministrave mbi mosdhënie të drejta studimi për 
arsye politike. 

01.19.1985 - 
03.22.1986 

98 

79/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Përmetit, Pogradecit, 
Pukës, Sarandës dhe Shkodrës, dërguar Këshillit të Ministrave 
për mosdhënie të drejta studimi për arsye politike. 

04.06.1984 - 
02.08.1986 

92 
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80/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Tiranës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për mosdhënie të drejta studimi për 
arsye politike dhe përjashtimin padrejtësisht nga fakulteti. 

09.04.1984 - 
12.20.1985 

199 

81/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Vlorës, dërguar Këshillit 
të Ministrave për mosdhënie të drejta studimi për arsye 
politike. 

07.07.1985 - 
11.16.1985 

37 

82/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove të mjekësisë nga rrethe të 
ndryshme, dërguar Këshillit të Ministrave për specializime 
jashtë shtetit. 

09.12.1984 - 
12.13.1985 

109 

83/L Ankesë e një grupi vajzash nga Tirana, dërguar Këshillit të 
Ministrave për mospranimin në kurs për laborante të fëmijëve 
të punëtorëve, pasi janë pranuar fëmijët e kuadrove. 

10.25.1983 - 
03.13.1985 

7 

84/L Letër anonime, ankesë e një qytetari kundër Drejtorit të 
Shkollës Bujqësore në Berat dhe shkollës 8-vjeçare 
Fushëbardhë, dërguar Këshillit të Ministrave për çnderimin e 
dy vajzave. 

09.29.1984 - 
10.13.1985 

11 

85/L Ankesë e një qytetari, dërguar Këshillit të Ministrave për 
kalimin e fëmijës së tij në klasën e dytë pa mësuar alfabetin. 

12.17.1984 - 
10.15.1985 

8 

86/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Elbasanit, Fierit, 
Gramshit, Gjirokastrës, Krujës, Korçës, Lezhës,  Matit, 
Sarandës, Shkodrës, Tiranës dhe Vlorës, dërguar Këshillit të 
Ministrave për mangësi në kryerjen e shërbimit shëndetësor. 

01.08.1985 - 
08.04.1987 

171 

87/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet e Beratit, Durrësit, Fierit, 
Gjirokastrës, Korçës, Krujës, Mirditës, Shkodrës dhe Vlorës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për t'u kuruar jashtë shtetit. 

06.15.1980 - 
06.08.1986 

203 

88/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Tiranës, dërguar 
Këshillit të Ministrave për t'u kuruar jashtë shtetit. 

06.02.1982 - 
02.20.1986 

304 

89/L Ankesë anonime e disa qytetarëve, dërguar Këshillit të 
Ministrave për mangësi në kryerjen e shërbimit stomatologjik 
në Klinikën Dentare të lagjes Nr.3 në Tiranë. 

10.03.1985 - 
01.23.1986 

6 

90/L Letër e disa pacientëve që janë kuruar në Llixhat e Elbasanit, 
dërguar Këshillit të Ministrave për kurimin e tyre dhe për 
ndërtimet që duhet të bëhen në këto llixha. 

10.12.1976 - 
09.14.1985 

34 
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91/L Ankesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
heqjen e grupit të invaliditetit. 

08.09.1984 103 

92/L Ankesa të disa punëtorëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
mosdhënie raport mjekësor si të aksidentuar në minierë. 

08.30.1985 9 

93/L Ankesa të disa qytetarëve, dërguar Këshillit të Ministrave për 
çrregullime në shitjen e barnave nëpër farmacitë e Tiranës. 

01.10.1985 - 
03.07.1985 

7 

94/L Ankesa, kërkesa nga kolektivi i metalurgëve të Fabrikës së 
Shkrirjes së Bakrit në Rubik, Kombinatit Kimiko-Metalurgjik 
në Laç etj, dërguar Këshillit të Ministrave për mangësi në 
organizimin e punës në ndërmarrjet ekonomike. 

05.08.1979 - 
01.14.1988 

191 

95/L Letër anonime, dërguar Këshillit të Ministrave për magësi në 
organizimin e kuadrit në arsim. 

10.12.1985 - 
02.02.1987 

8 

96/L Pasqyra statistikore, raporte, plane e programe pune, për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e propozimeve të 
shtetasve për probleme të ndryshme. 

08.01.1984 - 
01.30.1986 

212 

97/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 këtë problem. 

01.06.1985 - 
03.30.1985 

96 

98/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. 

04.01.1985 - 
07.01.1985 

101 

99/L Njoftime periodike (korrik-shtator) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani dhe 
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. 

07.01.1985 - 
09.25.1985 

75 

100/L Njoftime periodike (tetor-dhjetor) të këtij sektori, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani, për 
zgjidhjen e kërkesave, vërejtjeve, propozimeve të shtetasve si 
dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga Udhëheqja për këto 
probleme. 

10.07.1985 - 
12.30.1985 

70 
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101/L Letër e Sokol Hoxhës, dërguar Këshillit të Ministrave, për 
probleme të organizimit të punës në Telekomunikacion. 

07.03.1985 - 
09.25.1985 

5 

 
 


