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42 Viti 1986.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 20 
dhe 21.01.1986, për plotësimin e planit të 7-të pesëvjeçar dhe 
për projektplanin e zhvillimin ekonomik e shoqëror të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për pesëvjeçarin 
e tetë (1986-1990), raporti i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

12.25.1985 - 
01.21.1986 

269 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 2 dhe 
21.01.1986, për shqyrtimin e projektdirektivave të Kongresit të 
9-të të Partisë, për planin e tetë pesëvjeçar (1986-1990) të 
zhvillimit të ekonomisë e të kulturës në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, relacioni mbi projektdirektivat e 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.20.1986 - 
01.21.1986 

103 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 20 
dhe 21.01.1986, për shqyrtimin e pasqyrave me treguesit 
kryesorë përmbledhës të projektplanit të zhvillimit të 
ekonomisë dhe të kulturës të Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë,  për pesëvjeçarin e tetë (1986-1990), bilancet 
materiale, pasqyrat dhe treguesit kryesorë të Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.20.1986 - 
01.21.1986 

158 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 20 
dhe 21.01.1986, për shqyrtimin e investimeve dhe të 
ndërtimeve themelore si dhe të listës së veprave për 
pesëvjeçarin e tetë (1986-1990), pasqyrat e Komisionit të Planit 
të Shtetit, plani i punës shkencore për këtë problem. 

01.20.1986 - 
01.21.1986 

236 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.01.1986, për pasqyrimin e vërejtjeve të bëra në Këshillin e 
Ministrave të datës 20.01.1986 për projektplanin e pesëvjeçarit 
të tetë (1986-1990) dhe për ndërtimin e hidrocentraleve gjatë 
pesëvjeçarit të tetë, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, 
raporti dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

01.25.1986 - 
02.08.1986 

133 
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7 Procesverbal i mbledhjes së Këshilllit të Ministrave, datë 
27.01.1986, mbi ndërtimin e hekurudhës Milot-Rrëshen, 
njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së 
Komunikacioneve, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

01.23.1986 - 
01.27.1986 

32 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.02.1986, për realizimin e planit të muajit janar 1986 në 
zbatim të detyrave të Plenumit të 13-të të Komitetit Qendror të 
Partisë, letra e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive mbi 
problemet e ngritura në këtë mbledhje. 

01.28.1986 - 
02.11.1986 

152 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.02.1986, për disa çështje jashtë rendit të ditës si baza 
ushqimore të blegtorisë. 

02.03.1986 10 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.02.1986, për arritjet ekonomiko-shoqërore të zonës që 
intensifikohet me përparësi dhe problemet që dalin, raport 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë, raport dhe studim i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.29.1985 - 
03.15.1986 

175 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.02.1986, mbi disa masa që duhet të merren në sektorin e 
peshkimit, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

01.05.1986 - 
02.24.1986 

61 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.02.1986, për çmimet dhe standardet shtetërore, relacion 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe relacion i 
Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve për këtë problem. 

09.28.1985 - 
09.16.1986 

58 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.02.1985, për zbatimin e dekretit mbi shpronësimet dhe 
marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

06.15.1985 - 
02.24.1986 

13 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.02.1986, për disa çështje jashtë rendit të ditës, si 
komunikimi i disa vendimeve të marra më parë. 

02.24.1986 7 
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15 Procesverbal dhe vendimet e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.03.1986, për rezultatet ekonomiko-
financiare të ndërmarrjeve dhe të kooperativës bujqësore për 
vitin 1985 dhe problemet që dalin, studimi dhe relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.07.1986 - 
04.16.1986 

184 

16 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
31.03.1986, për bilancin faktik të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve në planin e vitit 1986 dhe ndryshimet në planin 
e vitit 1986. 

03.15.1986 - 
04.24.1986 

114 

17 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
31.03.1986, për bilancin valutor dhe eksport-importin e vitit 
1987, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

03.10.1986 - 
04.12.1986 

74 

18 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
31.03.1986, për bilancin e Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të 
Bankës Bujqësore për vitin 1985, raporti i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

02.22.1986 - 
04.08.1986 

35 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.03.1986, për punën e organeve shtetërore dhe ekonomike 
për administrimin dhe ruajtjen e pronës socialiste, raport 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe raport i 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

01.10.1986 - 
12.15.1986 

78 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.04.1986, për masat që duhen marrë për arritjen e balancimit 
midis prerjes së pyjeve dhe mundësisë së shfrytëzimit të tyre, 
studimi i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.05.1985 - 
04.28.1986 

74 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.04.1986, për kalimin gradual të veprimtarisë tregtare të 
kooperativave bujqësore në tregtinë shtetërore, studim i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

12.31.1985 - 
04.28.1986 

27 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.04.1986, për riorganizimin e Byrosë Juridike, relacioni, 
mendimet e Komitetit Qendror të Partisë e të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

03.19.1986 - 
05.20.1986 

22 
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23 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave, datë 
28.04.1986, mbi regjistrimin dhe ndryshimet në gjendjen e 
tokave, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.28.1986 - 
05.13.1986 

17 

24 Procesverbali dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave datë 
28.04.1986, për taksat e anijeve të huaja që prekin portet 
tregtare të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
relacionet e Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

12.25.1985 - 
04.09.1986 

27 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.04.1986, për zhvillimin e marrëdhënieve me vendet fqinje. 

04.28.1986 23 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1986, për gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
forcimin e mëtejshëm të kontrollit shtetëror, studim i grupit të 
punës të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacion, 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

05.17.1986 - 
08.18.1986 

172 

27 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1986, për përqendrimin e prodhimit dhe të drejtimit të 
industrisë mekanike, relacioni e studimi i grupit të punës dhe 
i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

05.16.1986 - 
07.21.1986 

56 

28 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1986, për organizimin e funksionimin e rrjetit informatik 
dhe krijimin e Institutit të Informatikës dhe të Matematikës së 
Aplikuar, relacioni i Akademisë së Shkencave për këtë 
problem. 

04.29.1986 - 
07.03.1986 

54 

29 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1986, për Inspektoriatin e përdorimit të energjisë 
elektrike, relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për 
këtë problem. 

04.08.1986 - 
06.16.1986 

14 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.06.1986, mbi kufirin e Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, relacioni dërguar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

04.24.1986 - 
07.29.1986 

13 
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31 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.07.1986, për përsosjen e disa levave ekonomiko-financiare 
në marrëdhëniet e shtetit me kooperativat bujqësore, studime 
dërguar Komitetit Qendror të Partisë si dhe studimi i 
Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

07.10.1986 - 
10.25.1986 

125 

32 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.07.1986, për përsosjen e mëtejshme të stimujve materialë 
për rritjen e rolit të tyre dhe harmonizimin më mirë me stimuj 
moralë për të nxitur rritjen e prodhimit dhe të rendimentit të 
punës, studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë si dhe 
studimi i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

07.16.1986 - 
08.18.1986 

88 

33 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.07.1986, për disa përmirësime në kompetencat e organeve 
shtetërore dhe ekonomike për treguesit e planit në bujqësi, 
studimi dërguar Komitetit Qendror të Partisë si dhe studimi i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.16.1986 - 
08.18.1986 

47 

34 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.07.1986, për korrjen dhe prodhimin e grurit, njoftim i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.29.1986 40 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1986, për vlerësimin e veprimtarisë ekonomike të 
ndërmarrjes socialiste, studimi përkatës. 

07.12.1986 - 
09.18.1986 

33 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1986, për organizimin e drejtimin e prodhimit në 
kooperativat bujqësore me shtrirje të gjerë territoriale, studimi 
i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.17.1986 - 
09.08.1986 

20 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1986, për planifikimin, bilancin e drithërave të bukës, 
përdorimin dhe administrimin më të mirë të tyre, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.10.1986 - 
09.08.1986 

22 

38 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1986, për përsosjen e mëtejshme të shërbimit të mbrojtjes 
nga zjarri, relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.30.1986 - 
02.14.1987 

37 
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39 Procesverbal dhe urdhëresa e Këshillit të Ministrave, për 
kontrollin bankar në fondin e pagave, relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

04.26.1986 - 
09.24.1986 

16 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1986, për projektligjin për shërbimin e mbrojtjes së 
bimëve, relacion dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem si dhe ligji 
për shërbimin e mbrojtjes së bimëve. 

03.06.1986 - 
01.07.1998 

49 

41 Procesverbal dhe vendim i Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1986, për shtesë në strukturën organizative tip të 
ndërmarrjeve bujqësore dhe të kooperativave bujqësore dhe 
në kontigjentin në organikë, relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

08.05.1986 - 
10.16.1986 

23 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshilllit të Ministrave datë 
04.10.1986, për përfundimet e arritura nga diskutimi popullor 
i projektdirektivave të Kongresit të 9-të të Partisë, për planin e 
tetë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës (1986-
1990), relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë si dhe 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

10.02.1986 - 
10.07.1986 

313 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.10.1986, për plotësimin e detyrave të eksportit për muajin 
shtator 1986. 

10.04.1986 32 

44 Ligj i Kuvendit Popullor, për planin e tetë pesëvjeçar të 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitet 1986-1990, raportet 
përmbledhëse, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
për projektplanin dhe projektbuxhetin për vitin 1987, 
relacionet e Ministrisë së Financave si dhe dërgimi i planit të 
pesëvjeçarit të tetë ministrive dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

01.21.1987 - 
02.26.1987 

84 
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45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.10.1986, për pasqyrimin në projektplanin e pesëvjeçarit të 
tetë të vërejtjeve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë pas shqyrtimit të rezultateve të diskutimit të 
projektdirektivave, relacioni i Këshillit të Ministrave për këtë 
problem. 

10.15.1986 - 
10.16.1986 

60 

46 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave. 

02.26.1987 82 

47 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Energjitikës. 

02.26.1987 59 

48 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Drejtorinë e 
Përgjithshme të Industrisë Mekanike. 

02.26.1987 40 

49 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

02.26.1987 91 

50 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Bujqësisë. 

02.26.1987 82 

51 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Ndërtimit. 

02.26.1987 143 

52 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Komunikacioneve. 

02.26.1987 44 

53 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale. 

02.26.1987 40 

54 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e Tregtisë 
së Brendshme. 

02.26.1987 54 

55 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e Tregtisë 
së Jashtme. 

02.26.1987 91 

56 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e Punëve 
të Brendshme. 

02.26.1987 28 

57 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore. 

02.26.1987 46 

58 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Akademinë e 
Shkencave dhe Komitetin i Kulturës Fizike e Sporteve. 

02.26.1987 26 
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59 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit. 

02.26.1987 13 

60 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave dhe Telekomunikacioneve. 

02.26.1987 20 

61 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e Arsimit 
dhe të Kulturës. 

02.26.1987 53 

62 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) për Ministrinë e 
Shëndetësisë. 

02.26.1987 27 

63 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për punën kërkimore-
shkencore. 

02.26.1987 105 

64 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Këshillin e 
Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale, Komitetin Qendror 
të BRPSH, Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimit të Grave të 
Shqipërisë, Këshillin e Përgjithshëm të Frontit Demokratik të 
Shqipërisë. 

02.26.1987 79 

65 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Hetuesinë e 
Përgjithshme, Prokurorinë e Përgjithshme, Gjykatën e Lartë. 

02.26.1987 18 

66 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Ministrinë e 
Financave, Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

02.26.1987 18 

67 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Aparatin e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, Komisionin i Planit të 
Shtetit, Komitetin Qendror të Partisë, Këshillin e Ministrave, 
Drejtorinë e Rezervave Shtetërore. 

02.26.1987 36 

68 Plani i pesëvjeçarit të tetë (1986-1990), për Lidhjen e 
Shkrimtarëve, revistën "Hosteni", për Bashkimin e Gazetarëve, 
Agjencinë Telegrafike Shqiptare, Komitetin e Shkencës dhe të 
Teknikës, Drejtorinë e Pritjes, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit. 

02.26.1987 28 

69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.10.1986, për një çështje jashtë rendit të ditës: si mbi 
raportimin e shokut Reis Malile për aktivitetin e tij në OKB. 

10.16.1986 17 
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70 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, për plotësimin e planit 
e të Buxhetit të Shtetit të vitit 1986 dhe projektplani i zhvillimit 
të ekonomisë e të kulturës dhe për projektbuxhetin e vitit 1987 
si dhe njoftimi mbi shtesat e numrit të punonjësve në organikë 
në projektplanin e vitit 1987. 

11.11.1986 - 
11.12.1986 

55 

71 Pasqyrat përmbledhëse me treguesit kryesorë të projektplanit 
të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës për vitin 1987. 

11.11.1987 50 

72 Projektplani i investimeve dhe ndërtimeve themelore për vitin 
1987 dhe lista e veprave. 

11.11.1986 81 

73 Projektplani i eksportit, i importit dhe bilanci i të ardhurave e 
shpenzimeve në valutë për vitin 1987. 

11.11.1986 51 

74 Bilanci i disa produkteve dhe lëndëve të para kryesore, për 
projektplanin e vitit 1986 si dhe projektplani financiar. 

11.11.1986 115 

75 Relacion për drejtimet dhe objektivat kryesore të punës 
shkencore për vitin 1987. 

11.17.1986 14 

76 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1986, për plotësimin e planit e të Buxhetit të Shtetit të 
vitit 1986 dhe për projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të 
kulturës dhe për Projektbuxhetin e Shtetit për vitin 1987. 

11.21.1987 200 

77 Ligje të Kuvendit Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave, 
për planin dhe Buxhetin e Shtetit të zhvillimit të ekonomisë 
dhe të kulturës të Republikës Socialiste të Shqipërisë për vitin 
1987, raporte dërguar Komitetit Qendror të Partisë, dërgimi i 
planit të vitit 1987 ministrive dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

12.09.1986 - 
03.10.1987 

294 

78 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Industrisë e të 
Minierave. 

01.21.1987 88 

79 Projektplani i vitit 1987,për Ministrinë e Energjitikës. 01.21.1987 56 

80 Projektplani i vitit 1987, për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike. 

01.21.1987 51 

81 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore. 

01.21.1987 85 

82 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Industrisë e 
Bujqësisë. 

01.21.1987 53 
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83 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Ndërtimit. 01.21.1987 75 

84 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Komunikacioneve. 01.21.1987 37 

85 Projektplani i vitit 1987, për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postave dhe Telekomunikacioneve. 

01.21.1987 17 

86 Projektplani i vitit 1987 për Ministrinë e Ekonomisë 
Komunale. 

01.21.1987 44 

87 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Tregtisë së 
Brendshme. 

01.21.1987 75 

88 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 01.21.1987 87 

89 Projektplane të vitit 1987, për Ministrinë e Financave dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar. 

01.21.1987 13 

90 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës. 

01.21.1987 42 

91 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Shëndetësisë. 01.21.1987 22 

92 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Punëve të Jashtme. 01.21.1987 5 

93 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Punëve të 
Brendshme. 

01.21.1987 24 

94 Projektplani i vitit 1987, për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 01.21.1987 42 

95 Projektplani i vitit 1987, për Komisionin e Planit të Shtetit dhe 
Drejtorinë e Rezervave Shtetërore. 

01.21.1987 31 

96 Projektplani i vitit 1987 për Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e 
Përgjithshme, Hetuesinë e Përgjithshme. 

01.21.1987 14 

97 Projektplani i vitit 1987, për Komitetin e Këshillit të 
Përgjithshëm të BFSSH. 

01.21.1987 8 

98 Projektplani i vitit 1987, për Akademinë e Shkencave. 01.21.1987 8 

99 Projektplani i vitit 1987, për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit. 

01.21.1987 11 

100 Projektplani i vitit 1987 për Aparatin e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, Komitetin Qendror të Partisë, Këshillin e 
Ministrave, Komitetin Qendror të BRP të Shqipërisë, Këshillin 
e Përgjithshëm të Bashkimit të Grave, Këshillin e Përgjithshëm 
të BP të Shqipërisë, Këshillin e Përgjithshëm të Frontit 
Demokratik. 

01.21.1987 29 
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101 Projektplani i vitit 1987 për Komitetin e Shkencës dhe të 
Teknikës, Drejtorinë e Pritjes, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, 
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe të Artistëve, Drejtorinë e 
Përgjithshme të  Arkivave të Shtetit, revistën "Hosteni". 

01.21.1987 22 

102 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1986, për kthimin me drejtim blegtoral të rrethit të 
Skraparit, studimi i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

10.21.1986 - 
11.21.1986 

19 

103 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1986, për riorganizimin e ndërmarrjeve të peshkimit në 
ujrat e brendshme, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për këtë problem. 

10.31.1986 - 
11.25.1986 

17 

104 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 19.12.1986, për sigurimin e ujit të pijshëm në të gjitha 
fshatrat e qendrat e banuara dhe për përmirësimin e 
furnizimit me ujë të pijshëm të qyteteve, relacioni i Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

12.01.1986 - 
12.29.1986 

102 

105 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1986, për aksionin e mekanizmit të korrjes e të tharjes së 
misrit për 20.000 hektarë, relacioni i Ministrisë së Industrisë së 
Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

12.08.1986 - 
01.05.1987 

19 

106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1986, për krijimin e Ministrisë së Industrisë Ushqimore 
dhe Ministrisë së Industrisë së Lehtë, miratimi i strukturës 
organizative të Aparatit të Ministrisë së Industrisë Ushqimore, 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë e organizimi i ndërmarrjeve 
të grumbullimit e përpunimit, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për këtë problem. 

12.09.1986 - 
12.29.1986 

54 

107 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
19.12.1986, për krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Peshkimit, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

12.09.1986 - 
01.04.1987 

22 
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108 Ligj i Kuvendit Popullor, vendim i Komitetit Qendror të 
Partisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1986, për krijimin, detyrat, kompetencat e 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, relacionet dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i Këshillit të 
Ministrave si dhe projektstruktura organike, dërgimi i ligjit 
ministrive, institucioneve qendrore ekzekutive të  këshillave 
popullore të rretheve. 

12.19.1986 - 
03.02.1987 

57 

109 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë, procesverbali dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 19.12.1986, për disa 
masa për forcimin e mëtejshëm të kontrollit shtetëror si disa 
ndryshime për Arbitrazhin Shtetëror, relacioni dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

11.27.1986 - 
01.30.1987 

59 

110 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1986, për ruajtjen e objekteve ekonomike në Tiranë, 
relacioni përkatës. 

12.19.1986 - 
12.27.1986 

17 

111 Vendimi i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendime të Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1986, për disa ndryshime në dispozitat ligjore për  
përdorimin e stimujve materialë dhe harmonizimin më mirë të 
tyre me stimuj moralë. 

12.19.1986 - 
01.05.1987 

50 

112 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 19.12.1986, për 
çmimet, standardet dhe kontrollin e cilësisë, për kriteret dhe 
kompetencat e organeve shtetërore për çmimet, standardet 
dhe kontrollin e cilësisë, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor si dhe relacioni përkatës. 

12.19.1986 - 
01.24.1987 

105 

113 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1986, për përsosjen e mëtejshme të marrëdhënieve të 
shtetit me kooperativat bujqësore nëpërmjet çmimeve, 
relacioni përkatës. 

12.19.1986 - 
12.25.1986 

35 
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114 Ligj i Kuvendit Popullor, dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 19.12.1986, për të ardhurën neto të centralizuar nga 
kooperativat bujqësore, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, relacioni përkatës. 

12.11.1986 - 
01.30.1987 

15 

115 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
19.12.1986, për disa përmirësime në kompetencat e organeve 
shtetërore dhe ekonomike për treguesit e planit në bujqësi, 
relacioni përkatës. 

09.12.1986 - 
01.05.1987 

30 

116 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.12.1986, për shqyrtimin e projekttematikës së problemeve 
që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të parë 
të vitit 1987, dërgimi i tematikës ministrive. 

12.10.1986 - 
12.26.1987 

15 

117 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
19.12.1986, për disa përmirësime në shpërblimin e punonjësve 
të blegtorisë, relacioni dërguar Komitetit Qendror të Partisë, 
relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

12.13.1986 - 
03.27.1987 

42 

118 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.12.1986, për diferencat në raportimin e disa prodhimeve 
bujqësore për vitin 1986, relacioni dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë, informacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

12.16.1986 - 
12.26.1986 

63 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

119 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për krijimin e Kombinatit të Prodhimeve 
Industriale Ushtarake nr.1 në Poliçan, relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

12.13.1985 - 
01.29.1986 

21 

120 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për krijimin e kurorave drufrutore rreth 
qyteteve dhe anës rrugëve kombëtare, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

06.25.1985 - 
01.29.1986 

36 
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121 Ligji dhe dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për thithjen e disa fshatrave, sektorëve e 
kooperativave nga ndërmarrjet bujqësore, relacionet dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

12.19.1985 - 
02.22.1986 

55 

122 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për caktimin e sheshit të ndërtimit të qendrës 
racore të gjedhit në Xhafzotaj, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

10.30.1985 - 
01.29.1986 

14 

123 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për mbylljen e veprimtarisë së Fabrikës së 
Tullave nr.1 në Durrës, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

11.05.1985 - 
01.29.1986 

13 

124 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për sistemimin dhe vënien në arkëtimin e 
debitorëve dhe kreditorëve të paidentifikuar, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

12.02.1985 - 
02.01.1986 

18 

125 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për stimulimin në pagë të punëtorëve të 
nëntokës në miniera e në gjeologji, studimi i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së Enirgjitikës, 
Komitetit të Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

12.19.1985 - 
01.29.1986 

35 

126 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për disa ndryshime e shtesa në vendime të 
Këshillit të Ministrave (dhënie kompetencash Universitetit të 
Tiranës "Enver Hoxha"), relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës për këtë problem. 

11.16.1985 - 
02.12.1986 

47 

127 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.01.1986, për riorganizimin e Byrosë Juridike, relacioni i 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

01.05.1986 - 
01.21.1986 

10 
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128 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.01.1986, për shtesën e një zëvendëskryetari në strukturën 
organizative të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

01.16.1986 - 
01.21.1986 

9 

129 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për vlerësimin e punonjësve të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, me anë të atestimit kulturor e 
profesional për vitin 1985, relacioni përkatës. 

12.12.1985 - 
01.27.1986 

10 

130 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1986, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës për probleme të importit. 

01.21.1986 6 

131 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.02.1986, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

11.25.1985 - 
02.21.1986 

46 

132 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1986, për projektprogramin e përdorimit të 
kontributit të ciklit të katërt të PNUD -it, miratimi i 
projektprogramit, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe të 
Teknikës për këtë problem. 

02.19.1986 - 
02.22.1986 

19 

133 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.02.1986, për listën e kurseve të UNIDO-s, që paraqesin 
më interes, miratimi i kursit si dhe njoftimi i Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

02.17.1986 - 
02.24.1986 

7 

134 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.02.1986, për leverdinë ekonomike të mallrave të 
eksportit për vitin 1986, studimi i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

02.12.1986 - 
02.25.1986 

40 

135 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për miratimin e projektidesë dhe 
preventivit paraprak të Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në 
Mjedë të Shkodrës, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave për këtë problem. 

01.03.1986 - 
03.19.1986 

177 
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136 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për rritjen e vleftës së plotë të 
ndërtim-montimit të Uzinës së Vajrave Lubrifikante në Ballsh, 
relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë problem. 

10.01.1985 - 
03.05.1986 

37 

137 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, mbi gjendjen e parqeve pyjore 
kombëtare e periferike dhe disa masa për përmirësimin e tyre, 
relacionet e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Lushnjes, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem. 

01.25.1986 - 
05.22.1986 

68 

138 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.02.1986, për ndarjen e kooperativës bujqësore të 
Zerqanit në dy kooperativa, në atë të Zerqanit e në atë të 
Sopotit, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.12.1985 - 
02.25.1986 

9 

139 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për miratimin në parim të 
projektit të Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë me FAO-n, për prodhimin e ushqimeve për kafshë, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.25.1985 - 
03.03.1986 

18 

140 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për rritjen e vleftës së plotë të 
objektit, shtesë 300 shtretër në Spitalin e Pediatrisë në Tiranë, 
relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

12.18.1985 - 
03.13.1986 

10 

141 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për krijimin e Komitetit Kombëtar 
të Digave të Mëdha, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

11.08.1985 - 
03.22.1986 

28 

142 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për përsosjen e shqyrtimit e të 
kontrollit të projekteve, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për 
këtë problem. 

12.19.1985 - 
03.10.1986 

23 
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143 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.02.1986, për disa masa plotësuese për të nxitur e 
stimuluar më tej punën për thjeshtimin e përmirësimin e 
projekteve teknologjike e ndërtimore të veprave. 

12.23.1985 - 
02.25.1986 

9 

144 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.02.1986, për lidhjen e shpërblimit të punës të 
personelit administrativ me plotësimin e treguesve të planit në 
ndërmarrjet e furnizimit materialo-teknik, relacioni i Komitetit 
të Punës dhe të Pagave për këtë problem. 

01.05.1986 - 
03.07.1986 

12 

145 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për arkëtimin e detyrimeve të 
debitorëve në persona, relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

12.06.1985 - 
03.05.1986 

14 

146 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.02.1986, mbi mallrat e prodhuara për eksport nga 
ndërmarrjet e sistemit të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe të bllokura në Durrës për cilësi të dobët, 
njoftim i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

01.15.1986 - 
02.25.1986 

19 

147 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.02.1986, për kontrollin e ushtruar lidhur me zbatimin e 
detyrave për dorëzimin e drithit dhe përdorimin e misrit për 
blegtorinë, njoftim i Inspektimit të Shtetit për këtë problem. 

02.14.1986 - 
02.25.1986 

35 

148 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.02.1986, për efektet e rënies së çmimeve të 
disa mallrave energjitike e të disa mallrave të tjera, të 
parashikuara për t'u shitur në valutë të lirë dhe masat për 
mënjanimin e tyre, njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

02.25.1986 43 

149 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.02.1986, për përmirësimin e mëtejshëm të punës në 
transportin hekurudhor, relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

02.18.1986 - 
02.28.1986 

33 
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150 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 08.03.1986, për ndërtimin e hekurudhës 
Milot-Rrëshen-Klos, relacioni përkatës. 

03.06.1986 - 
03.11.1986 

56 

151 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 01.04.1986, për shpërndarjen e specialistëve 
me arsim të lartë dhe të mesëm për vitin 1986, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.03.1986 - 
04.12.1986 

102 

152 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 01.04.1986, për zgjatjen e afatit të kthimit të 
kredive të disa kooperativave bujqësore kodrinore-malore me 
rezultate të dobëta, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

01.25.1986 - 
04.17.1986 

84 

153 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.04.1986, për rikonstruksionin e Degës Ujitëse të 
Çukasit në rrethin e Lushnjes, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

02.14.1986 - 
04.01.1986 

19 

154 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.04.1986, për heqien nga fondi pyjor të 263, 5 hektarë 
pyje industrialeë nga rrethet Berat, Kukës, Dibër, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.13.1986 - 
04.04.1986 

10 

155 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.04.1986, për krijimin e zyrave të kadastrës në komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.23.1985 - 
04.17.1986 

45 

156 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 01.04.1986, për kualifikimin dhe lidhjen me 
prodhimin të kuadrove të rinj asistentë të shkollave të larta, 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për këtë problem. 

12.07.1985 - 
04.24.1986 

25 

157 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 01.04.1986, për emisionet e monedhave 
numizmatike që do të emërtohen gjatë viteve 1986-1991,  
relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.07.1986 - 
04.15.1986 

27 
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158 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.04.1986, për disa përmirësime në organikën e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, relacioni përkatës. 

01.14.1986 - 
04.01.1986 

8 

159 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.04.1986, për disa shtesa në organikën e gjykatave të 
rretheve (gjyqtarë, këshilltarë ligjorë, përmbarues dhe 
sekretarë gjyqësorë), relacioni i Gjykatës së Lartë për këtë 
problem. 

02.28.1986 - 
04.25.1986 

18 

160 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 01.04.1986, për plotësimin e treguesve të 
qarkullimit monetar për tremujorin e parë dhe detyrat që 
dalin për tremujorin e dytë, relacioni i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

03.22.1986 - 
04.12.1986 

34 

161 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.04.1986, për hartimin dhe zbërthimin e planit të kostos 
për vitin 1986, mangësitë që vërehen e rrugët për mënjanimin 
e tyre, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

03.24.1986 - 
04.01.1986 

31 

162 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, program pune i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
konkluzione të shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në aktivin e 
punonjësve të hekurudhës më 05.02.1986, mbi gjendjen e 
transportit hekurudhor dhe masat e marra për përmirësimin e 
mëtejshëm të punës në këtë sektor, relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve, Bashkimit të Rinisë të Punës së Shqipërisë, 
Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë. 

12.12.1985 - 
04.10.1986 

164 

163 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.04.1986, mbi gjendjen e mallrave në depot e eksportit, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.29.1986 - 
04.28.1986 

32 

164 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 01.04.1986, për emërim e lëvizje kuadri dhe 
ndryshim pensioni për merita të veçanta, relacionet përkatëse. 

02.18.1985 - 
04.03.1986 

58 
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165 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 12.04.1986, për realizimin e bilancit valutor të 
tremujorit të parë dhe bilancin e tremujorit të dytë të vitit 
1986, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave si dhe miratimi i bilancit valutor i tremujorit të 
dytë. 

04.07.1986 - 
04.22.1986 

54 

166 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.04.1986, për disa probleme të zhvillimit ekonomiko-
shoqëror për zonën verilindore të vendit (Mirditë, Mat, Dibër, 
Kukës, Tropojë dhe Pukë) për vitin 1986, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.12.1986 47 

167 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 12.04.1986, për lirimin e sheshit të ndërtesës 
qendrore të postë-telekomunikacioneve dhe Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë 
problem. 

04.08.1986 - 
04.12.1986 

22 

168 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 21.04.1986 për emërim e lëvizje kuadri, 
relacionet përkatëse. 

02.12.1986 - 
04.23.1986 

35 

169 Procesverbali e vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.04.1986 për përsosjen e projektimit 
teknologjik konstruktiv në industrinë mekanike, studimet e 
grupit të punës për këtë problem. 

03.18.1985 - 
05.31.1986 

98 

170 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.04.1986, për përqendrimin e prodhimit dhe të drejtimit 
të industrisë mekanike, relacioni i grupit të punës për këtë 
problem. 

04.18.1986 - 
04.29.1986 

37 

171 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 29.04.1986, për projektligjin për çmimet dhe 
standardet, relacioni i Këshillit të Ministrave për këtë 
problem. 

03.29.1986 - 
04.29.1986 

28 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

172 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.04.1986, mbi disa probleme në plotësimin e nevojave të 
ekonomisë me pjesë ndërrimi për vitin 1985 dhe në tremujorin 
e parë 1986, detyrat që dalin për vitin 1986, relacionet e 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

03.18.1986 - 
04.29.1986 

22 

173 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.04.1986, për stimulimin në pagë të punëtorëve në 
miniera e gjeologji, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

03.21.1986 - 
05.07.1986 

12 

174 Procesverbali dhe letra e Këshillit të Ministrave datë 
29.04.1986, për regjistrimin e banesave në qytete, në 
ndërmarrje bujqësore, në qendra industriale e fshatra, 
relacioni i Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

01.14.1986 - 
05.22.1986 

17 

175 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.04.1986, për novacionet dhe racionalizimet, relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

03.25.1986 - 
04.29.1986 

18 

176 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.04.1986, për shtesë fondesh operative për prodhimin e 
filmave, relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për këtë 
problem. 

03.08.1986 - 
05.07.1986 

12 

177 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.04.1986, mbi                             pagat e punonjësve të 
shëndetësisë dhe mbi shkurtimin e orarit të punës në disa 
profesione të vështira, pa ulje të pagës, relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.03.1986 - 
05.14.1986 

15 

178 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.04.1986, për punën që bëhet për mbjedhjen e misrit 
dhe masat që duhen marrë për rritjen e rendimentit të tij. 

04.29.1986 13 

179 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.05.1986, për disa përmirësime që i bëhen pesëvjeçarit 
të tetë (1986-1990) në mbështetje të vërejtjeve që u bënë në 
mbledhjen e Byrosë Politike, datë 03.05.1986, njoftim i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.12.1986 - 
05.16.1986 

93 
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180 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.05.1986, për zbatimin e porosisë së Plenumit të 13-të të 
Komitetit Qendror të Partisë për të punuar me normativat e 
vitit 1985 për kursimin e karburanteve, të energjisë elektrike 
dhe materialeve të importit, materiali për normativat dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë si dhe relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.06.1986 - 
05.30.1986 

89 

181 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.05.1986, për plotësimin e detyrave të eksport-importit 
për periudhën katërmujore dhe detyrat për muajin maj, 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

05.12.1986 - 
05.16.1986 

72 

182 Procesverbal dhe letra e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.05.1986, për gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
plotësimin e detyrave të eksport-importit, relacioni përkatës. 

05.17.1986 - 
05.24.1986 

28 

183 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.05.1986, për punën e bërë dhe masat që duhen marrë 
për kontraktimin e uzinës së uresë dhe furrës me shtresë 
vluese në Laç, relacioni i Ministrisë së Tregtisë  së Jashtme për 
këtë problem. 

05.13.1986 - 
05.20.1986 

11 

184 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.05.1986, për gjendjen e punimeve në Uzinën e Vajrave 
Lubrifikante në Ballsh, relacioni i Ministrisë  së Energjitikës 
për këtë problem. 

05.07.1986 - 
05.20.1986 

22 

185 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për projektidenë e përgjithshme të 
hekurudhës Milot-Klos, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit, 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

02.25.1986 - 
06.17.1986 

81 

186 Parashtresë mbi projektidenë e përgjithshme të veprave të 
artit të hekurudhës Milot-Rrëshen-Klos. 

02.25.1986 - 
06.17.1986 

99 

187 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kushtet gjeologo-
inxhinierike të gjurmës së trasesë hekurudhore Milot-Rrëshen-
Klos. 

02.25.1986 - 
06.17.1986 

95 
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188 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për përqendrimin e studimeve dhe 
projektimeve të ujësjellësve e të kanalizimeve, relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

03.11.1986 - 
06.27.1986 

18 

189 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.06.1986, për miratimin e sheshit të 
ndërtimit të ekonomisë së rritjes së peshkut në Reç-Pulaj të 
rrethit të Shkodrës, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore për këtë problem. 

05.06.1986 - 
06.27.1986 

12 

190 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.06.1986, për dhënien e stimujve materialë 
ushtarëve të shërbimit të detyrueshëm aktiv, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

05.10.1986 - 
06.25.1986 

24 

191 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, mbi gjendjen dhe ecurinë e mëtejshme të 
shpimit të pusit "Fortuzaj-2". 

04.22.1986 - 
07.09.1986 

23 

192 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për krijimin e Kombinatit të Përpunimit të 
Thellë të Naftës me Qendër në Ballsh, relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

03.03.1986 - 
06.17.1986 

15 

193 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për një plotësim në organikën e Hetuesisë, 
relacioni i Hetuesisë së Përgjithshme për këtë problem. 

06.17.1986 12 

194 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.06.1986, mbi pagat e punonjësve të 
institucioneve lokale, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

04.16.1986 - 
06.25.1986 

9 

195 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për financimin e dëmeve nga fatkeqësitë e 
natyrës në bujqësi, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

04.12.1986 - 
06.17.1986 

15 

196 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për lidhjen e shpërblimit të shitësve në 
kooperativat bujqësore me planin e furnizimit të anëtarëve, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.08.1986 - 
06.25.1986 

15 
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197 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.06.1986, për çmimet e shitjes së qumështit 
të prodhuar nga tufëzat e kooperativave dhe ndërmarrjeve 
bujqësore, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe të 
Standardeve për këtë problem. 

06.09.1986 - 
06.30.1986 

16 

198 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për kriteret dhe kompetencat e organeve 
shtetërore për caktimin e çmimeve dhe për hartimin dhe 
miratimin e standardeve shtetërore dhe të kusheteve teknike. 

06.09.1986 - 
06.26.1986 

27 

199 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.06.1986, për furnizimin me drithë për bukë 
të rrethit të Dibrës për vitin 1986, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.13.1986 - 
06.17.1986 

24 

200 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.06.1986, për plotësimin e planit të gjashtëmujorit të 
parë dhe bilanci valutor për tremujorin e tretë të vitit 1986, 
relacioni i Ministrisë së Financave dhe Komisioni i Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

06.16.1986 - 
06.17.1986 

61 

201 Procesverbali  dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 17.06.1986, për emërim dhe lëvizje kuadri si 
dhe për dhënie pensioni për merita të veçanta, relacionet 
përkatëse. 

03.25.1986 - 
06.23.1986 

49 

202 Procesverbali dhe letra të Kryesisë të Këshillit të Ministrave, 
datë 21.06.1986, për plotësimin e planit të gjashtëmujorit të 
parë  dhe bilanci valutor për tremujorin e tretë  të vitit 1986, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.21.1986 - 
06.26.1986 

105 

203 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 21.06.1986, mbi problemet e plehrave azotike, njoftim i 
Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

06.20.1986 - 
06.21.1986 

41 

204 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për disa masa për përmirësimin e mëtejshëm 
të furnizimit materialo-teknik, relacioni i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

05.22.1986 - 
07.14.1986 

49 
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205 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për rritjen e vleftave të plota të disa veprave 
ujitëse, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.30.1986 - 
07.19.1986 

18 

206 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave, datë 14.07.1986, për miratimin e projektidesë dhe 
të preventivit paraprak të veprës "Ujëmbledhësi i Panahorit" 
në rrethin e Fierit, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

06.18.1986 - 
09.08.1986 

42 

207 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për ujitjen nga liqenet e Lurës në Dibër, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.21.1986 - 
07.19.1986 

18 

208 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për pajisjen e anëtarëve të kooperativave 
bujqësore me libreza pune dhe për mënyrën e plotësimit të 
tyre, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.18.1986 - 
07.19.1986 

30 

209 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për shpimin e pusit strukturoro-kërkues 
"Zvërnec-3" në rrethin e Vlorës, relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

05.15.1986 - 
07.14.1986 

15 

210 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për pagat e punonjësve të industrisë dhe të 
minierave, relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

05.15.1986 - 
07.25.1986 

18 

211 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për vendosjen e arkëtarëve në rrjetin e 
tregtisë, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
këtë problem. 

06.26.1986 - 
07.14.1986 

8 

212 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për blerjen e barnave me para në dorë jashtë 
shtetit dhe dhënien falas të barnave për të sëmurët që 
mjekohen ambulatorisht jashtë shtetit, relacionet e Ministrisë 
së Shëndetësisë për këtë problem. 

04.30.1986 - 
07.25.1986 

19 
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213 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për variantet e sheshit të ndërtimit të 
ndërtesës qendrore të postave dhe të telekomunikacioneve në 
Tiranë, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe të 
Telekomunikacioneve, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

06.11.1986 - 
07.14.1986 

20 

214 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për shtesë në numrin e punonjësve në 
organikën e Hetuesisë, relacioni i Hetuesisë së Përgjithshme 
për këtë problem. 

07.01.1986 - 
07.23.1986 

13 

215 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave, datë 14.07.1986, për çështjet që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë gjashtëmujorit të 
dytë të vitit 1986, dërgimi i tematikës ministrive si dhe 
projekti përkatës. 

07.14.1986 - 
07.18.1986 

15 

216 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për plotësimin e treguesve të qarkullimit 
monetar për tremujorin e dytë të vitit 1986 dhe masat që duhet 
të merren për tremujorin e tretë, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

06.23.1986 - 
07.14.1986 

16 

217 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për shtesë në limitin organik dhe shtimin e 
disa emërtimeve në tabelat e pagave të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

07.04.1986 - 
07.21.1986 

11 

218 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për prodhimin e kromit për eksport e të 
koncetratit të piritit për gjashtëmujorin e vitit 1986. 

07.14.1986 48 

219 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për masat që duhen marrë për përmirësimin e 
kullotave natyrore dhe shfrytëzimin e plotë të tyre, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.25.1986 - 
07.21.1986 

44 

220 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

02.04.1986 - 
07.17.1986 

41 
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221 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 14.07.1986, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës si grumbullimi i mbeturinave plastike. 

07.14.1986 14 

222 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 30.07.1986, për gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
focimin e mëtejshëm  të kontrollit shtetëror, relacioni dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë, relacioni i Këshillit të Ministrave 
për këtë problem. 

07.18.1986 - 
10.25.1986 

59 

223 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 30.07.1986 "Lidhur me përmirësimin e cilësisë 
së prodhimit dhe afatet e ruajtjes së karburant-lubrifikanteve 
që përdoren në teknikën luftarake", relacioni i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.27.1986 - 
08.04.1986 

22 

224 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.07.1986, për krijimin e Ndërmarrjes së Bonifikimit në 
rrethin e Tepelenës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

07.04.1986 - 
08.04.1986 

11 

225 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.07.1986, për çmimin e blerjes së ullirit për vaj në bazë 
të përmbajtjes së vajit në frut, relacioni i Komitetit të Çmimeve 
dhe të Standardeve për këtë problem. 

07.15.1986 - 
08.04.1986 

26 

226 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave, 
datë 30.07.1986, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, si mbi prerjet dhe mundësitë e shfrytëzimit të pyjeve si 
dhe problemi i kaldajave të Vlorës. 

07.30.1986 2 

227 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për ecurinë e punës në sektorin e naftës e të 
gazit gjatë gjashtëmujorit të këtij viti dhe masat për realizimin 
e detyrave të mëtejshme, relacionet e Ministrisë së Energjitikës 
për këtë problem. 

09.02.1986 - 
09.09.1986 

45 

228 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për përmirësimin  e strukturës organizative të 
disa organizmave kërkimore-shkencore e projektuese të 
vendit dhe fuqizimin e tyre, relacioni i Komitetit të Shkencës 
dhe të Teknikës për këtë problem. 

07.10.1986 - 
09.25.1986 

53 
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229 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për miratimin e projektidesë e të preventivit 
paraprak të veprës "Galeritë Klos-Bulqizë", relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

08.07.1986 - 
09.23.1986 

22 

230 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për krijimin e ndërmarrjes së përpunimit të 
mesatarizimit dhe të shitjes së mineralit të kromit në Laç, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për këtë 
problem. 

05.22.1986 - 
10.04.1986 

16 

231 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për masat që duhen marrë për organizimin 
dhe prodhimin e parave në vend, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

07.07.1986 - 
09.23.1986 

16 

232 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për pagesën e punëtorëve të teleferikëve me 
kategorinë e vendit të punës, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

06.18.1986 - 
09.23.1986 

10 

233 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.09.1986, për ndarjen e punëve në kategori 
për efekt pensioni, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.04.1986 - 
09.23.1986 

12 

234 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për masat që duhen marrë për dorëzimin, 
grumbullimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së 
rigjenerimit të pjesëve të ndërrimit, të kushinetave dhe të 
instrumenteve të përdorura. 

02.28.1986 - 
09.25.1986 

30 

235 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për ndarjen e punëve në kategori për efekt 
pensioni, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

07.08.1986 - 
09.09.1986 

5 

236 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.06.1986, për firot e mallrave gjatë ruajtjes, 
transportimit dhe tregtimit të tyre, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.12.1986 - 
09.23.1986 

19 
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237 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për shpimin e pusit strukturor-kërkues 
"Zvërnec 3" të rrethit të Vlorës, relacioni i Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

08.21.1986 - 
09.23.1986 

18 

238 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për ndërtimin e kompleksit sportiv "Dinamo", 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

08.26.1986 - 
09.09.1986 

23 

239 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1986, për masat që duhen marrë për rritjen e 
efektivitetit të prodhimit dhe të investimeve në pemëtari, 
relacioni i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

08.20.1986 - 
09.09.1986 

38 

240 Vendime të Kryesisë të Këshillit të Ministrave, datë 09.09.1986, 
për emërim e lëvizje kuadri, dhënie pensioni për merita të 
veçanta, relacionet përkatëse. 

06.07.1986 - 
09.15.1986 

46 

241 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave, datë 25.09.1986, për përfundimet e arritura nga 
diskutimi popullor i projektdirektivave të Kongresit të 9-të të 
Partisë për planin e tetë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë e 
të kulturës (1986-1990). 

09.25.1986 101 

242 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Hapje e minierës së kromit 16 
Tetori" në Qafë-Buall (Bulqizë), relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

10.1985 - 
10.28.1986 

137 

243 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Hapje e minierës së kromit 16 
Tetori" në Qafë-Buall (Bulqizë), relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

10.1985 - 
10.28.1986 

197 
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244 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për plotësimin më të mirë dhe me leverdi të 
nevojave të ekonomisë me ferroda për traktorë, automjete dhe 
makineri të tjera, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

08.04.1986 - 
10.06.1986 

10 

245 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për vënien në përdorim të motorëve elektrikë 
dhe të transformatorëve që janë në gjendje në bazat e riparimit 
para vitit 1986, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

07.07.1986 - 
10.14.1986 

19 

246 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës, vendosja e një kaldaje në TEC-
in e Maliqit, relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

07.22.1986 - 
10.14.1986 

98 

247 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, mbi kategorizimin e disa ndërmarrjeve të 
ndërtim-montimit për efekt page të punonjësve, relacioni i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

06.26.1986 - 
10.14.1986 

12 

248 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për pagesat, për shërbimet që kryhen nga 
organet gjyqësore noteriale, administrative dhe konsullore, 
relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.28.1986 - 
10.06.1986 

8 

249 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për emetimin, prodhimin, administrimin dhe 
shpërndarjen e pullave postare, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave dhe Telekomunikacioneve për këtë 
problem. 

06.18.1986 - 
10.06.1986 

30 

250 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për ndryshimin e formës së pagesës së 
punëtorëve që endin sixhade dhe qilima, relacioni i Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

07.23.1986 - 
10.06.1986 

10 
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251 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për ndryshimin e emërtimit të Fabrikës së 
Pëlhurave në Shkodër dhe ndryshimin e lidhjes së tabelës të 
pagave për shpërblimin e punës së personelit drejtues dhe 
zbatues të saj, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

09.06.1986 - 
10.15.1986 

11 

252 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për përgatitjen e punëtorëve të rinj e të 
nëpunësve që janë në marrëdhënie pune, relacioni i Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

10.06.1986 - 
10.17.1987 

10 

253 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për dëmet nga fatkeqësitë e natyrës në bujqësi 
të ndodhura gjatë viteve 1984-1985, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

08.29.1986 - 
10.06.1986 

8 

254 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për plotësimin e treguesve të qarkullimit 
monetar për tremujorin e tretë të vitit 1986 dhe masat që duhet 
të merren për tremujorin e katërt, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë, Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.26.1986 - 
10.20.1986 

35 

255 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për plotësimin e planit të prodhimit dhe të 
furnizimit me mish, qumësht dhe vezë, gjatë periudhës 
tetëmujore dhe perspektivat për të ardhmen, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

10.01.1986 - 
10.06.1986 

56 

256 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.10.1986, për mbishpenzimin në fondin e pagave nga 
disa ndërmarrje, relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

09.24.1986 - 
10.06.1986 

24 

257 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 15.10.1986, për pasqyrimin në projektplanin e pesëvjeçarit 
të tetë të vërejtjeve të Byrosë Politike pas shqyrtimit të 
rezultateve të diskutimit të projektdirektivave, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

10.14.1986 - 
10.15.1986 

157 
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258 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 15.10.1986, për studimin e kryer për rritjen e prodhimit të 
karbonatit bazik dhe rritjen e efektivitetit në Uzinën 12 dhe në 
atë të Nikel-Kobaltit. 

10.15.1986 40 

259 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për organizimin dhe drejtimin e prodhimit në 
kooperativat bujqësore me shtrirje të gjerë territoriale, 
relacioni dërguar Komitetit Qendror të Partisë për këtë 
problem. 

11.10.1986 - 
12.09.1986 

39 

260 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për vlerësimin e veprimtarisë ekonomike të 
ndërmarrjeve socialiste, studim dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, studim i Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

11.22.1986 - 
01.22.1987 

28 

261 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për rikonstruksionin e 123 hektarë ullishte në 
rrethin e Vlorës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

09.27.1986 - 
11.25.1986 

19 

262 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për kalimin në zërin kullotë e livadh të 180 
hektarëve tokë e punueshme në varësi të institucioneve 
shkencore e ndërmarrjeve bujqësore, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

09.16.1986 - 
11.22.1986 

7 

263 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për dhënie në formë huaje farë gruri dhe 
tërshëre, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

09.27.1986 - 
11.25.1986 

9 

264 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për projektidenë e përgjithshme të 
hidrocentralit të Banjës, projektideja e përgjithshme si dhe 
parashtesa përmbledhëse. 

04.14.1986 - 
12.12.1986 

311 

265 Projektideja e hidrocentralit të Banjës (hidrologjia), probleme 
që dalin nga përmbytjet e liqenit si dhe preventivi i 
hidrocentralit të Banjës. 

1985 - 1986 280 
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266 Studim i Ministrisë së Ndërtimit për studimin e kushteve 
gjeologo-inxhinierike të hidrocentralit të Banjës, mbi lumin 
Devoll si dhe materialet grafike. 

1985 - 1986 128 

267 Projektide e përgjithshme, relacioni përmbledhës i Ministrisë 
së Bujqësisë për shfrytëzimin e liqenit të hidrocentralit të 
Banjës për ujitje. 

1985 - 1986 36 

268 Skema të Ministrisë së Ndërtimit, mbi shfrytëzimin e lumit 
Devoll të hidrocentralit të Banjës. 

1985 - 1986 45 

269 Projektide e përgjithshme, mbi zgjedhjen e hidrocentralit të 
Banjës me digë dhe ndërtesë në Banjë. 

1985 - 1986 32 

270 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për ndërtimin e silosit metalik për 
përpunimin dhe ruajtjen e grurit në rezervën shtetërore. 

10.27.1986 - 
12.10.1986 

10 

271 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për një shtesë në vleftën e plotë të objektit X-
79 të Ministrisë së Financave, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

10.10.1986 - 
12.19.1986 

11 

272 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për ndërprerjen e punës në uzinën e rërave 
bituminoze dhe asfaltimin e mirëmbajtjen e rrugëve të naftës e 
gazit Kasnicë, relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

08.19.1986 - 
11.26.1986 

26 

3 Komisioni i Rezervave.   

273 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për Komisionin e Rezervave të Raporteve 
Gjeologjike me llogaritje rezervash për vendburime të 
mineraleve të dobishme të ngurta, miratimin e sasisë së 
rezervave të qymyrgurit në vendburimin Homezh-Hamës në 
rrethin e Pogradecit, me gjendje 01.01.1985, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

06.19.1985 - 
12.06.1986 

33 

274 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të kromit në 
vendburimin e Përroit të Batrës në rrethin e Kukësit, me 
gjendje 01.01.1985, relacioni përkatës. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

13 
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275 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të qymyrgurit në 
vendburimin e Malinë-Potgozhanit në rrethin e Pogradecit me 
gjendje 01.01.1984. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

23 

276 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të materialeve inerte në 
vendburimin e Baçallëkut në lumin Drin në rrethin e 
Shkodrës, me gjendje 01.01.1984, relacioni përkatës. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

6 

277 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të gurëve dekorativë në 
vendburimin e Reçit e të Rapshit në rrethin e Shkodrës, me 
gjendje 01.01.1985, relacioni përkatës. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

11 

278 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të fluoritit në 
vendburimin e Brashtë-Bobit në rrethin e Shkodrës, me 
gjendje 01.01.1985, relacioni përkatës. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

10 

279 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të boksideve 
në vendburimet e alpeve në rrethin e Tropojës, me gjendje 
01.01.1985, relacioni përkatës. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

12 

280 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të qymyrgurit në 
vendburimin e Priskës në rrethin e Tiranës me gjendje 
01.10.1984. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

21 

281 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e sasisë së rezervave të mineralit të olivinitit në 
vendburimin e Kalimashit në rrethin e Kukësit me gjendje 
01.01.1985, relacioni përkatës. 

07.19.1986 - 
12.06.1986 

7 

282 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për komisionin e rezervave të materialeve të 
llogaritjes së rezervave të vendburimeve të naftës e të gazit, 
miratimi i sasisë së rezervave të qymyrgurit në vendburimin 
Pretushë në rrethin e Pogradecit, me gjendje 01.10.1984, 
raportet dhe relacioni përkatës. 

09.27.1986 - 
12.06.1986 

52 
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283 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
mbi miratimin e sasisë së rezervave të qymyrgurit në 
vendburimin Rinas-Fushë-Prezë në rrethin e Tiranës, me 
gjendje 30.09.1980, relacioni përkatës. 

09.27.1986 - 
12.06.1986 

18 

284 Relacion mbi vendburimin e kromit në Thekën të Matit. 09.27.1986 - 
12.06.1986 

6 

285 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për miratimin e rezervave të naftës e të gazit në vendburimin 
"Cakran-Mollaj" me gjendje 01.07.1985, relacioni përkatës. 

09.27.1986 - 
12.06.1986 

27 

286 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për llogaritjen e rezervave të naftës e të gazit në zonën veriore 
të vendburimit të Qytetit Stalin, relacioni përkatës. 

09.26.1986 - 
12.06.1986 

19 

287 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për llogaritjen e rezervave të gazit natyror në depozitimet e 
pliocenit në vendburimin e Divjakës, relacioni përkatës. 

09.26.1986 - 
12.06.1986 

15 

288 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për llogaritjen paraprake të naftës e të gazit për objektet 
terigjene (suita e Marinzës) të rajonit të Sheqishtës, relacioni 
përkatës. 

09.26.1986 - 
12.06.1986 

21 

289 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për llogaritjen e rezervave të gazit natyror në vendburimin e 
Frakullës, relacioni përkatës. 

09.26.1986 - 
12.06.1986 

18 

290 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 22.11.1986, 
për llogaritjen e rezervave të vendburimit "Drashovicë", 
relacioni përkatës. 

09.26.1986 - 
12.06.1986 

19 

291 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për disa shtesa në numrin e punonjësve në 
organikë të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Krujës, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë 
problem. 

10.10.1986 - 
11.26.1986 

10 

292 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për shtesën e një zëvendëskryetari në 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
Tropojë, Pukë, Tepelenë, relacioni i Komitetit të Punës dhe 
Pagave për këtë problem. 

10.24.1986 - 
11.26.1986 

8 
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293 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për uljen e çmimit të shitjes me pakicë të 
revistës "Ylli", relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës 
për këtë problem. 

09.24.1986 - 
11.04.1986 

15 

294 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave, datë 22.11.1986, për situatën epidemiologjike të 
kolerës dhe masat që duhen marrë për parandalimin e hyrjes 
në vendin tonë, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

11.01.1986 - 
11.22.1986 

20 

295 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për miratimin e sheshit të ndërtimit të objektit 
"Hotel-restorant me 200 vende në Vlorë", relacion i Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

10.09.1986 - 
12.12.1986 

22 

296 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për prodhimin dhe përdorimin e drithërave të 
bukës për sezonin 1986-1987, relacioni   i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

11.17.1986 - 
11.27.1986 

34 

297 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë ts Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për eksportin e agrumeve. 

11.22.1986 22 

298 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1986, për mbishpenzimin në fondin e pagave nga 
disa ndërmarrje. 

11.22.1986 13 

299 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.12.1986, për plotësimin e planit të eksport-
importit të vitit 1986 dhe bilanci valutor për tremujorin e parë 
të vitit 1987 si dhe vendimi i bilancit të valutës. 

09.22.1986 - 
01.03.1987 

115 

300 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për hapjen dhe funksionimin e shkollës së 
riedukimit të të miturve, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

08.23.1986 - 
12.31.1986 

36 

301 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për sigurimin me roja ushtarake të postës 
sekrete gjatë transportimit, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

08.05.1986 - 
12.29.1986 

15 
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302 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për krijimin e Shtëpisë Botuese të Librit 
Universitar, relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për 
këtë problem. 

01.06.1986 - 
12.31.1986 

52 

303 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për një shtesë në numrin e punonjësve të 
gazetës "Sporti Popullor", relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës për këtë problem. 

08.18.1986 - 
12.26.1986 

16 

304 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për financimin e dëmeve të shkaktuara nga 
fatkeqësitë e natyrës në bujqësi, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

11.24.1986 - 
12.20.1986 

23 

305 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit dhe 
të organizimit të prodhimit të ullirit, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

12.03.1986 - 
12.26.1986 

15 

306 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për financimin e punimeve të kryera në disa 
vepra të vitit 1985 e përpara, relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

06.17.1986 - 
12.31.1986 

59 

307 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për grumbullimin e produkteve bujqësore e 
blegtorale si dhe të bimëve mjekësore dhe eterovajore, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

10.09.1986 - 
12.20.1986 

10 

308 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për fuqizimin e studimeve inxhinierike, 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

09.19.1986 - 
01.05.1987 

20 

309 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për përjashtimin e Fabrikës së Tullave në 
Peshkopi e Pogradec nga zbatimi i pikës 6 të vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr. 145, datë 15.04.1983, për rritjen e 
frytshmërisë së transportit të mallrave me hekurudhë dhe për 
kursimin e karburanteve, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

10.02.1986 - 
12.20.1986 

12 
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310 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për shpërblimin e punonjësve të pasurimit të 
kuarcit dhe trajtimin e tyre me leje plotësuese e pension 
pleqërie, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për 
këtë problem. 

09.16.1985 - 
12.26.1986 

14 

311 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për rritjen e vleftës së plotë të objektit "Spitali 
Distrofik në Vlorë", relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për 
këtë problem. 

10.30.1986 - 
12.20.1986 

6 

312 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për miratimin e marrëveshjes shëndetësore 
lidhur ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë të Republikës Demokratike Gjermane, relacioni i 
Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

09.02.1986 - 
12.24.1986 

37 

313 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për një shtesë në planin e valutës jotregtare 
për mjekimin e të sëmurëve jashtë shtetit për Ministrinë e 
Shëndetësisë, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

11.14.1986 - 
12.24.1986 

13 

314 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për disa probleme të nënës e të fëmijës, që 
dalin gjatë punës së ekipit në muajin shtator të këtij viti në 
rrethin e Kukësit, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për 
këtë problem. 

12.20.1986 25 

315 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për dizanterinë që ka rënë në qytetin e Korçës. 

12.20.1986 9 

316 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.12.1986, për plotësimin e planit të eksport-importit të 
vitit 1986 dhe bilanci valutor për tremujorin e parë të vitit 
1987, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

12.20.1986 28 

317 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 20.12.1986, 
për emërim e lëvizje kuadri, dhënie pensioni për merita të 
veçanta, relacionet përkatëse. 

10.31.1986 - 
12.24.1986 

52 
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318 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.12.1986, për krijimin e ndërmarrjeve të ullirit në 
rrethet Vlorë, Berat dhe Krujë, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

12.26.1986 - 
12.30.1986 

41 

319 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.12.1986, për ndryshime në kompetencat e organeve 
shtetërore në fushën e miratimit të strukturave organizative, 
të numrit të punonjësve në organikë dhe të pagave, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.12.1986 - 
01.06.1987 

40 

320 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 30.12.1986, për një çështje jashtë rendit të 
ditës, mbi rritjen e alokacioneve të punonjësve diplomatikë në 
Vietnam e në Poloni, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

12.29.1986 - 
01.05.1987 

13 

4 Vendime qarkulluese.   

321 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shfrytëzimin më të 
mirë të transportit hekurudhor, detar e automobilistik të 
mallrave, ndërtimi i rrugës Koman-Fierzë, relacionet e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

04.08.1986 - 
07.02.1986 

22 

322 Vendime të Këshillit të Ministrave, për mbajtjen e bagëtive në 
njësitë e në repartet ushtarake, ndryshim plani në furnizimin 
me fasule, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
këtë problem. 

02.22.1986 - 
08.29.1986 

30 

323 Vendime të Këshillit të Ministrave, për strehimin e kuadrove 
ushtarakë në qytetin e Bulqizës, për trajtimin e kuadrove e të 
specialistëve që shkojnë vullnetarisht për të punuar 2 deri 3 
vjet në rrethet verilindore të vendit, relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.15.1986 - 
06.07.1986 

14 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë 
përdorimit të rimorkiatorit "Muzhli" dhe të motoskafit "Flaka", 
relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

12.23.1985 - 
01.03.1986 

8 

325 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e literaturës së 
huaj ushtarake jashtë shtetit për pesëvjeçarin e tetë, për bursat 
e nxënësve dhe të studentëve, relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

12.27.1985 - 
02.03.1986 

20 
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326 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e sheshit të 
ndërtimit të objektit 0-09-82/B në Qytetin Stalin, relacion i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

10.17.1986 - 
10.18.1986 

8 

327 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
strukturën organizative të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
për shkurtimin e orarit të punës në disa profesione të vështira 
pa ulje të pagës, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
për këtë problem. 

04.01.1986 - 
07.25.1986 

18 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e investimeve dhe të importit, relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

08.05.1986 - 
09.06.1986 

15 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, për riedukimin dhe 
shpërblimin e punës së të dënuarve me heqje të lirisë, relacion 
i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

03.06.1986 - 
03.19.1986 

11 

330 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për forcimin e 
mëtejshëm të Armës së Policisë Popullore, relacion i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

08.27.1986 - 
09.05.1986 

11 

331 Vendime të Këshillit të Ministrave, për dhënie fondi, 
importimin e një helikopteri, shtesë në planin e zhvillimit 
bujqësor për vitin 1986 të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

01.17.1986 - 
09.01.1986 

26 

332 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme me bagëti", për normat e 
ushqimit të Ushtrisë Popullore dhe të organeve e reparteve të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacionet përkatëse. 

04.15.1986 - 
07.25.1986 

24 

333 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
planin e të ardhurave për vitin 1986, caktimin e normativës së 
mjeteve të xhiros për Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

04.24.1986 - 
05.07.1986 

14 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në strukturën 
organizative dhe numrin e punonjësve në organikë dhe 
shtimin e emërtimeve të reja në tabelën e pagave të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

01.18.1986 - 
01.29.1986 

7 
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335 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen me kostum të 
shoferëve që janë të emëruar në punë pranë anëtarëve e 
kanditatëve të Byrosë Politike, sekretarëve të Komitetit 
Qendror të Partisë, nënkryetarëve të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe zëvendëskryetarëve të Këshillit të Ministrave, 
shënimi përkatës. 

06.19.1986 - 
09.04.1986 

7 

336 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime, 
përmirësime, shtesa në planin e vitit 1986, përfundimin e 
punimeve në objektet e prapambetura nga viti 1986 si dhe 
rishikimi i planit të kostos, relacionet e Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

03.20.1986 - 
07.25.1986 

194 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e numrit të 
punonjësve në organikë dhe disa përmirësime të strukturave 
organizative të aparateve dhe organeve qendrore në komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, në ndërmarrje, 
institucione e kooperativa bujqësore, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.20.1986 - 
06.02.1986 

9 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave për dhënien e disa 
materialeve, për krijimin e mjediseve të nevojshme për 
sistemimin e delegatëve të Kongresit të 9-të të Partisë, shënim 
i Komisionit të Planit për këtë problem. 

07.24.1986 - 
07.25.1986 

7 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e prodhimit të 
artikujve të imët e shumë të imët nga mbetjet teknologjike, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.29.1986 - 
01.04.1987 

28 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arritjen e balancimit të 
prerjes me mundësinë e shfrytëzimit të pyjeve, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

07.07.1986 - 
08.02.1986 

48 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë 
përdorimit të pjesëve të ndërrimit stoqe të makinerive e të 
pajisjeve që nuk janë në përdorim, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.02.1986 - 
05.31.1986 

20 
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342 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa masa të mëtejshme për forcimin e 
kontrollit në fushën e ruajtjes dhe të administrimit të pronës 
socialiste, programi i punës i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, fjala e shokut Ramiz Alia mbi këtë problem. 

06.10.1986 - 
07.03.1986 

42 

343 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhdukjen e pasojave të 
tërmetit të 27 tetorit të vitit 1986 në rrethin e Lezhës, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv Popullor të Rrethit të Lezhës për këtë 
problem. 

11.04.1986 - 
11.13.1986 

12 

344 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e kuadrove e 
të specialistëve që shkojnë vullnetarisht për të punuar 2 deri 3 
vjet në rrethet verilindore të vendit, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

04.17.1986 - 
05.22.1986 

14 

345 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshime në 
strukturën organizative të Kombinatit të Tekstileve në Berat, 
të punonjësve të Agjencisë Telegrafike Shqiptare, të Aparatit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Aparatit të disa 
ministrive, relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Agjencisë Telegrafike Shqiptare. 

07.03.1986 - 
10.25.1986 

38 

346 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesa në numrin e 
punonjësve në organikë të Ministrisë së Energjitikës, të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit të Vlorës, 
fshatit të bashkuar Oblikë, fshatrave të bashkuar, Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, relacionet e Komitetit të Punës dhe të 
Pagave për këtë problem. 

01.04.1986 - 
11.26.1986 

27 

347 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pagat e punonjësve të 
institucioneve qendrore, të kamarierëve të Shtëpisë së Partisë 
nr.1, shtesë emërtimi në pagat e punonjësve, relacionet 
përkatëse. 

03.05.1986 - 
11.14.1986 

20 

348 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rrumbullakimin e disa 
çmimeve të shitjes me pakicë si të peshkut të freskët, gjedhit, 
pijeve freskuese, të kuponave dhe copave nga tekstilet, shishet 
dhe kavanozat, relacionet e Komitetit të Çmimeve dhe 
Standardeve për këtë problem. 

03.29.1986 - 
09.03.1986 

63 
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349 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e arkivave 
shtetërorë në rrethe, relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit për këtë problem. 

03.25.1986 - 
10.29.1986 

13 

350 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë dhe i Këshillit të 
Ministrave, për masat që duhen marrë për tërheqjen më të 
mirë në punë të dobishme të forcave të afta të popullsisë si 
dhe programi i punës i Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

04.05.1986 - 
05.24.1986 

29 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nderimin e kujtimit të 
shokut Le Zuan. 

07.12.1986 4 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hartimin në parim të 
projektit të Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë me 
PNUD-in, për automatikën industriale, relacion i Ministrisë së 
Industri-Minierave për këtë problem. 

01.05.1986 - 
01.27.1986 

58 

353 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
prodhimit të talkut në industrinë e minierave, shtesë plani në 
fuqinë punëtore si dhe kualifikimi i punëtorëve të rinj që janë 
në marrëdhënie pune, relacionet e Ministrise së Industrisë dhe 
të Minierave për këtë problem. 

03.27.1986 - 
10.28.1986 

65 

354 Vendime të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në 
planin e vitit 1986, në planin e importit, rritjen e prodhimit të 
çeliqeve në vend dhe shkurtimin e importit, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për këto probleme. 

02.28.1986 - 
09.08.1986 

53 

355 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtim-montimin e 
një furre dhe të impiantit të pastrimit të skorjeve në Uzinën e 
Ferrokromit në Burrel, ndarjen e ndërmarrjes minerare të 
kromit "11 heronjtë" në Batër, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

03.10.1986 - 
08.06.1986 

59 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave, për rritjen e planit të 
prodhimit të letrës ozolite për vitin 1986, dhënie damke në dru 
zjarri mbi planin e vitit 1986, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

05.14.1986 - 
12.19.1986 

19 
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357 Vendime të Këshillit të Ministrave, për prodhimin e 3 mijë 
tonëve gizë fonderie, ndërprerjen e punimeve në minierën e 
mermerit në Peshkopi për vitin 1986, mbi planin e prodhimit 
të arit e të argjendit për vitin 1986-1990, relacionet  e Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

02.10.1986 - 
07.25.1986 

56 

358 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e punëtorëve 
që do të përgatiten për uzinën e vajrave lubrifikante në Ballsh, 
sigurimi me roje ushtarake pusin e naftës "Ardenica 18", 
shtesë të fuqisë punëtore për Ministrinë e Energjitikës, 
relacionet e Ministrisë së Energjitikës, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

02.26.1986 - 
06.06.1986 

28 

359 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përdorimin e solarit në 
Uzinën e Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh, ndarjen e 
minierës së qymyrgurit Mushqeta, relacionet e Ministrisë së 
Energjitikës për këtë problem. 

04.16.1986 - 
12.29.1986 

30 

360 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë 
përdorimit të disa automjeteve të ndërmarrjeve të Ministrisë 
së Energjitikës, relacion i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

07.04.1986 - 
09.21.1986 

43 

361 Vendime të Këshillit të Ministrave, për firot e mallrave gjatë 
ruajtjes, transportimit dhe tregtimit të tyre, dhënie lëndë 
ndërtimi lisi, relacionet e Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

04.12.1986 - 
10.31.1986 

20 

362 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
gazësjellësit Ballaj-Kavajë, Divjakë-Bubullimë, rritjen e 
projektthellësisë të pusit "Frakull-55", ndërtimi i anës së 
poshtme të tunelit të shkarkimit nr.4 në hidrocentralin "Drita e 
Partisë" në Fierzë, relacionet e Ministrisë së Energjitikës për 
këtë problem. 

12.28.1985 - 
07.29.1986 

51 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transferimin e disa 
makinave metalprerëse, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

02.26.1986 - 
03.10.1986 

17 
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364 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kompetencat e 
organeve shtetërore, për pushimin plotësues, shtesë të fuqisë 
punëtore të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
për këtë problem. 

03.14.1986 - 
08.04.1986 

24 

365 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e prodhimit të 
peshkut, rritjen e planit të eksportit të vajit të ullirit, relacion i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

04.04.1986 - 
08.16.1986 

29 

366 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie mbi plan 
sheqer, furnizimin e fshatarsisë me drithë buke për vitin 1986, 
mbi blerjen dhe shitjen e orizit të pazhveshur dhe të orizit të 
pastruar të prodhuar në vitin 1986, relacionet e Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

08.23.1986 - 
11.25.1986 

30 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e planeve 
rregulluese të qyteteve Elbasan, Berat, Lushnje, Kavajë e 
Burrel, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

11.26.1986 - 
12.17.1986 

10 

368 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndryshime në planin e 
shpërndarjes së pëlhurës për vend për vitin 1986, pakësimin e 
planit të prodhimit të stofrave me përzierje lesh poliestër për 
150 mijë ml, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë 
problem. 

06.02.1986 - 
07.01.1986 

18 

369 Vendime të Këshillit të Minsitrave, për masën e paradhënies 
për shpërblimin e punës për anëtarët e kooperativave 
bujqësore, emërtime në tabelën e pagave të ndërmarrjeve 
pyjore, pagat e punonjësve të brigadave traktoriste të 
ndërmarrjeve bujqësore si dhe shpërblimi i punës për anëtarët 
e kooperativave bujqësore, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

02.06.1986 - 
06.07.1986 

39 
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370 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjes fitosanitare të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, të 
bashkëpunimit teknik me FAO-n, anëtarësinë e vendit tonë në 
Komisionin Evropian të luftës kundër aftës epizootike. 

07.14.1986 - 
10.29.1986 

95 

371 Vendime të Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e kanalit të 
Rragamit në rrethin e Shkodrës, Vjosë-Levan-Fier në rrethin e 
Fierit, ujitjen e ullirit, ujitjen e kodrave të Oblikës në rrethin e 
Shkodrës, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.21.1986 - 
07.23.1986 

55 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thithjen e disa fshatrave 
kalimi në përdorim të disa tokave të kooperativave bujqësore 
nga ndërmarrjet bujqësore, për ndryshim zëri kadastral 
pyjeve, ndarjen e ndërmarrjeve bujqësore "Perlat Rexhepi" në 
Shkodër, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Shkodrës dhe i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

04.19.1986 - 
05.07.1986 

52 

373 Vendime të Këshillit të Ministrave për sigurimin e farërave të 
patates e të fasules për mbjellje si dhe ndërtimi i depos së farës 
së patates, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

01.04.1986 - 
08.20.1986 

38 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të furnizimit të popullatës së Tiranës me perime 
dhe produkte blegtorale, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

06.25.1986 - 
07.09.1986 

30 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Bujqësisë, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

10.14.1985 - 
01.21.1986 

16 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi luftimin e sëmundjeve 
e të dëmtuesve në pyje, mbi prodhimtarinë e fondit pyjor, 
administrimin e kullotave, investimet në pemëtari, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.23.1985 - 
10.29.1986 

83 

377 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në planin e 
investimeve për ndërtimin e pularive, ndërtimin e stallave të 
pulave, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.08.1986 - 
10.30.1986 

25 
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378 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftës së plotë të 
objektit "Shtëpi kulture në Hormovë të rrethit të Tepelenës", 
shtesë në planin e investimeve të Ministrisë së Bujqësisë për 
vitin 1986, relacion i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.03.1986 - 
07.23.1986 

9 

379 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie plehrash 
azotike mbi planin e vitit 1986, rritjen e planit të furnizimit me 
solar për Ministrinë e Bujqësisë, relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

04.02.1986 - 
09.10.1986 

21 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dorëzimin dhe 
therrjen e bagëtive me peshë nën kufirin e caktuar, plotësimi i 
nevojave të blegtorisë me ushqime të koncentruara, zbatimi i 
nismës mbi mbajtjen e tufëzave të bagëtive, mbjelljen e 
patateve e të fasuleve në brigadat e bujqësisë, blerjen e 
njëthundrakëve e të gjedhëve të oborrit kooperativist, relacion 
i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

01.03.1986 - 
07.21.1986 

52 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e investimeve dhe të ndërtimeve themelore të vitit 1986 
për Ministrinë e Bujqësisë, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

04.01.1986 - 
06.21.1986 

21 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi makineritë dhe pajisjet 
që shteti nuk u shet kooperativave bujqësore, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.06.1986 - 
04.18.1986 

7 

383 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e ndërtim-montimeve të vitit 1986, relacion i Ministrisë 
së Ndërtimit për këtë problem. 

06.30.1986 - 
09.30.1986 

36 

384 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
shpërndarjen e çimentos, ndryshime në planin e importit për 
Ministrinë e Ndërtimit, relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit, Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

06.05.1986 - 
09.27.1986 

17 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e vleftës së plotë të 
ndërtim-montimit dhe për shpejtimin e punimeve në 
ndërtimin e ujëmbledhësit të Funarit në rrethin e Elbasanit, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

07.25.1986 - 
09.11.1986 

13 
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386 Vendime të Këshillit të Ministrave, për trajtimin e Fabrikës së 
Tullave në Lushnje si ndërmarrje e grupit të parë, mbi pagat e 
punonjësve të industrisë dhe të minierave, relacionet e 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

01.16.1986 - 
05.31.1986 

19 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin, shpejtimin 
e punimeve, miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të hekurudhës Milot-Rrëshen-Klos, relacionet e 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

04.25.1986 - 
11.15.1986 

27 

388 Vendim i Këshillit të Ministrave, për zhdukjen e pasojave të 
tërmeteve të nëntorit të vitit 1985 në rrethin e Tropojës. 

04.04.1986 - 
04.15.1986 

11 

389 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e kapacitetit të 
vendeve të ndërtesës së re në shtëpinë e pushimit të 
punëtorëve në Dhërmi, miratimin e detyrës së projektimit për 
hartimin e planit rregullues të qytetit të Tiranës, miratimin e 
sheshit të ndërtimit të ndërtesës qendrore të postave dhe të 
telekomunikacioneve, relacionet e Këshillit të Përgjithshëm të 
Bashkimeve Profesionale, Drejtorisë së Përgjithshme të 
Postave dhe Telekomunikacioneve për këtë problem. 

02.22.1986 - 
12.29.1986 

21 

390 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e muzeut 
"Enver Hoxha" në Tiranë, relacion i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

09.04.1986 - 
09.06.1986 

20 

391 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në planin e 
kualifikimit të punonjësve, kategorizimin e disa ndërmarrjeve 
të Ministrisë së Komunikacioneve, relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

09.02.1986 - 
12.12.1986 

20 

392 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
tekstit të projektmarrëveshjes për transportin ajror e civil, për 
lundrimin detar ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Këshillit Federal Zvicerian dhe Qeverisë së 
Turqisë, relacionet e Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.28.1986 - 
12.19.1986 

104 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rrethimin e stacioneve 
hekurudhore ekzistuese, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

05.22.1986 - 
05.31.1986 

14 
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394 Vendime të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e 
gjendjes së rrjetit rrugor kryesor të asfaltuar, asfaltimi i rrugës 
Tiranë-Vorë-Durrës, rruga e Krutjes, rruga Qafa e Gjashtë 
Dritas, Xarrë në rrethin e Sarandës, relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

06.06.1986 - 
09.30.1986 

48 

395 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në planin e 
importit, të shpenzimeve në valutë jotregtare të Ministrisë së 
Komunikacioneve, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

05.26.1986 - 
12.26.1986 

25 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë 
përdorimit të disa mjeteve, relacion i Ministrisë së Ndëritimit, 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

06.26.1986 - 
09.01.1986 

39 

397 Vendim i Këshillit të Ministrave, shpenzimet për rritje e 
përcjellje dhe trajtimin ekonomik që u bëhet delegacioneve 
dhe specialistëve të huaj, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

05.31.1986 - 
06.10.1986 

8 

398 Vendime të Këshillit të Ministrave, për zëvendësimin e disa 
automjeteve tip "Zis" të Ministrisë së Komunikacioneve, 
përsosjen e transportit të mallrave të spedicionit, relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve për këtë problem. 

10.25.1985 - 
07.02.1986 

32 

399 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi strukturën 
organizative dhe pagat e punonjësve të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postave dhe të Telekomunikacioneve,  
relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Postave për këtë 
problem. 

02.18.1986 - 
05.22.1986 

19 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e kabllos 
nëndetare Shqipëri-Itali, relacion i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postave dhe Telekomunikacioneve për këtë problem. 

04.02.1986 - 
07.09.1986 

16 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e kompleksit 
të pishinave në Tiranë, mbi disa masa për rritjen e prodhimit 
të plehut organik nga llozhrat e qyteteve, relacionet e 
Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

07.03.1986 - 
12.29.1986 

67 
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402 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kalimin në 
administrim të Ministrisë së Ekonomisë Komunale të kanalit 
të ujrave të ndotura të industrisë në qytetin e Shkodrës, shtimi 
i kapacitetit të ujëmbledhësit të Elbasanit, relacionet e 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

12.16.1985 - 
09.08.1986 

39 

403 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë plani për dru 
zjarri, për mënyrën e pagimit të qirasë së banesave, shitjen e 
energjisë elektrike për gatim, përgatitjen e punëtorëve e të 
nëpunësve që janë në marrëdhënie pune, relacionet e 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

01.18.1986 - 
06.23.1986 

43 

404 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa përmirësime në 
furnizimin e tregut, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për këtë problem. 

04.08.1986 - 
10.08.1986 

29 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë plani për dru 
zjarri, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

09.30.1986 - 
10.09.1986 

8 

406 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë plani të shitjes së 
vajgurit, shtesë në prodhimin industrial, importimit të 
benzinës për anijet e huaja, ndryshim në planin e importit për 
vitin 1986, shtesë fondesh në shpenzimet jotregtare. 

04.09.1986 - 
10.04.1986 

42 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shpërblimin e 
punonjësve që rritin derra, ndryshim në strukturën 
organizative të sistemit të tregtisë së brendshme, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

04.11.1986 - 
09.04.1986 

19 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, për organizimin e tregtisë me 
shitblerje për disa mallra të përdorimit të gjerë, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

01.29.1986 - 
03.10.1986 

53 

409 Vendime të Këshillit të Ministrave, për organizimin e 
ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme, për shtesa punonjësish e 
makinerish në planin e vitit 1986, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

04.29.1986 - 
10.15.1986 

21 
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410 Vendim i Këshillit të Ministrave, për krijimin e degës së 
tregtisë së jashtme dhe organizimin e punës në stacionin 
hekurudhor kufitar, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

08.05.1986 - 
09.08.1986 

25 

411 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prekjen e gjendjes së 
bilancit të valutës, mbi tarifën e taksës për regjistrimin e 
markave tregtare, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

01.23.1986 - 
05.31.1986 

17 

412 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e misionit të 
përhershëm të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
në Gjenevë, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

09.04.1986 - 
09.25.1986 

6 

413 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me gaz të 
disa ndërmarrjeve prodhuese në qytetin e Kavajës, importimin 
e një sasie djathi në vitin 1986, relacion i Komisionit të Planit 
të Shtetit, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

05.23.1986 - 
09.25.1986 

14 

414 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panaire ndërkombëtare të vitit 1986, relacionet e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

05.13.1986 - 
11.15.1986 

37 

415 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
marrëveshjeve tregtare me vendet e valutës së lirë, midis 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Bullgarisë, 
Algjerisë, Turqisë, Finlandës, Rumanisë, Jugosllavisë, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

12.07.1985 - 
07.31.1986 

163 

416 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
procesverbalit të bisedimeve të  Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë me Delegacionin e Greqisë, për ujrat e 
lumenjve kufitarë e shkëmbime tregtare me Francën, 
Belgjikën, Hollandën, Portugalinë, Danimarkën, Turqinë, 
Italinë, Spanjën si dhe vendet e kleringut rubël e dollar për 
vitin 1986. 

12.23.1985 - 
12.31.1986 

69 
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417 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
protokolleve tregtare ndërmjet Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe Gjermanisë, Vietnamit, 
Jugosllavisë, Çekosllovakisë, Kubës, Bullgarisë, Polonisë, 
Rumanisë si dhe për riparimin, mirëmbajtjen e shenjave 
kufitare, incidentet kufitare me Jugosllavinë. 

12.07.1985 - 
12.15.1986 

144 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kategorizimin e disa 
qendrave të mekanizimit të evidencës ekonomike, relacion i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

08.08.1986 - 
09.03.1986 

12 

419 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Aparatit 
të Komitetit Qendror të Partisë dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, relacionet përkatëse. 

05.31.1986 - 
06.10.1986 

14 

420 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kalimin në llogarinë 01 
të të ardhurave në valutë, shkurtimi i shpenzimeve jotregtare 
në valutë të lirë dhe nga këmbimet valutore, relacionet. 

08.21.1986 - 
12.29.1986 

17 

421 Vendime të Këshillit të Ministrave, për kreditin bankar, shtesë 
fondesh për financimin e investimeve dhe shtesë kredie 
afatgjatë për kooperativat bujqësore, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

10.20.1986 - 
12.29.1986 

15 

422 Vendime të Këshillit të Ministrave, për prekjen e gjendjes së 
bilancit të valutës, për valutën dhe metalet e çmuara, rritjen e 
të ardhurave në valutë nga shitja e mallrave dhe shërbimi i 
anijeve të huaja, relacionet e Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.04.1986 - 
09.03.1986 

41 

423 Vendime të Këshillit të Ministrave, për qarkullimin monetar, 
zhdukjen e pasojave të tërmetit të 3 marsit të vitit 1986 në 
rrethet Kukës e Dibër, relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme 
të Radiotelevizionit dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Dibrës për këtë problem. 

02.12.1986 - 
07.02.1986 

23 

424 Vendime të Këshillit të Ministrave, kthimi i një sasie ari të 
monetuar dhe të stolive prej ari Bankës së Shtetit Shqiptar nga 
Ministria e Punëve të Brendshme, miratim protokolli për 
kursin jotregtar ndërmjet lekut dhe monedhave të vendeve, 
me të cilat kemi marrëdhënie tregtare në rubla klering. 

03.07.1986 - 
06.14.1986 

23 
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425 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
Buxhetin e Shtetit të vitit 1986 si dhe shtesa e pakësime në 
Buxhetin e Shtetit për vitin 1986, relacionet e Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

07.28.1986 - 
12.13.1986 

41 

426 Vendime të Këshillit të Ministrave, për studime universitare 
dhe për specializime, kualifikime e marrje përvoje jashtë 
shtetit për vitin 1986, relacion i Komitetit të Shkencës dhe të 
Teknikës për këtë problem. 

11.09.1985 - 
08.02.1986 

123 

427 Vendime të Këshillit të Ministrave, për nxjerrjen në profesion 
të lirë të shkrimtarëve dhe artistëve, shtesë në planin e numrit 
të punonjësve të vitit 1986, relacionet e Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës për këtë problem. 

02.11.1986 - 
06.26.1986 

33 

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

03.15.1986 - 
10.18.1986 

23 

429 Vendime të Këshillit të Ministrave, për çeljen e profileve të 
reja në shkollën e lartë, shtesa e ndryshimeve në shkollat e 
larta e të mesme, ndryshim në planin e pranimeve të reja në 
arsimin e mesëm e të lartë, hapja e Degës së Gjuhës dhe 
Letërsisë Shqipe në Institutin e Lartë Pedagogjik të 
Gjirokastrës. 

03.20.1986 - 
10.01.1986 

59 

430 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e kompleksit 
të shërbimeve jetësore në Qytetin e Studentëve në Tiranë, 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

05.03.1986 - 
05.13.1986 

16 

431 Vendime të Këshillit të Ministrave, për krijimin e redaksisë së 
problemeve ndërkombëtare në televizion, shtesë në organikë 
si dhe relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit për këtë problem. 

04.21.1986 - 
07.31.1986 

24 

432 Vendime të Këshillit të Ministrave, për pagat e punonjësve të 
institucioneve qendrore, krijimin e Qendrës së Studimeve 
Gjeografike, relacionet e Akademisë së Shkencave për këtë 
problem. 

12.23.1985 - 
04.25.1986 

30 
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433 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komisonit 
të Bashkërendimit të Botimeve, mbi botimin jashtë shtetit të 
albumit "Enver Hoxha", "Jeta dhe vepra", relacionet e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

11.30.1985 - 
07.14.1986 

25 

434 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesë në valutën 
jotregtare të Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH-së 
për vitin 1986, trajtimin e pjesëmarrësve të grupeve artistike 
amatore në koncertin për Kongresin e 9-të të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës për këtë problem. 

10.06.1986 - 
12.19.1986 

19 

435 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e programit 
e të marrëveshjes së bashkëpunimit shkencor e teknik 
ndërmjet Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Republikës së Greqisë dhe Turqisë, relacionet e Komitetit të 
Shkencës dhe të Teknikës, Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
këtë problem. 

01.22.1986 - 
08.06.1986 

32 

436 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
investimeve, në planin e valutës jotregtare për mjekimin e të 
sëmurëve jashtë shtetit, shtesa e ndryshime në planin e fondit 
të pagave për vitin 1986, relacionet e Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

07.10.1986 - 
12.29.1986 

34 

437 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
projektit të Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë me Fondin e Kombeve të Bashkuara, për 
veprimtarinë e popullatës (UNFPA), relacionet e Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

02.12.1986 - 
03.19.1986 

32 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave, për fuqizimin e luftës kundër 
tuberkulozit, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës 
për këtë problem. 

08.04.1986 - 
10.16.1986 

15 

439 Vendime të Këshillit të Ministrave, për uljen e çmimeve të disa 
barnave të vendit dhe importit si dhe nxjerrjen jashtë 
përdorimit të barnave të Rezervës Shtetërore të Ushtrisë, 
relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

04.30.1986 - 
11.07.1986 

20 
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440 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri, për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë 
e Mbrojtjes Popullore, relacionet e këtyre ministrive për këtë 
problem. 

04.30.1986 - 
06.25.1986 

15 

441 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri për Ministrinë e Energjitikës, relacionet përkatëse. 

01.09.1986 - 
03.22.1986 

23 

442 Vendim i Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje kuadri 
për Ministrinë e Bujqësisë, relacion i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

10.25.1986 - 
12.10.1986 

5 

443 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje 
kuadri, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

04.03.1986 - 
12.05.1986 

18 

444 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim e lëvizje 
kuadri në Ministrinë e Shëndetësisë, Drejtorinë e Pritjes, 
Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës, relacionet e Ministrisë 
së Shëndetësisë. 

12.16.1985 - 
04.24.1986 

21 

445 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri si dhe caktim page për disa ministri dhe institucione 
qendrore, praktikat përkatëse. 

08.29.1986 - 
12.27.1986 

84 

446 Vendime të Këshillit të Ministrave, për emërim e lëvizje 
kuadri në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

04.06.1986 - 
08.04.1986 

9 

447 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shkarkim kuadri, 
marrje masash disiplinore, relacion i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

04.01.1986 - 
12.10.1986 

13 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e deklarimit si 
person që nuk i ka qëndruar besnik qëllimeve të revolucionit e 
të ndërtimit socialist të vendit, relacion i Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Elbasanit për këtë problem. 

11.19.1984 - 
05.10.1986 

31 

449 Vendime të Këshillit të Ministrave, për miratimin e 
Kolegjiumit të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme si dhe 
miratimi i Komitetit Kombëtar Shqiptar të Digave të Mëdha, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

12.30.1985 - 
09.06.1986 

35 
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450 Vendim i Këshillit të Ministrave, për miratimin e emërtimit të 
anijeve "Saranda" e "Kavaja", relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

01.16.1986 - 
01.17.1986 

7 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, për dhënie pensioni për 
merita të veçanta, relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

03.29.1986 - 
04.24.1986 

7 

452 Vendim i Këshillit të Ministrave, për kualifikimin e kuadrove 
drejtues të ndërmarrjeve ekonomike dhe të kooperativave 
bujqësore, studim i grupit të punës për këtë problem. 

05.06.1986 - 
09.15.1986 

21 

5 Udhëzime.   

453 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, udhëzim dhe letra 
të Këshillit të Ministrave, për internimin dhe dëbimin si masa 
administrative. 

11.27.1986 - 
12.26.1986 

22 

454 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e nismës për 
mbajtjen e tufëzave të bagëtive dhe për mbjelljen e patateve e 
të fasuleve në brigadat e bujqësisë, projektudhëzimi përkatës. 

02.13.1986 - 
03.01.1986 

24 

6 Letra.   

455 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa masa për të siguruar 
evidencimin e dokumentimin e rregullt të vjetërsisë në punë. 

01.05.1986 6 

456 Letër e Këshillit të Ministrave, për shtimin dhe trajtimin e 
plepit. 

02.22.1986 - 
02.28.1986 

10 

457 Letër e Këshillit të Ministrave, për forcimin e disiplinës në 
punë. 

05.31.1986 4 

458 Letër e Këshillit të Ministrave, për zbatimin e rregullave të 
qarkullimit të autoveturave të Administratës Shtetërore, 
informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

06.24.1986 - 
07.04.1986 

9 

459 Letër e Këshillit të Ministrave për thjeshtimin dhe disiplinimin 
e evidencave operative ditore, 5 e 10 ditore. 

07.18.1986 6 

460 Letër e Këshillit të Ministrave, për forcimin e disiplinës në 
ruajtjen, administrimin dhe përdorimin e lëndëve plasëse e të 
helmeve me efekt të fortë, informacion i grupit të kontrollit të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

08.06.1986 - 
08.11.1986 

9 

7 Diskutime.   
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461 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 18 janar 1986 për 
problemin e duhanit. 

01.18.1986 10 

462 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar me disa shokë të bujqësisë 
për fushatën e korrje-shirjes së të lashtave, datë 30.05.1986. 

05.30.1986 17 

463 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 6 korrik 1986 për 
problemin e perimeve. 

07.05.1986 13 

464 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 24.10.1986, për 
realizimin e planit të eksportit si nëntëmujor. 

10.24.1986 6 

465 Diskutim i anëtarit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë dhe Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në Plenumin e Komitetit të Partisë të Rrethit të 
Shkodrës, datë 17.11.1986. 

11.17.1986 30 

466 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 30.08.1986, për 
problemin e qumështit me kuadrot kryesorë të rrethit dhe të 
disa ekonomive bujqësore të Durrësit. 

08.30.1986 8 

467 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 24.10.1986 me 
disa kryetarë komitetesh ekzekutive dhe drejtorë institutesh, 
për problemin e bazës ushqimore të blegtorisë. 

10.24.1986 14 

468 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me disa shokë  ministra, zëvendësministra dhe 
zëvendëskryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, datë 15.08.1986 për qarkullimin 
monetar. 

08.15.1986 10 

469 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 
25.11.1986 me shtabin për furnizimin e popullit. 

11.25.1986 10 
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470 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur më 17.12.1986, mbi 
gjendjen dhe masat që duhen marrë për të siguruar 
vazhdimësinë e furnizimit të popullit me mish, qumësht, vezë 
e perime deri në fund të vitit e për tremujorin e parë të vitit 
1987. 

12.17.1986 21 

471 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në datën 
17.11.1986, për problemet e furnizimit të popullit dhe ruajtjes 
së fondit të tokës. 

11.17.1986 7 

472 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në datën 
19.11.1986 me shtabin e peshkimit. 

11.19.1986 15 

473 Diskutim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Besnik 
Bekteshi, mbajtur në datën 17.11.1986 me shtabin e aksionit 
për thesaret e misrit. 

11.17.1986 14 

474 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar, datë 13.12.1986, për problemin e furnizimit të 
popullit me mish, qumësht dhe vezë. 

12.13.1986 7 

475 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur në aktivin e Durrësit, për 
rritjen e rolit të financës e të bankës në çështjet e efektivitetit të 
ekonomisë, raport i shokut Andrea Nako e Llambi Gegprifti. 

07.24.1986 20 

8 Bisedime.   

476 Bisedim i zhvilluar më 08.01.1986 në pritjen që i bëri shoku 
Adil Çarçani Delegacionit Qeveritar Tregtar të Republikës 
Greke të kryesuar nga anëtari i Qeverisë Greke dhe 
Zëvendësministër i Ekonomisë Kombëtare, Janis Papantoniu. 

01.08.1986 11 

477 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri datën 19.05.1986 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Kryeministrit 
të Bovarisë, Frone Jozef Shtraus. 

05.19.1986 18 

478 Bisedim i zhvilluar në datën 11.03.1986 në pritjen që i bëri 
shoku Besnik Bekteshi, Ministrit të Shëndetësisë të Republikës 
Socialiste të Vietnamit, Prof. Dr. Dang Hoi Xhuan. 

03.11.1986 14 

479 Bisedim i zhvilluar më 12.06.1986 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Besnik Bekteshi, 
Zëvendëssekretarit të Shtetit për punët e jashtme të Turqisë, 
Nexhdet Tezel. 

06.12.1986 11 
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480 Bisedim i zhvilluar më 2 korrik 1986 në pritjen që i bëri 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave, Besnik Bekteshi, 
Delegacionit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës 
Greke, të kryesuar nga Sekretari i Përgjithshëm, Kostas 
Gjeorgjiu. 

07.02.1986 11 

481 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave, Manush Myftiu, Delegacionit të 
Agjencisë së Lajmeve të Athinës, të kryesuar nga Drejtori i 
Përgjithshëm, Andreas Hristodhaulidhis, datë 22.11.1986. 

11.22.1986 11 

482 Bisedim në datën 11.12.1986 në pritjen që i bëri shoku Manush 
Myftiu Sekretarit të Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme 
të Suedisë, Pierre Shori. 

11.11.1986 12 

919 Bisedime të zhvilluara në pritjen që iu bëri Kryetari i Këshillit 
të Ministrave Adil Çarçani, ambasadorëve të jashtëzakonshëm 
e fuqiplotë të Republikës Franceze në Rrpublikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë, Filip Lëngren, të Republikës së 
Turqisë, Bilal Shinshir dhe të Republikës Socialiste të 
Vietnamit, Le Ngoc Eharh, në datën 24.01.1986. 

01.24.1986 32 

920 Bisedim i zhvilluar më datën 27.02.1986 në datën 27.02.1986 në 
pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, 
Delegacionit Qeveritar Tregtar të Republikës Socialiste të 
Vietnamit, të kryesuar nga Ministri i Tregtisë së Jashtme, Le 
Khac. 

02.27.1986 18 

921 Bisedim i zhvilluar më datën 06.03.1986 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Sekretarit të 
Shtetit të Ministrisë së Tregtisë, të Artizanatit e të Industrisë, 
Dr. Erich Schmidt. 

03.06.1986 13 

922 Bisedim i zhvilluar më datën 16.04.1986 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ambasadorit 
të Jashtëzakonshëm e Fuqiplotë të Republikës Popullore të 
Kinës në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, Fan 
Chengzme. 

04.16.1986 9 

923 Bisedim i zhvilluar më datën 23.06.1986 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të 
Tregtisë së Jashtme të RD Gjermane Dr. Genhard Beil. 

06.23.1986 11 
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924 Bisedim i zhvilluar më datën 30.07.1986 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të 
Tregtisë së Algjerisë Mostafa Benamar. 

03.30.1986 14 

925 Bisedim i zhvilluar më datën 20.11.1986 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ambasadorit 
të Republikës Greke në Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, Apostolos Papasliotis. 

11.30.1986 10 

926 Bisedim i zhvilluar më datën 26.11.1986 në pritjen që i bëri 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Ministrit të 
Tregtisë të Republikës Popullore të Bullgarisë, Hristo Hsistor. 

11.26.1986 11 

927 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri Kryetari i Këshillit të 
Ministrave, Adil Çarçani, Delegacionit të Asamblesë 
Kombëtare të Kamboxhias, të kryesuar nga Kryetari i 
Asamblesë, Chea Sim, më datën 03.12.1986. 

12.03.1986 13 

928 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri më datën 26.12.1986 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Delegacionit 
Qeveritar Tregtar të Republikës së Turqisë, të kryesuar nga 
Ministri i Shtetit Mustafa Timaz Titiz. 

12.26.1986 15 

9 Mbledhje të ndryshme.   

483 Fjala e shokut Adil Çarçani, datë 17.12.1986 në mbledhjen me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve e përfaqësues të dikastereve, për zbërthimin e 
vendimeve të Kongresit të 9-të të Partisë, lidhur me sigurimin 
e ujit të pijshëm, grumbullimin e përpunimin e plehrave 
organike dhe për prodhimin e mallrave të konsumit, të imta 
dhe shumë të imta nga mbetjet teknologjike. 

12.17.1986 34 

484 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur me kooperativistët e 
Gumenicës, gjatë aksionit për sigurimin e ujit të pijshëm në 
Vrokë më 17.11.1986. 

11.17.1986 8 

485 Fjala e anëtarit të Byrosë Politike dhe Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Adil Çarçani, mbajtur në mitingun e organizuar 
me popullin e Çorovodës, datë 30.11.1986. 

11.30.1986 8 

486 Fjala e shokut Adil Çarçani , mbajtur me disa të rinj të 
kooperativës bujqësore "Stalin" në Koplik, datë 17.11.1986. 

11.17.1986 6 
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487 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur në datën 17.11.1986 në 
Uzinën e Telave në Shkodër. 

11.17.1986 8 

488 Fjala e shokut Adil Çarçani mbajtur në datën 01.12.1986 para 
nxënësve dhe mësuesve të shkollës së mesme "Ramiz 
Aranitasi" në qytetit të Çorovodës. 

12.01.1986 5 

489 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur në ofiçinën e automjeteve 
në Shkodër, datë 17.11.1986. 

11.17.1986 5 

490 Fjala e shokut Adil Çarçani mbajtur në datën 1 dhjetor 1986 në 
mitingun e organizuar në Sharovë të rrethit të Skraparit. 

12.01.1986 24 

491 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur në datën 02.12.1986 në 
mitingun e organizuar me punonjës të qytetit të Poliçanit. 

12.02.1986 12 

492 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur në takimin e organizuar 
në Stacionin e Zooteknikës në Shkodër datë 17.11.1986. 

11.17.1986 7 

493 Fjala e shokut Adil Çarçani mbajtur në mbledhjen e Plenumit 
të Komitetit të Partisë të Rrethit të Skraparit, datë 02.12.1986. 

12.02.1986 31 

10 Sektori i Përgjithshëm.   

494 Plani i punës i Aparatit të Këshillit të Ministrave për kontrollet 
tematike që do të bëhen me grupe pune të përbashkëta gjatë 
vitit 1986 në rrethe e në ministri. 

01.29.1986 - 
01.31.1986 

5 

495 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
çështjet që mund të shqyrtojë Kuvendi Popullor dhe 
Presidiumi i tij gjatë vitit 1987. 

12.13.1986 - 
12.15.1986 

5 

496 Korrespondencë me Komtetin Qendror të Partisë, për çështjet 
që propozohen për t'u shqyrtuar në forumet udhëheqëse të 
Partisë. 

11.14.1986 - 
12.11.1986 

11 

497 Procesverbal i mbledhjes datë 19.04.1986 me grupin e punës të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, për rishikimin 
e projektplanit të investimeve të pesëvjeçarit të tetë (1986-
1990), dërguar Komitetit Qendror të Partisë. 

04.19.1986 - 
08.26.1986 

94 

498 Njoftim (porosi) të Udhëheqjes për dhënie mendimi për rrugët 
dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e mëtejshëm të 
rolit të Aparatit të Këshillit të Ministrave në zbatim të 
detyrave që caktoi Kongresi i 9-të i Partisë, për të luftuar 
shfaqjet e burokratizimit mbi pakësimin e korrespondencës. 

11.02.1986 - 
12.02.1986 

4 
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499 Probleme që i janë ngritur grupeve të punës, të cilat 
kontrolluan e ndihmuan disa rrethe për hartimin e raportit që 
do t'i paraqitet Kuvendit Popullor. 

06.09.1986 8 

500 Probleme të ngritura në Sesionin e 8-të dhe në komisionet e 
Kuvendit Popullor si dhe përgjigje e Këshillit të Ministrave, 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

01.22.1986 - 
06.23.1986 

63 

501 Probleme të ngritura në Sesionin e 9-të dhe në mbledhjet e 
komisioneve të Kuvendit Popullor si dhe përgjigje e Këshillit 
të Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
këtë problem. 

07.21.1986 - 
11.14.1986 

73 

502 Korrespondenca me Drejtorinë e Rezervave Shtetërore, për 
ndryshime në planin e vitit 1986 (për dhënie materiale pa 
kusht kthimi), për ministritë si dhe relacionet përkatëse. 

01.06.1986 - 
12.08.1986 

56 

503 Parashtresë e Drejtorisë së Statistikës në Komisionin e Planit të 
Shtetit, për nevojën e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë 
dhe të banesave për vitin 1989. 

09.11.1986 - 
09.19.1986 

6 

504 Korrespondenca me Komisionin e Planit të Shtetit për çelje 
kredie në valutë të lirë, shtesa fonde valutore për tremujorin e 
dytë të vitit 1986 për të importuar materiale të lëndëve të para 
dhe të komponentëve për prodhimin e mikrokompjuterave. 

05.03.1986 - 
09.10.1986 

12 

505 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në kuotat e 
furnizimit me pjesë ndërrimi për vitin 1986. 

05.02.1986 41 

506 Korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit për planin e 
normave dhe shitjes për frymë sipas rretheve si dhe disa 
përmirësime të shërbimit statistikor. 

03.22.1986 - 
08.16.1986 

18 

507 Letër, telegram i Këshillit të Ministrave, dërguar rretheve, 
Kryesisë së Bashkimit të Grave të Shqipërisë, për përcaktimin 
e banorit të 3 miliontë si dhe njoftim i Këshillit të Ministrave, 
dërguar Agjencisë Telegrafike Shqiptare për këtë problem. 

12.06.1985 - 
03.01.1986 

20 

508 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive për 
problemet që dalin nga diskutimet e delegatëve në Kongresin 
e 9-të të Partisë, sipas degëve e sektorëve të ekonomisë  e të 
kulturës. 

11.20.1986 33 
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509 Porosi të shokut Adil Çarçani gjatë vizitave që bëri  në rrethin 
e Shkodrës si dhe probleme që u dhanë për to, njoftim i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.19.1986 - 
12.17.1986 

22 

510 Njoftim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi vizitën e 
Delegacionit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore 
Socialiste të Shqipërisë në Republikën e Algjeriane 
Demokratike dhe Popullore. 

04.18.1987 - 
04.22.1987 

10 

511 Relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për probleme 
të zhvillimit ekonomiko-shoqëror për zonën verilindore të 
vendit (Mirditë, Mat, Dibër, Kukës, Tropojë e Pukë) për vitin 
1986 si dhe detyrat që dalin për zhvillimin e mëtejshëm të 
zonës verilindore. 

04.26.1986 - 
05.08.1986 

72 

512 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, Akademisë së Shkencave për sigurimin e banesës 
për Selinë e Ambasadës Vietnameze. 

06.14.1986 2 

514 Letër e Këshillit të Ministrave për përballimin e dëmeve të 
shkaktuara nga tërmeti i datës 3 mars 1986. 

03.18.1986 2 

515 Letër e Këshillit të Ministrave për zbatimin e rregullave në 
punën me dokumentet tekniko-shkencore, për punën në 
arkivat si dhe korrespondencë e DPASH-it me Presidentin e 
Arkivave Federale të Gjermanisë Perëndimore. 

02.21.1986 - 
03.15.1986 

21 

516 Planet e punës, raport dhe detyrat e Zyrës së Arkivit të 
Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë me DPASH-in, 
për normimin e punës, aktet e kontrollit, bërë në këtë zyrë e 
procesverbalin për dorëzimin e fondit të vitit 1979. 

06.15.1985 - 
08.19.1986 

80 

517 Letër e Këshillit të Ministrave për aksionet që do të 
organizohen në shkallë ministrie, në zbatim të vendimeve të 
Kongresit të 9-të të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe për të 
mbështetur realizimin frontal të planit të tetë pesëvjeçar. 

12.05.1986 36 

518 Letër e Këshillit të Ministrave, për dërgimin e kandidaturave 
në shkollën 2-vjeçare të Policisë Popullore, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

07.19.1986 - 
07.21.1986 

7 
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519 Njoftime të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, i Grupit të Punës në Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, për disa probleme të dala për ruajtjen dhe 
administrimin e pronës në rrethin e Dibrës. 

10.09.1986 - 
10.30.1986 

24 

520 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Hetuesisë së Përgjithshme, Gjykatës së Lartë, mbi 
përbërjen e Komisionit Qendror të Internimeve dhe të 
Dëbimeve si masa administrative. 

12.22.1986 8 

521 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar 
Këshillit të Ministrave për zgjidhjen e kërkesë-ankesave të të 
huajve të strehuar në vendin tonë. 

06.07.1986 - 
06.12.1986 

11 

522 Njoftim i Hetuesisë së Përgjithshme, për një plotësim në 
organikë në planin e vitit 1987. 

12.06.1986 - 
12.10.1986 

2 

523 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
importimin e boteve për transportimin e acidit nitrik, 
shpërndarjen e inerteve nga nyja e Peqinit dhe e Mifolit, 
relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

03.21.1986 - 
07.28.1987 

11 

524 Korrespondenca me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për një 
ndryshim plani të importit të vitit 1986, shtesë fondesh 
valutore për tremujorin e dytë si dhe shtesë në planin e e 
investimeve, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
këtë problem. 

04.11.1986 - 
08.25.1986 

14 

525 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
shfrytëzimin e disa godinave të Uzinës së Baterive në Berat, 
informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

03.08.1986 - 
03.15.1986 

10 

526 Korrespondenca me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, mbi 
planin e ndarjes së frekuencave 20 deri 470 MHz, relaicon i 
Komisionit Shtetëror të Frekuencave, pranë Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

11.27.1986 - 
12.23.1986 

31 

527 Korrespondenca me Komisionin Shtetëror të Frekuencave, 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për importimin e 
radioaparaturave për përdorim të frekuencave, relacionet 
përkatëse. 

04.24.1986 - 
12.19.1986 

35 
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528 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, lidhur 
me planifikimin e bandave të frekuencave 2000-20000 KHz, 
relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

02.14.1986 - 
02.28.1986 

30 

529 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa shkelje të vërtetuara në 
zbatimin e çmimeve. 

03.17.1986 4 

530 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa shkelje në zbatimin e 
çmimeve të shitjes me pakicë të leshit. 

04.11.1986 4 

531 Program pune, konkluzione të Këshillit të Ministrave, për 
ndihmë dhe kontroll në rrethin e Pogradecit për probleme të 
arsimit. 

02.1986 - 
09.15.1986 

20 

532 Program pune, konkluzione të Këshillit të Ministrave, për 
ndihmë e kontroll në rrethin e Matit për shkollat e mesme 
bujqësore. 

05.13.1986 - 
06.15.1986 

25 

533 Telegrame drejtuar ministrive, institucioneve qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
probleme të organizimit dhe drejtimit të punës si në numrin e 
punëtorëve që kanë ndërprerë punën, rojet e objekteve, 
likuidimin e pasojave të tërmetit në rrethin e Tropojës, hartimi 
i projektplanit të vitit 1987, plotësimi i nevojave sa më të mira 
të popullit, lidhja  e fshatrave me rrugë automobilistike, mbi 
ankesat, kërkesat, shkeljen e ligjeve në fushën e investimeve, 
zbërthimi i projektdirektivave. 

01.07.1986 - 
07.25.1986 

24 

11 Sektori i Industrisë (miniera).   

534 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave dhe disa ministrive, për shpërndarjen e 
mikroordinatorëve. 

11.26.1986 5 

535 Njoftim i sektorit të industrisë për problemet që i janë ngritur 
shokut Manush Mytiu nga rrethi i Vlorës si dhe për Uzinën e 
Sodës dhe PVC-së, Fabrika e Pasurimit të Zhavorrit Bituminoz 
në Selenicë etj. 

02.20.1986 3 

536 Mendime të sektorit të industrisë për skicë idenë e zhvillimit 
të industrisë në pesëvjeçarin e tetë (1986-1990). 

1986 16 
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537 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
për miratim aktivitetesh me jashtë shtetit, dërgim specialistësh 
jashtë shtetit, ardhjen e specialistëve të huaj në vendin tonë, 
relacionet përkatëse si dhe informacion i specialistëve tanë, 
mbi punën e kryer gjatë shërbimit në Çekosllovaki. 

01.31.1986 - 
12.02.1986 

29 

538 Plane pune të sektorit të industrisë për muajt korrik, gusht, 
dhjetor 1986. 

07.1986 - 
12.1986 

10 

539 Letër e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Prokurorinë e Përgjithshme, për disa probleme të cilësisë së 
mallrave për eksport, shkelje për administrimin dhe cilësinë e 
mineraleve, relacionet përkatëse. 

07.05.1986 - 
08.08.1986 

18 

540 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
për mbishpenzimin në fondin e pagave të disa ndërmarrjeve, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

08.12.1986 - 
08.15.1986 

7 

541 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë, mbi sqarimin e një letre të punëtorëve të 
minierës së qymyrgurit në Mëzez, të cilët kërkojnë të dalin në 
pension pleqërie në kushtet e kategorisë së parë si punëtorët e 
nëntokës. 

07.17.1986 - 
08.09.1986 

8 

542 Njoftime të sektorit të industrisë, për fuqizimin e punimeve në 
zonën e Shebenikut, kërkim-zbulimin e mineraleve të 
dobishme të ngurta. 

03.15.1986 - 
08.15.1986 

11 

543 Raport i sektorit të industrisë, për plotësimin e detyrave të 
vitit 1985 dhe të krejt pesëvjeçarit të shtatë në zbulimin e 
rezervave të mineraleve të dobishme të ngurta. 

03.01.1986 27 

544 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
për problemet e zbulimit, përpunimit, eksportimin e mineralit 
të ferrokromit dhe kromit, detyrat e dala nga takimi i 
organizuar në Librazhd, për perspektivën e mineralit, 
njoftimet përkatëse. 

02.10.1986 - 
11.22.1986 

43 

545 Studim i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, për orientimet 
dhe drejtimet kryesore të punëtorëve të kërkim-zbulimit të 
vendburimit të kromit Batër-Bulqizë "16 Tetori", për vitin 1987 
dhe vitet e tjerë të pesëvjeçarit të tetë. 

11.24.1986 26 
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546 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
njoftime të sektorit të industrisë për probleme të uzinës së 
nikelkobaltit, relacionet e Ministrisë së Industrisë  dhe të 
Minierave për këtë problem. 

04.09.1986 - 
10.31.1986 

37 

547 Letra të Këshillit të Ministrave, njoftim i sektorit të industrisë 
për rritjen e prodhimit e të përdorimit në vend të çeliqeve, 
ngritja e grupit të punës për efektivitetin për Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan. 

05.26.1986 - 
10.20.1986 

15 

548 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Komisionin e Planit të Shtetit, për probleme të furnizimit 
materialo-teknik, si autovetura, traktora, hekur, dinamit, 
kabllo, karburante etj., relaiconet përkatëse. 

12.23.1985 - 
11.17.1986 

47 

549 Studime të një inxhinieri mbi mundësinë e shfrytëzimit më 
racional të investimeve të bëra në Kombinatin  Metalurgjik 
"Çeliku i Partisë" në Elbasan si dhe shënime të sektorit të 
industrisë. 

05.31.1986 - 
06.25.1986 

93 

550 Relacione, informacione, njoftime të Komitetit të Partisë të 
Rrethit të Elbasanit, uzinës "Gogo Nushi" në Fier, të sektorit të 
industrisë, për vendndërtimin e uzinës së re të uresë. 

12.09.1985 - 
10.13.1986 

31 

551 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Bujqësisë, njoftime të Sektorit të Industrisë, mbi 
probleme të industrisë kimike si rikonstruksioni i Uzinës së 
PVC-së në Vlorë, mbi importimin e mineralit fosfatik, dhënie 
plehu fosfatik, transportimi pa humbje i plehrave fosfatike etj. 

10.12.1985 - 
09.01.1986 

61 

552 Letra të Këshillit të Ministrave, korrespondenca e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për 
grumbullimin dhe shpërndarjen e letrës mbeturinë në fabrikat 
e letrës, për problemet të lëndës drusore si dhënia dhe 
transportimi i saj, relacionet përkatëse. 

07.06.1985 - 
12.02.1986 

67 

553 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, për dhënie qymyrguri Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për fabrikat e letrës si dhe njoftim i Sektorit 
të Industrisë, për gjendjen e qymyrgurit në miniera dhe 
transportimin e tij. 

10.04.1986 - 
10.14.1986 

8 
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554 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Energjitikës, për 
studimin e firove në Portin e Durrësit "Enver Hoxha", 
relacioni përkatës. 

10.21.1985 - 
05.24.1986 

15 

555 Program pune për kontrollin e zbatimit të disa detyrave në 
sektorin e naftës dhe gazit dhe masat që duhen marrë për 
përmirësimin e gjendjes. 

1986 3 

556 Autorizim i Këshillit të Ministrave për disa punonjës jashtë 
Ministrisë së Energjitikës, për të kontrolluar gjendjen e 
armaturave në bazat e furnizimit për vendburimet e reja të 
gazit e të naftës. 

05.26.1986 2 

557 Korrespondencë me Ministrinë e Energjitikës, për ndryshim 
fushe për studime pasuniversitare afatgjate jashtë shtetit. 

10.28.1986 - 
11.26.1986 

5 

558 Studim, njoftim korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Energjitikës, Ministrinë e Ndërtimit, mbi ecurinë 
e punimeve, variantet e mundshme, përfundimi i Uzinës së 
Vajrave Lubrifikante në Ballsh. 

01.08.1986 - 
05.14.1986 

71 

559 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, për disa 
probleme shqetësuese në ndërmarrjet e nxjerrjes së naftës në 
Fier. 

03.28.1986 - 
09.16.1986 

6 

560 Letra të Këshillit të Ministrave, për rritjen e kujdesit në 
ruajtjen e rezervuarëve të naftës e të nënprodukteve të saj, për 
fondatën e shoqëruar me zjarr në pusin "Divjaka 85", 
informacioni përkatës. 

01.03.1986 - 
08.09.1986 

12 

561 Informacione të Ministrisë së Energjitikës, për gjendjen, 
problemet që dalin dhe ecuria e pusit Fortuzaj-2. 

01.25.1986 - 
02.19.1986 

25 

562 Informacione të Ministrisë së Energjitikës, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, për problemet e pusit Ardenica-18. 

10.27.1984 - 
06.24.1986 

55 

563 Korrespondenca me Ministrinë e Energjitikës, për uljen e 
konsumit të bitumit në punimet e asfaltimit, ndërtimin e 
fabrikës së mastikos bituminoze me kapacitet 20 mijë tonë në 
vit në Qytetin Stalin, ndërtimi i fabrikës së zhavorrit 
bituminoz në Selenicë. 

02.24.1986 - 
11.11.1986 

23 
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564 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për kursimin e energjisë elektrike. 

09.19.1986 2 

565 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Energjitikës, Ministrinë e Punëve të Brendshme, për probleme 
të furnizimit me bitum nafte, transportimi i rërës bituminoze, 
dhënie qymyri, relacionet përkatëse. 

01.31.1986 - 
09.06.1986 

38 

566 Njoftim i sektorit të industrisë për disa drejtime të përdorimit 
të mëtejshëm të energjisë elektrike në zëvendësim të lëndëve 
djegëse të lëngëta e të ngurta si dhe disa vërejtje për 
përdorimin me efektivitet të lëndëve djegëse. 

02.21.1986 - 
03.04.1986 

41 

567 Korrespondencë të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Energjitikës, për probleme të importimit litar çeliku, 
furnizimit me gazoil dhe çeliqe, relacionet përkatëse. 

02.18.1986 - 
10.14.1986 

12 

568 Njoftim i Hetuesisë së Përgjithshme, mbi avarinë në 
hidrocentralin "Drita e Partisë si dhe analiza e kësaj avarie. 

06.09.1986 - 
06.13.1986 

14 

569 Letra të Këshillit të Ministrave, korrespondenca me Ministrinë 
e Energjitikës për probleme të furnizimit e të përdorimit të 
energjisë elektrike, përballimi i gjendjes hidroenergjitike, 
relacionet përkatëse. 

12.28.1985 - 
12.10.1986 

70 

570 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Energjitikës, për mbishpenzimet në fondin e pagave si 
pesëmujor, relacioni i Ministrisë së Energjitikës për këtë 
problem. 

06.18.1986 - 
07.04.1986 

8 

571 Komunikatë e Shtabit Qendror të aksionit për mekanizimin e 
korrjes e të tharrjes së misrit, dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1986 5 

572 Njoftim i Këshillit të Ministrave për shkurtimin e importit të 
vitit 1987, për makineritë e pajisjeve, të mjeteve, të makinave 
metalprerëse etj. 

12.25.1986 4 

573 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, për shpërndarjen e 
mikroordinatorëve. 

01.04.1986 - 
02.22.1986 

12 
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574 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për miratimin e 
aktiviteteve me jashtë shtetit si: për rritjen e ullirit, 
përpunimin e ullirit, prodhimi i ampulave, probleme të 
peshkimit etj. 

12.31.1985 - 
12.01.1986 

47 

575 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore, për disa probleme të kësaj ministrie, 
evadimi i shisheve në fabrikën e qelq-xhamit të Kavajës, 
gjendja e peshores automatike në Ndërmarrjen e Gomës. 

04.28.1986 2 

576 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për probleme të 
grumbullimit të drithërave, të mishit, djathit etj, informacion i 
Hetuesisë së Përgjithshme për grumbullimet e drithit. 

02.06.1986 - 
11.05.1986 

19 

577 Letër e Këshillit të Ministrave, për çelje kredie në valutë të lirë, 
për importimin në kohë të lëndëve të para e materiale. 

09.13.1986 6 

578 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
gjendjen dhe masat që duhen marrë për kontrollin e mbetjeve 
të pesticideve dhe të plehrave kimike në mjedisin rrethues dhe 
në produktet ushqimore. 

11.04.1986 - 
11.17.1986 

24 

579 Letër e Këshillit të Ministrave, për përsosjen e marrrëdhënieve 
ndërmjet bujqësisë e industrisë, për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimeve ushqimore. 

06.14.1986 8 

580 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për shpërndarjen e farës 
së pambukut si dhe përdorimi i një sasie pambuku për 
prodhimin e penjve të qepjes. 

03.13.1986 - 
05.12.1986 

8 

581 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për zëvendësimin e 
kauçukut sintetik me kauçuk natyror. 

03.13.1986 - 
10.07.1986 

10 

582 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për transferim, qarkullim 
dhe importim automjetesh. 

05.26.1986 - 
08.15.1986 

14 
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583 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për përdorim sheqeri për 
prodhim rakie. 

11.01.1986 3 

584 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e Industrisë 
dhe të Minierave, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme etj., për 
prodhimin e furnelave elektrike, njoftim i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

08.08.1986 15 

585 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, për prekjen e rezervës së 
paprekshme të kohës së veçantë për lëkurë, shtesë bimësh në 
vend të tagjisë, polietilen, për dhënie argjendi, kauçuk, lëndë 
druri. 

03.14.1986 - 
11.21.1986 

21 

12 Sektori i Bujqësisë.   

586 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Bujqësisë, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
Tepelenë, Vlorë, Korçë, Pogradec, për zgjidhjen e problemeve 
të ngritura nga këto rrethe për probleme bujqësore, studim i 
Ministrisë së Bujqësisë për rrethin e Vlorës. 

06.06.1986 - 
10.25.1986 

71 

587 Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme, për disa shkelje të 
dispozitave ligjore për ekzekutimin e detyrimeve në 
kooperativa bujqësore. 

08.20.1986 - 
09.29.1986 

10 

588 Njoftim i sektorit të bujqësisë, mbi disa probleme që duhen 
ngritur për kalimin e KTL-ve në Plasë e Gërçalli në ndërmarrje 
bujqësore si për zënie me punë të forcave të lira, për 
problemet e furnizimit, problemet komunale etj. 

11.25.1986 - 
01.26.1987 

8 

589 Letër e Këshillit të Ministrave për masat që duhen marrë në 
rrethin e Durrësit, për ndryshimin e shpejtë të gjendjes në 
prodhimin e qumështit dhe për përmirësimin e furnizimit të 
tregut me vezë, perime e fruta. 

09.08.1986 14 

590 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa probleme të furnizimit 
me bukë, mish e perime. 

09.02.1986 - 
09.12.1986 

7 

591 Letër e Këshillit të Ministrave, për studimin e organizimit e të 
drejtimit më të mirë të furnizimit  të fshatarësisë 
kooperativiste. 

10.25.1986 4 
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592 Letër e Këshillit të Ministrave, për prodhimin dhe 
grumbullimin e elbit distik. 

07.17.1986 11 

593 Letra të Këshillit të Ministrave, për një kthesë të shpejtë në 
prodhimin e misrit, për grumbullimin e rezervës së drithit që 
kanë ekonomitë bujqësore. 

01.18.1986 - 
04.21.1986 

12 

594 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, Ministrinë e Bujqësisë, për sigurimin e fletës 
së plastmasit për bujqësinë për vitin 1987. 

07.11.1986 4 

595 Letra, telegrame të Këshillit të Ministrave, për parandalimin e 
sëmundjes aftaepizootike të kafshëve. 

09.13.1986 - 
12.22.1986 

15 

596 Letër e Këshillit të Ministrave, për plotësimin e planit të 
numrit të krerëve të bagëtive. 

10.09.1986 4 

597 Letra të Këshillit të Ministrave, njoftim i Prokurorisë së 
Përgjithshme, për përdorimin për ushqim për blegtorinë, misri 
i kursyer nga prodhimi i bukës në kooperativat bujqësore, 
veprime të paligjshme në administrimin e blegtorisë në rrethin 
e Pukës, dhënie dhe shpërndarje bërsie për ushqim për 
kafshët. 

02.17.1986 - 
12.31.1986 

15 

598 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, për disa shqetësime në blegtori e tregti 
në rrethin e Tepelenës. 

10.27.1986 - 
01.09.1987 

11 

599 Letër e Këshillit të Ministrave, për masat e mëtejshme që 
duhen marrë për konsolidimin e tufëzave të bagëtive në 
brigadat e bujqësisë. 

04.24.1986 6 

600 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi gjendjen 
dhe masat për forcimin e mëtejshëm ekonomiko-financiar të 
kooperativave bujqësore të zonës kodrinore-malore. 

02.01.1986 - 
02.03.1986 

3 

601 Studime të Ministrisë së Bujqësisë, Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit, mbi krijimin e 
livadheve polifite në luginën e Çorovodë-Poliçanit të rrethit të 
Skraparit si dhe masivi kodrinor i Ndërmarrjes Bujqësore në 
Spitallë të Durrësit. 

07.02.1986 - 
11.12.1986 

50 
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602 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, për përvetësimin e 
masivit kodrinor Përparim-Nivicë-Gjashtë në rrethin e 
Sarandës, gjallërimi i kurorës së qytetit të Pogradecit, punime 
në kurorën e pemëtarisë në qytetin e Lezhës. 

01.03.1986 - 
03.22.1986 

38 

603 Konkluzione të Kuvendit Ppopullor, për gjendjen e mekanikës 
bujqësore si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Energjitikës, për kthimin 
me ngrohje me solar të 9 serave diellore. 

02.27.1986 - 
05.05.1986 

10 

604 Studime të Ministrisë së Bujqësisë, mbi punën e bërë me 
konsulentët e FAO-as, që kanë vizituar vendin tonë. 

10.16.1986 - 
10.20.1986 

27 

605 Njoftim i Ministrtisë së Punëve të Brendshme, studim i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e punimeve bonifikuese 
në rrethet Mat, Mirditë, Tiranë si dhe shtimi i aftësisë ujitëse 
në rrethin e Tepelenës. 

12.17.1985 - 
07.02.1986 

19 

606 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë, për ndryshimin në 
planin e arkës të tremujorit të tretë në kooperativat bujqësore. 

09.16.1986 - 
09.24.1986 

6 

607 Letër e Këshillit të Ministrave, për organizimin e aksioneve 
për ujitjen e ullirit. 

05.09.1986 4 

608 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, Gjykatën e Lartë, komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Pukë, Tropojë, mbi dëmtimin, 
prodhimin, dorëzimin e esencës së pishës, relacion i Gjykatës 
së Lartë për këtë problem. 

04.10.1986 - 
12.31.1986 

21 

609 Telegrame të Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi probleme të organizmit dhe drejtimit të punës si 
organizimi i aksioneve në bujqësi, mbi drithin, probleme të 
mbjelljeve, masat që duhet të merren në blegtori, baza 
ushqimore e saj, mbi tërheqjen e produkteve bujqësore nga 
sistemi i tregtisë etj. 

01.07.1986 - 
12.13.1986 

31 

610 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, për probleme të furnizimit materialo-teknik si 
kaldaja, rripa e goma automjetesh, pjesë ndërrimi për traktorë 
etj. 

03.07.1986 - 
12.05.1986 

23 
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930 Studime të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Shkodrës, dërguar në Këshillin e Ministrave, për krijimin e 
kullotave të kultivuara, për ndonjë ndërmarrje e për vreshtari. 

02.24.1986 - 
03.25.1986 

28 

13 Sektori i Ndërtim-Komunikacionit (ndërtimi).   

611 Telegrame dërguar ministrive, institucioneve qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshilllave popullore të rretheve, 
mbi probleme të organizimit dhe të drejtimit të punës, si 
transporti automobilistik, shkurtimi i afateve të ndërtimit të 
objekteve, mirëmbajtja e rrugëve. 

01.09.1986 - 
06.21.1986 

14 

612 Njoftime dhe shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
për masat e marra për likuidimin e pasojave të tërmetit. 

05.05.1986 - 
05.09.1986 

6 

613 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, për dërgim specialistësh jashtë shtetit, për 
prodhimin dhe montimin e traversave betonarme. 

12.26.1986 - 
01.05.1987 

3 

614 Letër e Këshillit të Ministrave, për uljen e fondit rezervë në 
preventivat e punimeve të ndërtim-montimit dhe të 
shpenzimeve plotësuese. 

05.31.1986 - 
07.26.1986 

6 

615 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi avancimin e punimeve në 
hekurudhën Milot-Rrëshen-Klos. 

09.06.1986 6 

616 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, 
Ministrinë e Ndërtimit, për shpejtimin e ndërtimit të fabrikës 
së re të tullave në Shkodër. 

06.04.1986 - 
07.09.1986 

10 

617 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
rikonstruksionin e sheshit "Skënderbej" në kryeqytet, relacioni 
i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Tiranës për këtë problem. 

01.27.1986 - 
02.11.1986 

25 

618 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, për ndërtimin e pontilit në liqenin e hidrocentrallit 
"Enver Hoxha" në Koman. 

06.13.1986 - 
07.01.1986 

9 

619 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, për miratimin e qëndrimit në Komisionin 
Shqiptaro-Jugosllav për ekonominë ujore, relacion i Ministrisë 
së Ndërtimit. 

08.05.1986 - 
09.04.1986 

9 
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620 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, për pakësim benzine, shtesë gazoili dhe ndryshime 
në furnizimin sipas llojeve me vajra lubrifikante, për 
Ministrinë e Ndërtimit si dhe dhënie tuba çeliku. 

06.26.1986 - 
10.18.1986 

5 

621 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi dërgim delegacioni jashtë shtetit, 
miratim aktiviteti me jashtë dhe ardhjen në vendin tonë të 
Sekretarit të Përgjithshëm të UIC-it. 

02.21.1986 - 
12.01.1986 

27 

622 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi miratimin e projektit të protokollit të 
marrëveshjes rrugore me Jugosllavinë. 

10.14.1986 - 
12.01.1986 

10 

623 Korrespondencë me Këshillin e Ministrave, mbi mbulimin e 
shpenzimeve në fondin e pagave për disa ndërmarrje të 
sistemit të Ministrisë së Komunikacioneve. 

08.07.1986 - 
12.01.1986 

20 

624 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi disa probleme që u ngritën në rrethin 
e Durrësit si normat e shkarkimit të anijeve, mekanizimi në 
hambarët e anijeve, ndërtimi i kaletës lindore të portit. 

04.28.1986 2 

625 Letër e Këshillit të Ministrave, për disa shkelje të vërtetuara në 
zbatimin e Kodit Rrugor, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

05.06.1986 - 
05.16.1986 

11 

626 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive, për 
gjendjen teknike të mbrojtjes dhe të mirëmbajtjes së 
degëzimeve hekurudhore si dhe transporti ndërkombëtar 
hekurudhor, relacionet e Ministrisë së Komunikacioneve, 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

07.03.1986 - 
07.05.1986 

42 

627 Letra të Këshillit të Ministrave, për zgjidhjen përfundimtare të 
problemeve në pikën hekurudhore të Shkozetit si dhe disa 
masa në përmirësimin e punës në Sektorin e Transportit 
Hekurudhor. 

04.03.1986 - 
04.10.1986 

9 

628 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, për lejimin e qarkullimit të autoveturave 
dhe furnizimin materialo-teknik. 

12.27.1985 - 
12.02.1986 

112 

629 Njoftim i sektorit të ndërtim-komunikacionit, mbi 
mosrealizimin e detyrave në përpunimin e anijeve. 

07.09.1986 - 
07.15.1986 

8 
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630 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi grafikun e transportit detar me flotën, 
transportin e brendshëm detar si dhe bisedimet, që do të 
zhvillohen me palën italiane për tragetin. 

01.15.1986 - 
07.25.1986 

44 

631 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Matit, mënyrën e transportimit të ferrokromit për 
eksport si dhe probleme të transportit automobilistik. 

04.04.1986 - 
04.15.1986 

45 

632 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi fluturimin e avionave në territorin e 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë si dhe disa 
probleme që dalin në Aeroportin e Rinasit, relacionet 
përkatëse. 

02.13.1986 - 
11.24.1986 

51 

633 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi disa masa që duhen marrë 
për përmirësimin e punës në riparimin e mjeteve. 

07.04.1986 6 

634 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë-Telekomunikacionit, mbi lidhjen e 
telefonave të ministrive me centralin automatik të Tiranës si 
dhe problemi i ndërlidhjes me satelitët. 

04.02.1986 - 
01.07.1987 

15 

14 Sektori i Shërbimeve (komunale).   

635 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
Komisionit të Planit të Shtetit, për importimin e disa pajisjeve 
e materialeve për vitin 1986. 

07.19.1986 7 

636 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, për dërgimin e një grupi jashtë shtetit 
për dekorim artistik të kryeqytetit me parrulla elektrike dhe 
elektronike. 

07.17.1986 - 
07.22.1986 

7 

637 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, për zbatimin e masave tekniko-sanitare në 
ndërtimin e ujësjellësve. 

11.14.1986 2 
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638 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, 
Ministrinë e Financave, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve "Për masat që duhen marrë për forcimin 
e disiplinës në përfundimin, marrjen në dorëzim dhe vënien 
në shfrytëzim të banesave", njoftimi i Ministrisë së Financave 
për këtë problem. 

03.10.1986 - 
03.31.1986 

7 

639 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tropojës, mbi 
qiratë e disa banesave në Fierzë, relacion i Komitetit Ekzekutiv 
të Tropojës dhe Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

05.30.1986 - 
07.08.1986 

6 

640 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, për probleme 
të furnizimit si dhënie kabllo, lëndë druri, vajguri, relacionet e 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

05.19.1986 - 
10.21.1986 

10 

641 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Skraparit, për 
rrëshqitjen e disa fshatrave e lagjeve, relacion i Komitetit 
Ekzekutiv për këtë problem. 

02.01.1986 - 
07.12.1986 

8 

642 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, komiteteve  ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për disa shkelje të vërtetuara në 
dorëzimin e banesave, njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme 
për këtë problem. 

05.27.1986 - 
08.13.1986 

14 

643 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, Ministrinë 
e Ekonomisë Komunale, për kërkesat e ndërtimit të 
apartamenteve mbi plan, relacion i Komitetit Ekzekutiv të 
Tiranës për këtë problem. 

02.07.1986 - 
03.14.1986 

14 

644 Letër e Këshillit të Ministrave, për përgatitjen e punëtorëve të 
rinj të sektorit të ushqimit social e të tregtisë me pakicë, 
dërguar Ministrisë së Tregtisë së Brendshme dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

03.01.1986 4 
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645 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Tregtisë 
së Brendshme, komiteteve ekzekutive dhe komiteteve të 
Partisë të rretheve, për mënjanimin e disa  teprimeve e 
shfaqjeve të huaja në organizimin e dasmave në lokalet e 
ushqimit social, njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme 
për këtë problem. 

10.15.1986 8 

646 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Tregtisë 
së Brendshme, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, për disa masa në zbatim të vendimeve të Këshillit 
të Ministrave, për ruajtjen e njësive tregtare në fshat. 

03.01.1986 9 

647 Program pune i Komisionit Qeveritar për furnizimin e 
popullit me produkte bujqësore e blegtorale, dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, për probleme 
të furnizimit të tregut me mish, djath, vezë dhe produkte të 
tjera. 

04.14.1986 - 
12.09.1986 

48 

648 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
përmirësimin e furnizimit të popullit me mallra të përdorimit 
të gjerë. 

06.02.1986 8 

649 Letër e Këshillit të Ministrave, për mënjanimin e disa 
parregullsive të vërtetuara gjatë transportimit të agrumeve me 
anije, relacion i Gjykatës së Lartë për këtë problem. 

09.18.1986 - 
09.25.1986 

7 

650 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme, për probleme të furnizimit me 
karburante si benzinë, gazoil, solar, vajra lubrifikante, bitum 
nafte e solar, pjesë ndërrimi për autogoma etj., relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, Ministrisë së Komunikacioneve, Drejtorisë së 
Përgjithshme të PTT, Drejtorisë së Pritjes, Ministrisë së 
Energjitikës, Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

02.19.1986 - 
10.30.1986 

44 
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651 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Brendshme, për probleme të furnizimit të tregut të 
brendshëm si verë, artikuj ushqimorë, vegla muzikore, pjesë 
ndërrimi për kuzhineta, biçikleta, frigoriferë, televizorë, cigare 
etj. 

02.19.1986 - 
10.24.1986 

60 

652 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, mbi zgjerimin e 
aktivitetit turistik në zonën e jugut si pikat Libohovë, Viruas, 
Ujë i Ftohtë në Tepelenë, mbi grupet turistike si dhe qëndrimi 
në vendin tonë të delegacionit grek të turizmit. 

07.18.1986 - 
12.26.1986 

35 

653 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi bisedimet për 
marrëveshjen mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për 
periudhën 1986-1990 dhe për vitin 1986. 

02.25.1986 - 
03.01.1986 

20 

654 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë, për bilancin e importit 
me eksportin dhe rritjen e efektivitetit të tregtisë së jashtme. 

09.16.1986 5 

655 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për disa probleme të Ministrisë, si 
mekanizimi i Agroeksportit, probleme në Portin e Durrësit etj. 

04.28.1986 2 

656 Njoftim i sektorit të shërbimeve, mbi disa probleme në 
tregtinë e jashtme dhe masat që janë marrë për plotësimin e 
detyrave në eksport-import, transporti i disa mallrave të 
importit me hekurudhë, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme, Ministrisë së  Komunikacioneve për këtë problem. 

02.05.1986 - 
11.17.1986 

30 

657 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive për 
gjendjen dhe masat që duhen marrë për plotësimin e detyrave 
të eksport-importit për muajin shkurt 1986 e në vazhdim. 

02.14.1986 14 

658 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për financimin e Zyrës Lokale të PNUD-it 
në Gjenevë, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

09.01.1986 - 
09.12.1986 

4 

659 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar disa ministrive për 
bisedimet e zhvilluara me firmën austriake "Warimpex", mbi 
dërgimin e mostrave të kromeve dhe qymyreve. 

10.25.1986 2 

660 Bisedime, njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi 
shkëmbimet e mallrave për vitin 1987 me delegacionin kinez 
dhe zviceran. 

07.29.1986 - 
09.24.1986 

31 
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661 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për të rritur kontributin për fondin e 
Kombeve të Bashkuara për aktivitetet e popullsisë. 

11.10.1986 - 
12.11.1986 

2 

662 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për miratimin e ndryshimit të 
kontigjenteve të mallrave në dokumentet tregtare me 
Republikën Popullore të Bullgarisë për vitin 1986 dhe për 
periudhën 1986-1990, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

08.14.1986 - 
09.25.1986 

29 

663 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për probleme të importimit të materialeve 
të tremujorit të parë dhe të dytë të vitit 1986. 

01.27.1986 - 
04.22.1986 

25 

664 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, mbi autorizimin e çeljes së letërkredisë 
për importimin e një helikopteri për llogari të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

10.25.1986 - 
10.29.1986 

7 

665 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, për dhënie kuzhinetash importi Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme. 

11.01.1986 4 

666 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi zgjidhjen e 
problemeve 15 ditore të ambasadave si dhe probleme të tjera 
të ngritura në ambasada për zonat që mbulojnë. 

02.08.1986 - 
12.30.1986 

190 

667 Letra të Këshillit të Ministrave, për mbishpenzimet në fondin 
e pagave për periudhën 7-8 mujore të vitit 1986, relacionet e 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së 
Energjitikës, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

08.01.1986 - 
10.30.1986 

27 

668 Letra të Këshillit të Ministrave për mbishpenzimet në fondin e 
pagave për periudhën njëmbëdhjetëmujore, relacionet e 
Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë Ushqimore,  
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për këtë problem. 

12.12.1986 - 
12.31.1986 

26 
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669 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, për financimin e investimeve si në ndërtim-
montime, në kooperativat bujqësore, në ndërmarrjet e sistemit 
të bujqësisë etj., njoftim i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.22.1986 - 
01.31.1986 

7 

670 Letra të Këshillit të Ministrave, për disa mangësi e të meta në 
hartimin e zbërthimin e planit të kostos për vitin 1986. 

04.14.1986 10 

671 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi sigurimin e projekteve 
të zbatimit dhe preventivave përfundimtare për veprat kufi e 
nënkufi të projektplanit të vitit 1986 si dhe njoftim, mbi 
organizimin e mbledhjes së organizuar në Aparatin e Këshillit 
të Ministrave. 

07.26.1986 - 
08.12.1986 

22 

672 Njoftim i Ministrisë së Financave, për problemin e sigurimit të 
anijeve të flotës tonë tregtare. 

01.14.1986 - 
01.24.1986 

5 

673 Letra të Këshillit të Ministrave, për ruajtjen e parave në arkat e 
ndërmarrjeve, të institucioneve e të kooperativave bujqësore, 
relacion i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.04.1986 - 
05.13.1986 

13 

674 Njoftime të Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme, Ministrisë së Financave, për 
shpenzimet që do të bëhen me rastin e festave të nëntorit dhe 
përfundimi i punimeve të Kongresit të 9-të të Partisë. 

11.07.1986 - 
11.25.1986 

4 

675 Njoftim i Ministrisë së Financave, për plotësimin e Buxhetit të 
Shtetit dhe të treguesve financiarë kryesorë për dymujorin 
janar-shkurt 1986. 

03.14.1986 - 
03.17.1986 

12 

676 Studim i Ministrisë së Financave, dërguar Këshillit të 
Ministrave, mbi përcaktimin e regjimit optimal të punës të 
hidrocentraleve rezervuarëve të kaskadës së Drinit me modele 
ekonomiko-matematike si dhe njoftim i sektorit të industrisë 
për këtë problem. 

08.08.1986 - 
03.09.1987 

76 

677 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, për plotësimin e planit dhe zbulimet e kontroll-
revizionit për vitin 1985 si dhe disa shkelje të rënda të 
ligjshmërisë në blegtori në ndërmarrjen bujqësore në 
Mamurras. 

03.06.1986 - 
10.31.1986 

29 
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15 Sektori Social-Kulturor (arsimi).   

678 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, Komisionin e Lartë të Atestimit, mbi atestimin e 
disa shokëve me titullin "Profesor", "Doktor i shkencave", 
relacion i Akademisë së Shkencave për këtë problem. 

09.12.1986 - 
02.04.1987 

13 

679 Njoftim i Këshillit të Ministrave, për disa probleme që dolën 
nga ndihma e kontrolli në rrethet Pukë, Tropojë, Kukës, Mat e 
Mirditë, për plotësimin e planit të pranimeve për shkollat e 
larta, forcimi i shkollave të mesme si dhe perspektiva e 
zhvillimit të arsimit të mesëm të përgjithshëm. 

07.29.1986 7 

680 Letra të Këshillit të Ministrave, për përdorimin e specialistëve 
të arsimit dhe të kulturës, të kualifikuar në kurset 
pasuniversitare. 

12.24.1986 4 

681 Njoftim i sektorit socialkulturor, për dekorimin e disa 
mësuesve me titullin "Mësues i Popullit". 

04.09.1986 3 

682 Përshëndetje e shokut Manush Myftiu, dërguar shkollës 
tetëvjeçare Bolenë, me rastin e 70-vjetorit të çeljes së shkollës 
së parë në këtë fshat. 

08.27.1986 2 

683 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për eksperimentimin e matematikës 
për klasën e I e të II të shkollës tetëvjeçare, relacionet e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë problem. 

10.11.1986 - 
11.14.1986 

28 

684 Infomacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
nxënësit dhe studentët kosovarë që studiojnë në vendin tonë. 

04.12.1986 - 
04.15.1986 

6 

685 Studime të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për disa 
probleme: profilizimi i arsimit të mesëm të përgjithshëm si 
dhe për probleme të shtrirjes së mësimit të gjuhëve të huaja. 

04.23.1986 - 
09.13.1986 

59 

686 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
objektivat për 100-Vjetorin e Arsimit Kombëtar Shqiptar. 

02.20.1986 - 
12.22.1986 

42 

687 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për probleme të pasuniversitarëve 
tanë jashtë shtetit, si zgjatje afati, kualifikim mbi bursat e 
studentëve, relacionet përkatëse. 

03.26.1986 - 
10.30.1986 

32 
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688 Relacion i Ekipit të Kontrollit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kontrollin e bërë në shtëpinë e fëmijës "16 Tetori" në Vlorë. 

12.01.1986 - 
12.05.1986 

7 

689 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, për pjesëmarrje në kurse kualifikimi jashtë shtetit, 
zgjatje afati qëndrimi, relacionet përkatëse. 

03.14.1986 - 
06.25.1986 

53 

690 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, për pjesëmarrje në veprimtari e konferenca 
shkencore ndërkombëtare, ardhjen e personaliteteve 
shkencore nga jashtë shtetit, shfrytëzimi i bursave të ofruara 
nga Organizata Ndërkombëtarë Matsumal në Japoni për vitin 
1987. 

01.06.1986 - 
11.24.1986 

119 

691 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, për ardhjen në vendin tonë përfaqësues të 
INATOM-it, garancitë me INATOM-in, pjesëmarrje në 
Organizatën Botërore të Meteorologjisë, ardhjen në vendin 
tonë të shkencëtarëve të huaj, relacionet e Akademisë së 
Shkencave për këtë problem. 

01.31.1986 - 
09.06.1986 

48 

692 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, për miratim veprimtarie me jashtë shtetit si marrje 
pjesë në mbledhjen e Bashkimit Ballkanik të Fizikantëve, në 
kolegjumin "Mesdheu dhe Evropa Juglindore", në 
simposiumin për informatikën, në Kongresin e Historianëve të 
Turqisë, relacionet e Akademisë së Shkencave për këtë 
problem. 

04.14.1986 - 
12.15.1986 

65 

693 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, 
për pjesëmarrje në veprimtaritë e organizuara në kuadrin e 
Komitetit të Përhershëm Ballkanik, për sizmologjinë dhe 
miratimin për të marrë pjesë në Sesionin e CIBAL-it. 

01.03.1986 - 
10.29.1986 

28 

694 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, për realizimin e planit të punës 
shkencore të gjashtëmujorit të parë të vitit 1986. 

08.13.1986 - 
09.03.1986 

22 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

695 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi blerjen e gurëve të çmuar nga 
popullata si dhe kërkesë dhe qarkullim automjeti, blerje mjete 
jashtë shtetit. 

02.15.1986 - 
12.23.1986 

14 

696 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, njoftim i Akademisë 
së Shkencave për organizimin e funksionimin e rrjetit 
informatik, krijimi i Institutit të Informatikës dhe Matematikës 
së Zbatuar, vënia e fazës së parë të rrjetit informatik. 

07.30.1985 - 
06.14.1986 

30 

697 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, mbi kërkesat e palës sonë për 
Sesionin e 7-të të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor me 
Vietnamin, bashkëpunimin me Organizatën Ndërkombëtare 
"Shërbime speciale industriale", relacionet e Komitetit të 
Shkencës për këtë problem. 

05.06.1986 - 
12.08.1986 

24 

698 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës për PNUD-in, të kërkohen projektet 
për toksikologjinë industriale, për pastrimin e ujrave të 
ndotura, projekti për furnizimin e ujit të pijshëm të Tiranës. 

02.10.1986 - 
02.13.1986 

5 

699 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore për një pjesëmarrje më efektive në 
organizatat ndërkombëtare në dobi të vendit tonë. 

01.18.1986 7 

700 Korresponcencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen në mbledhjet 
ndërkombëtare gjatë vitit 1986. 

03.10.1986 - 
03.20.1986 

9 

701 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi përgatitjen e programit të ciklit të 4-t 
të kontributit të PNUD-it. 

01.08.1986 - 
02.10.1986 

12 

702 Njoftim i Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, për 
plotësimin e detyrave të planit të punës shkencore të vitit 1985 
e të pesëvjeçarit të shtatë si dhe njoftim i Këshillit të 
Ministrave për këtë problem. 

03.14.1986 - 
03.29.1986 

29 

703 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për shtesë fondi në valutë të lirë për 
shtypjen e diskutimeve, raport i Kongresit të 9-të të Partisë. 

05.30.1986 - 
09.25.1986 

19 
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704 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për planin e veprimtarive 
ndërkombëtare sportive, shtesë në valutën tregtare në planin e 
vitit 1986. 

03.18.1986 - 
09.25.1986 

15 

705 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH-së, Angjencinë 
Telegrafike Shqiptare, Akademinë e Shkencave, për miratimin 
e aktiviteteve me jashtë shtetit, pjesëmarrjen në aktivitete 
jashtë shtetit, ardhjen në vendin tonë të të huajve etj., 
relacionet përkatëse. 

02.11.1986 - 
12.22.1986 

88 

706 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi masat 
që janë marrë në zbatim të fjalës së shokut Ramiz Alia, 
mbajtur me krijuesit korçarë. 

04.01.1986 - 
04.29.1986 

16 

707 Program kontrolli, konkluzionet e kontrollit të kryer në 
rrethin e Lezhës, për disa probleme të kulturës. 

06.20.1986 - 
07.21.1986 

17 

708 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për krijimin e 
nje depoje librash për Bibliotekën Kombëtare. 

04.25.1986 - 
06.19.1986 

11 

709 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
shpërblimin e autorëve të   veprave letrare, artistike e 
shkencore. 

09.16.1986 - 
12.16.1986 

70 

710 Konkluzione të Kontrollit të Këshillit të Ministrave, ushtruar 
në Kombinatin Poligrafik, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe 
të Kulturës, Ministrisë së Financave, Komisionit të Planit të 
Shtetit, për shtypshkrimet, dëmtimi i letrës së gazetës gjatë 
udhëtimit me hekurudhë. 

04.09.1986 - 
12.24.1986 

31 

711 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
miratimin e aktiviteteve, pritjeve, ansambleve të fëmijëve të 
Janinës, marrjen pjesë në Festivalin Folklorik të Hanit të 
Delvinaqit, ansambli vietnamez, dërgimin e Ansamblit 
Folklorik të Kolonjës në Fllorinë, relacionet përkatëse, 
platforma e Koncertit Zyrtar të 45-Vjetorit të Themelimit të 
Partisë si dhe blerje pëlhure importi për koncertin. 

06.13.1986 - 
09.19.1986 

41 
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712 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi zbatimin e detyrave që la Ekipi i 
Kontrollit i Këshillit të Ministrave në muzetë kombëtare. 

03.28.1986 - 
06.17.1986 

13 

713 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për punën që bëhet për ekspozitën 
kombëtare të kulturës të materiale popullore në Shkodër. 

09.24.1986 - 
11.16.1986 

31 

714 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për organizimin e një simpoziumi 
mbi monumentet e kulturës. 

08.25.1986 - 
06.03.1987 

65 

715 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, Ministrisë së Ndërtimit, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
korrespondenca, informacione për vendosjen e busteve dhe 
simboleve përkujtimore, mbi punën e bërë për ndërtimin e 
Muzeut për shokun Enver Hoxha, në shenjë respekti e 
dashurie. 

02.11.1986 - 
12.22.1986 

72 

716 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, për miratim projektshkëmbimesh, 
projektprograme, miratim planesh të veprimtarive kulturore, 
shkencore, arsimore me Botën e Jashtme, me Republikën e 
Austrisë, Vietnamin, Algjerinë, Finlandën, Greqinë për vitin 
1986-1987, relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
këtë problem. 

09.25.1986 - 
12.31.1986 

82 

717 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm 
të BFSSH-së, për miratim për të ardhur ekipi i futbollit të 
Kanicës, volejbollit të Selanikut, dërgimi i ekipit të 
Skënderbeut në Fllorinë të Greqisë, pjesëmarrje në seminarin 
ndërkombëtar për gjyqtarë futbolli, relacionet përkatëse. 

05.06.1986 - 
08.19.1986 

20 

718 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, për marrjen e disa masave për sigurimin e fjetjes 
së sportistëve. 

10.15.1986 4 
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719 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, mbi trajtimin e Delegacionit 
të Radiotelevizionit Grek, relacioni përkatës. 

04.19.1986 - 
04.30.1986 

4 

720 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
miratimin e projektmarrëveshjes, lidhje protokolli midis 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit Shqiptar dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit Grek, 
relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit për 
këtë problem. 

04.16.1986 - 
06.09.1986 

15 

721 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, informacion i grupit të 
punës mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në mbledhjen e Këshillit 
Administrativ të PNUD-it si dhe trajtimi në vendin tonë të 
violinistit turk, telegram i Këshillit të Ministrave, mbi 
përsëritësit televiziv të Velishtit në Tropojë e Pukë. 

06.18.1986 - 
12.26.1986 

20 

722 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare, për marrëveshjen midis ATSH-së dhe 
Agjencisë Greke të Lajmeve, relacioni përkatës. 

05.06.1986 - 
05.24.1986 

6 

723 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për pjesëmarrje në Festivalin e Filmit 
të Kanës, në Algjeri, San Paolo (Brazil), pjesëmarrje në takimin 
kinematografik në Tunizi, gjendja e prodhimit të filmit të 
Kinostudios, rishfaqje e filmit dokumentar të nënë Shote 
Pukës, relacionet përkatëse. 

01.31.1986 - 
12.11.1986 

32 

724 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, informacione mbi zhvillimin e Konferencës së 
Parë Kombëtare Shkencore e Mjekësisë Shqiptare, organizuar 
nga Fakulteti i Mjekësisë së Universitetit të Tiranës "Enver 
Hoxha", në bashkëpunim me institucionet e tjera shëndetësore 
të vendit më 23-24 qershor 1986 si dhe fjala e mbylljes dhe 
përshëndetja në emër të Komitetit Qendror dhe të Këshillit të 
Ministrave. 

05.13.1985 - 
06.24.1986 

86 
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725 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë, për lidhje 
marrëveshje me Republikën Demokratike Gjermane dhe me 
Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës Popullore të 
Hungarisë, relacionet e Ministrisë së Shëndetësisë për këtë 
problem. 

08.09.1986 - 
01.13.1987 

37 

726 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, për probleme të fondeve për Institutin e 
Studimeve Pediatrike, miratim veprimtarish për jashtë shtetit, 
marrje pjesë në Byronë Rajonale të OBSH për Evropën, për 
kualifikim për jashtë shtetit. 

04.19.1986 - 
12.26.1986 

19 

727 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi zgjerimin e 
prodhimeve farmaceutike, cilësia e tyre, gjendja në Uzinën e 
Antibiotikëve. 

12.29.1986 - 
12.31.1986 

16 

728 Konkluzione të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
zbatimin e dekretit, për Inspektoratin Sanitar Shtetëror. 

07.08.1986 - 
07.10.1986 

9 

729 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi ndihmën që i 
jepet rretheve të zonës verilindore në fushën e shëndetësisë. 

04.02.1986 - 
04.29.1986 

30 

730 Letra të Këshillit të Ministrave, korrespondenca, informacione 
të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi vdekshmërinë foshnjore, 
masat që duhet të merren për uljen e saj në rrethet e Lezhës 
dhe Tropojës si dhe ruajtja dhe forcimi i shëndetit të nënës dhe  
fëmijës. 

02.01.1986 - 
10.16.1986 

137 

731 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, për përmirësimin e mëtejshëm të organizimit të 
shërbimit shëndetësor në institucionet shkollore e 
parashkollore. 

12.14.1985 - 
07.07.1986 

140 

732 Njoftime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e 
ushtruar mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, 
mbi punën e bërë lidhur me fuqizimin e luftës kundër kancerit 
si dhe detyrat e lëna për krijimin e Institutit Onkologjik. 

12.18.1985 - 
07.07.1986 

32 
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733 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit të Fizikës 
Bërthamore, mbi gjendjen e krijuar në vendin tonë pas 
shpërthimit të centralit bërthamor në Bashkimin Sovjetik, mbi 
ndotjen radioaktive si dhe masat e marra për mbrojtjen e 
mjedisit nga kjo ndotje. 

05.02.1986 - 
09.23.1986 

63 

734 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi shfaqjet e 
sëmundjeve ngjitëse si shfaqjet e aftës epizootike në Itali, 
kolera në Francë, ethet hemoragjike dhe hepatiti viral në 
vendin tonë, masat e marra për mbrojtjen nga këto shfaqje. 

09.05.1986 - 
10.30.1986 

34 

735 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, për shfaqjen e 
sindromit "SIDA" në botë  si dhe masat që duhen marrë për 
parandalimin e hyrjes së kësaj sëmundjeje në vendin tonë. 

09.01.1986 - 
01.16.1987 

23 

736 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, për dhënie pjesë ndërrimi importi për 
automjete, për autoambulancat e urgjencës. 

09.17.1986 - 
09.19.1986 

4 

16 Sektori i Kuadrit.   

737 Drejtimet kryesore, plani i punës së sektorit të kuadrit për 
vitin 1986. 

12.23.1985 - 
10.07.1986 

15 

738 Korrespodenca të Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi studimin e disa dokumenteve, mbi 
dëshmorin Nexhmedin Budo. 

01.07.1986 - 
10.23.1986 

3 

739 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Gjykatën e Lartë, mbi 
studimin e disa dokumenteve për disa persona. 

04.25.1986 - 
09.10.1986 

8 

740 Konkluzione të kontrollit nga sektori i kuadrit në rrethin e 
Sarandës, për zbatimin e detyrave të lëna në kontrollin e 
ushtruar në mars të vitit 1985, dërguar Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Sarandës. 

11.04.1986 - 
11.14.1986 

12 

741 Program pune, dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për masat që janë marrë për zbatimin e 
letrës së Këshillit të Ministrave, për personat e transferuar. 

02.10.1986 - 
02.28.1986 

8 
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742 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për plotësimin 
e dosjeve personale: si kuadër të specialistëve që përfundojnë 
studimet e larta pa shkëputje nga puna. 

02.10.1986 - 
02.12.1986 

5 

743 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për pajisje punonjësish të aparatit me 
armë zjarri si dhe kërkohet mendim për shifrat. 

01.06.1986 - 
12.11.1986 

4 

744 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, për 
shpërndarjen e specialistëve të lartë me rezultatete shumë të 
mira, relacionet e ministrive për këtë problem. 

02.05.1986 - 
12.06.1986 

104 

745 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshilit Popullor të Rrethit të Shkodrës, 
Komitetin Qendror të Partisë (sektori i letrave), për dhënie 
pensioni për merita të veçanta. 

01.03.1986 - 
03.12.1986 

12 

746 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes, për dalje në pension. 

10.01.1985 - 
03.29.1986 

3 

747 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komtetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit, për 
emërtimin e pesë lagjeve dhe dy institucioneve, relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Durrësit për këtë problem. 

09.23.1986 - 
11.20.1986 

6 

748 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për 
administrimin më të mirë të librezave të punës si dhe pasqyrë 
dërguar Komitetit të Partisë të rajonit nr.1, për realizimin e 
stërvitjes ushtarake të punonjësve të aparatit për vitin 1985. 

01.14.1986 - 
06.24.1986 

9 

749 Studim i sektorit të kuadrit, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, mbi disa të dhëna për kuadrot e emërtesës së 
Komitetit Qendror të Partisë, nxjerrë nga protokollet e 
mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së tij për 
vitet 1982-1985. 

08.29.1986 317 

750 Njoftim i sektorit të kuadrit, për sistemimin me strehim e 
punë të bashkëshortëve të kuadrove ose të specialistëve që 
kanë shkuar me qarkullim e transferim nga njëri rreth në 
tjetrin. 

11.21.1986 6 
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751 Raport i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë, për disa probleme të zbatimit të politikës së Partisë në 
punën me kuadrin për periudhën shtator 1984-shtator 1985. 

01.21.1986 - 
02.24.1986 

117 

752 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë, për emërim e lëvizje kuadri, relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Komitetit Ekzekutiv të 
Rrethit të Sarandës për këtë problem. 

01.16.1986 - 
12.24.1986 

18 

753 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, Degën e Administratës të Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Përmetit, për emërim e lëvizje kuadri si dhe rritje page, vënie 
kuadri në dispozicion. 

01.14.1986 - 
12.18.1986 

45 

754 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes, për emërim e lëvizje kuadri si dhe caktim page, 
relacionet e Drejtorisë së Pritjes për këtë problem. 

01.04.1986 - 
10.20.1986 

25 

755 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, Ministrinë e Shëndetësisë, për emërim e 
lëvizje kuadri, relacionet përkatëse. 

11.18.1985 - 
09.25.1986 

56 

756 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Energjitikës, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, për emërim e lëvizje 
kuadri, shtesë page, relacionet përkatëse. 

01.13.1986 - 
09.05.1986 

11 

757 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, për lëvizje kuadri në dispozicion të 
Ministrisë së Komunikacioneve si dhe emërim kuadri. 

01.14.1986 - 
10.29.1986 

14 

758 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për 
emërim e lëvizje kuadri, relacionet përkatëse. 

05.19.1986 - 
10.09.1986 

8 

759 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për 
dhënie leje banimi. 

02.05.1986 - 
02.18.1986 

5 
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760 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Tiranë, Lushnje, 
Berat, për deklarim personi që nuk u ka qëndruar besnik 
qëllimeve të revolucionit dhe ndërtimit socialist të vendit, 
relacion i sektorit të kuadrit për këtë problem. 

05.08.1986 - 
09.16.1986 

36 

761 Korrespodenca të Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë, Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Energjitikës, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Komunikacioneve, komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Lushnje, 
Gjirokastër, Sarandë, Kukës, për shkarkim nga detyra, dhënie 
dhe heqje masë disiplinore. 

03.07.1986 - 
12.23.1986 

36 

762 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, projektdekreti i 
Këshillit të Ministrave në mbështetje të vendimit të Komitetit 
Qendror të Partisë, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
për një ndryshim në përbërjen e Këshillit të Ministrave. 

01.05.1986 - 
01.10.1986 

5 

763 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
për emërim përfaqësuesish diplomatikë. 

02.11.1986 - 
09.30.1986 

41 

764 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi tërheqje vëmendje për 
dekorime. 

05.21.1986 - 4 

765 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, Drejtorinë e Pritjes, për dekorimin e 
shokëve të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Drejtorinë e 
Pritjes. 

01.03.1986 - 
11.05.1986 

18 

766 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, 
për dekorimin e shokëve të këtyre ministrive, relacionet 
përkatëse. 

10.30.1986 - 
12.23.1986 

13 
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767 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Idustrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, për dekorim punonjësish, relacionet 
përkatëse. 

10.15.1985 - 
11.13.1986 

38 

768 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, për 
dekorim punonjësish, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

02.14.1986 - 
11.15.1986 

78 

769 Urdhëresa, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
dekorim punonjësish në sektorët e ndërtimit, komunikacionit, 
postave, relacionet e Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së 
Komunikacioneve, Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telefonave për këtë problem. 

03.27.1986 - 
10.30.1986 

43 

770 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Lushnje, 
Durrës, Shkodër, Gramsh, Berat, Elbasan, Tiranë, për dekorim 
punonjësish, relacionet përkatëse. 

01.08.1986 - 
11.19.1986 

49 

771 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Shëndetësisë, Drejtorinë 
e Përgjithshme të Radiotelevizionit, për dërgim delegacioni 
jashtë shtetit, relacionet përkatëse. 

04.02.1986 - 
12.10.1986 

43 

772 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, Akademinë e Shkencave, për 
dërgim delegacioni jashtë shtetit, relacioni përkatës. 

05.06.1986 - 
10.31.1986 

24 

773 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, për dërgim delegacioni jashtë shtetit, relacioni 
përkatës. 

08.15.1986 - 
08.23.1986 

6 

774 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për miratim delegacioni për jashtë 
shtetit, relacionet përkatëse. 

05.30.1986 - 
10.13.1986 

8 

775 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të PT-së, për 
miratim delegacioni jashtë shtetit, relacionet përkatëse. 

01.16.1986 - 
07.25.1986 

20 
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776 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
miratim delegacioni jashtë shtetit, relacionet përkatëse. 

01.17.1986 - 
12.26.1986 

83 

777 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, Ministrinë e Komunikacioneve, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave, për dërgim specialistësh jashtë shtetit 
për studime universitare, specializim, kualifikim e marrje 
përvoje, relacionet përkatëse. 

01.31.1986 - 
12.16.1986 

63 

778 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, për dërgim jashtë shtetit për 
specializim, kualifikim e marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

01.07.1986 - 
12.01.1986 

64 

779 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, për dërgim jashtë shtetit për specializim, 
kualifikim e marrje përvoje, relacionet e Ministrisë së 
Shëndentësisë për këtë problem. 

12.14.1985 - 
12.26.1985 

126 

780 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrinë e Bujqësisë, për 
dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim, kualifikim dhe 
marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

01.18.1986 - 
11.18.1986 

144 

781 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Financave, për dalje jashtë 
shtetit për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje. 

04.10.1986 - 
11.25.1986 

18 

782 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Energjitikës për dalje 
jashtë shtetit për specializim, kualifikim dhe marrje përvoje, 
relacionet përkatëse. 

01.08.1986 - 
10.13.1986 

100 

783 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare, për dërgim jashtë shtetit për kualifikim 
dhe marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

04.12.1987 - 
07.24.1987 

13 

784 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Shkencës dhe të Teknikës, për dërgim jashtë shtetit për 
kualifikim, specializim dhe marrje përvoje, relacionet 
përkatëse. 

02.21.1986 - 
11.24.1986 

10 
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785 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, për dërgim kuadri jashtë shtetit, për kualifikim, 
specializim dhe marrje përvoje, relacionet e Akademisë së 
Shkencave për këtë problem. 

12.17.1986 - 
12.19.1986 

111 

786 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes, për dërgim kuadri jashtë shtetit për specializim, 
kualifikim, marrje përvoje, relacionet e Drejtorisë së Pritjes për 
këtë problem. 

03.03.1986 - 
12.08.1986 

24 

787 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, për dërgim kuadri jashtë 
shtetit për specializim, kualifikim, marrje përvoje, relacionet 
përkatëse. 

01.20.1986 - 
06.23.1987 

45 

788 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Çmimeve dhe të Standardeve, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
për dërgim jashtë shtetit për marrje përvoje dhe për të marrë 
pjesë në seminarin ndërkombëtar për sigurimin e cilësisë në 
industrinë ushqimore. 

04.08.1986 - 
05.12.1986 

13 

789 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për dërgim kuadri jashtë shtetit për 
specializim, kualifikim dhe marrje përvoje, relacionet e 
Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

02.20.1986 - 
12.26.1986 

130 

790 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për dërgim jashtë shtetit për të marrë 
pjesë në mbledhjet e organizuara ballkanike dhe europiane, 
seminare dhe kongrese për probleme arsimore dhe kulturore, 
relacionet e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës për këtë 
problem. 

01.13.1986 - 
12.10.1986 

61 

791 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, për studime universitare dhe 
pasuniversitare jashtë shtetit, relacionet e ministrive përkatëse 
për këtë problem. 

03.05.1986 - 
04.15.1986 

94 

792 Studim përmbledhës për të dhënat për punonjësit që punojnë 
në organet e kontrollit, që janë me arsim të mesëm e që vendi i 
punës i kërkon me arsim të lartë. 

1986 32 

17 Trajtimi i specialistëve të huaj.   
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793 Evidenca përmbledhëse e specialistëve që kanë ardhur gjatë 
vitit 1986 në ndërmarrjet dhe institucionet e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrisë së Energjitikës, 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrisë së 
Bujqësisë, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Ndërtimit, 
Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, Akademisë së Shkencave, Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postë-Telekomunikacionit, në Radiotelevizion si dhe 
evidenca për përfaqësues firmash që kanë ardhur në vendin 
tonë për marrje në dorëzim mallrash të eksport-importit. 

02.13.1987 - 
06.02.1987 

99 

929 Informacione të sektorit në Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
skemë Udhëheqjes për trajtimin e specialistëve të huaj në 
vendin tonë. 

01.21.1986 - 
12.07.1986 

76 

18 Sektori i Organeve Lokale të Administratës Shtetërore.   

794 Planet e punës të Sektorit të Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore për vitin 1986 si dhe problemet e punës. 

1986 12 

795 Grafiku i mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve si dhe problemet që do të shqyrtojnë 
gjatë vitit 1986. 

02.11.1986 - 
12.09.1986 

164 

796 Informacionet e të deleguarve nga Këshilli i Ministrave që 
kanë marrë pjesë në mbledhjet e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për analizat e planit e të 
buxhetit. 

01.06.1986 - 
12.08.1986 

113 

797 Program pune të Këshillit të Ministrave, konkluzione të 
grupeve të punës, mbi kontrollet e ushtruara në disa rrethe, 
për punën e organeve të pushtetit në rreth e në bazë, për 
plotësimin frontalisht të detyrave të planit ekonomiko-
financiar si dhe problemet e dala gjatë kontrolleve. 

04.03.1986 - 
04.22.1986 

140 
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798 Vendim i Kuvendit Popullor, raporte dhe relacione të Këshillit 
të Ministrave, për rritjen e mëtejshme të efektivitetit, të 
drejtimit e të kontrollit të këshillave popullore dhe të 
komiteteve ekzekutive të tyre, për plotësimin frontal të 
detyrave ekonomike e financiare, raportet dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem, dërgimi i 
vendimit ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

12.04.1985 - 
07.21.1986 

128 

799 Njoftime të bëra nga shokët e ngarkuar nga Këshilli i 
Ministrave në komitetet ekzekutive të këshillave popullore 
rretheve, për diskutimin e projektdirektivave të pesëvjeçarit të 
tetë. 

08.26.1986 - 
09.18.1986 

73 

800 Dekret, njoftim, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi zgjedhjet e këshillave 
popullore dhe gjykatave popullore si  dhe aktivizimi në rrethe 
për zgjedhje të deputetëve të Kuvendit Popullor. 

02.01.1986 - 
10.31.1986 

15 

801 Programe pune, konkluzione të Sektorit të Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, mbi punën e organeve të pushtetit 
në rreth e në bazë në drejtim të realizimit të planit e zgjidhjen 
e problemeve, për furnizimin e popullit në rrethet e Durrësit 
dhe Vlorës. 

02.18.1986 - 
02.26.1986 

42 

802 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për përgatitjen dhe 
zhvillimin e analizave të këshillave popullore e të komiteteve 
ekzekutive për planin e buxhetin e vitit 1985 dhe detyrat që 
shtron projektplani e buxheti i vitit 1986, letra e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

12.25.1985 - 
01.05.1986 

10 

803 Njoftim i Prokurorisë së Përgjithshme, për disa shkelje të 
kërkesave ligjore, lidhur me banimin dhe vendosjen në punë 
në qytetin e Tiranës, njoftim i Sektorit të Organeve  Lokale për 
këtë problem. 

05.20.1986 - 
07.07.1986 

10 

804 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për zënien me punë të 
nxënësve të liruar nga shkollat e edukimit të fëmijëve, relacion 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

04.26.1986 - 
05.27.1986 

8 
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805 Program pune, relacion i Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, për përgatitjen e një seminari në 
Sarandë për përgjithësimin e përvojës së këtij rrethi me temë: 
të ngremë më lart rolin e këshillave popullore për të plotësuar 
detyrat e për të vepruar sipas kompetencave, të cilat nuk u 
zhvilluan. 

09.16.1986 - 
12.14.1986 

76 

806 Konkluzione, relacione, njoftime të Sektorit të Organeve 
Lokale, mbi zhvillimin e një seminari në Këshillin e Ministrave 
me kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, për përmirësimin e mëtejshëm të metodës së 
punës të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, e cila nuk u zhvillua. 

05.09.1985 - 
1986 

169 

807 Vendim, konkluzione, raport i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, letër, program pune të Këshillit të Ministrave, për 
punën e bërë dhe masat për forcimin e mëtejshëm të rolit të 
këshillave popullore, fjala e shokut Ramiz Alia, mbajtur në 
mbledhjen e Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë 
problem. 

09.12.1986 - 
11.25.1986 

81 

808 Konkluzione, njoftime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën 
dhe kontrollin e ushtruar në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Lezhë, Vlorë, Pogradec, 
Durrës, Tiranë, Dibër, Shkodër, Skrapar, Tropojë, për 
bazueshmërinë në ligj të vendimeve të marra nga ana e këtij 
organi. 

01.30.1986 - 
12.29.1986 

122 

809 Konkluzione, njoftime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën 
dhe kontrollin e ushtruar në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Kolonjë, Krujë, Kukës, 
Mirditë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Fier, për bazueshmërinë 
në ligj të vendimeve të marra nga ana e këtij organi. 

03.03.1986 - 
01.27.1987 

59 

810 Konkluzione, njoftime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën 
dhe kontrollin e ushtruar në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Tepelenë, Përmet, Librazhd, 
Korçë, Pukë, për bazueshmërinë në ligj të vendimeve të marra 
nga ana e këtij organi. 

03.14.1986 - 
11.06.1986 

53 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

811 Relacion i Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për ndarje administrative tokësore në 
rrethet Shkodër, Tropojë e Tepelenë, relacionet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve Tropojë, Krujë, 
Tepelenë, njoftimi i Drejtorisë së Organeve Lokale për këtë 
problem. 

07.04.1985 - 
02.11.1986 

49 

812 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i Këshillit 
të Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
disa ndryshime në ndarjen administrative- tokësore të 
rretheve Pogradec, Dibër, Fier, Gjirokastër, Kolonjë, Pukë, 
Mat, Mirditë, Përmet, Tepelenë, relacionet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të këtyre rretheve për këtë 
problem. 

10.29.1985 - 
02.20.1986 

75 

813 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i Këshillit 
të Ministrave, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor, për 
ndarje administrative tokësore në rrethin e Shkodrës, 
Gramshit, Librazhdit, Kukësit, relacionet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për këtë 
problem. 

06.07.1985 - 
10.02.1986 

17 

814 Studim i Këshillit të Ministrave, dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për disa probleme të shpalljes së një 
qendre të banuar qytet dhe të ndërtimit të organeve të 
pushtetit në disa qytete të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë si dhe për përcaktimin e kritereve për fshatrat e 
bashkuara, fshatrat dhe lagjet e qytetit, mendimi i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor për këtë problem. 

10.01.1985 - 
09.16.1986 

23 

815 Njoftim i Sektorit të Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, për disa ndryshime në kompetencat e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

12.08.1986 11 

816 Raporte të Sektorit të Organeve Lokale, Sektorit 
Socialkulturor, për ngritjen e rolit të organeve të pushtetit në 
bazë, për të drejtuar më me kompetencë Sektorin e 
Shëndetësisë si dhe zbatimi i ligjshmërisë sonë socialiste. 

12.25.1986 - 
12.27.1986 

16 
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817 Përmbledhje të bëra nga komitetet ekzekutive të këshilla 
popullore të rretheve, mbi lehtësimin e tyre nga disa 
kompetenca, duke ua kaluar atyre instancave të tjera, dërguar 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore. 

04.08.1986 14 

818 Njoftime të Sektorit të Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, për disa probleme që dalin nga raportet 
informative të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve për tremujorin e katërt të vitit 1985 dhe tremujorët 
e parë, dytë e tretë të vitit 1986. 

03.20.1986 - 
11.27.1986 

68 

19 Inspektimi i Shtetit.   

819 Planet e punës të Inspektimit të Shtetit për vitin 1986 si dhe 
letër e Këshillit të Ministrave, për sigurimin e kushteve të 
punës të inspektorëve në rrethe. 

12.30.1985 - 
11.27.1986 

26 

820 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave e Inspektimit të 
Shtetit me Gjykatën e Lartë dhe Hetuesinë e Përgjithshme, për 
disa kallëzime të bëra si dhe probleme për forcimin e 
kontrollit shtetëror. 

10.11.1985 - 
06.10.1986 

31 

821 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për disa probleme që ngrihen 
në një letër anonime, drejtuar shokut Hekuran Isai dhe 
zgjidhja e tyre. 

01.10.1986 - 
10.04.1986 

11 

822 Njoftime, letra dhe konkluzione të Inspektimit të Shtetit, për 
disa shpërdorime të lëndës drusore në Ndërmarrjen e 
Përpunimit të Drurit në Laç. 

12.22.1985 - 
01.27.1987 

66 

823 Letra, informacione dhe procesverbale të Inspektimit të 
Shtetit, për disa shkelje të administrimit të pronës në 
impianitn e argjilës në Durrës. 

01.29.1986 - 
07.08.1986 

29 

824 Program pune dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
zbatimin e iniciativës për krijimin e tufëzave e bagëtive në 
brigadat e bujqësisë. 

01.04.1986 - 
02.11.1986 

8 

825 Program pune, aktekontrolli dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin e ushtruar, lidhur me zbatimin e 
detyrave për dorëzimin e drithit dhe përdorimin e misrit për 
blegtorinë. Ky problem është parë edhe në mbledhje të 
Kryesisë datë, 25.02.1986. 

01.29.1986 - 
02.25.1986 

77 
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826 Program kontrolli, konkluzione dhe njoftim i Inspektimit të 
Shtetit, për punën e bërë për zbatimin e disa detyrave të 
urdhëresës së Këshillit të Ministrave, për shfrytëzimin, 
mirëmbajtjen, riparimin dhe ruajtjen e makinerive e pajisjeve. 

01.03.1986 - 
02.13.1986 

31 

827 Procesverbal dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
verifikimin e letrës, dërguar në aparat nga një punonjës i 
minierës së Spaçit në rrethin e Mirditës. 

01.07.1986 - 
02.17.1986 

7 

828 Shënime dhe letra të Inspektimit të Shtetit, për analizën e plotë 
të mallrave ushqimore. 

12.20.1985 - 
02.21.1986 

12 

829 Program pune, njoftime të Inspektimit të Shtetit si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, për gjendjen e materialeve të tepërta në 
ndërmarrjet e furnizimit materialo-teknik në Durrës. 

01.05.1986 - 
04.07.1986 

68 

830 Program kontrolli, njoftime dhe letra të Inspektimit të Shtetit, 
për disa probleme të prodhimit, shpërndarjes dhe cilësisë në 
uzinën e gozhdë-bulonave në Kavajë. 

02.18.1986 - 
05.14.1986 

15 

831 Program kontrolli, procesverbal, konkluzione, njoftime dhe 
letra të Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në disa 
ndërmarrje të sistemit të naftës për shfrytëzimin e mjeteve të 
transportit. 

03.04.1986 - 
04.02.1986 

33 

832 Program kontrolli, aktverifikimi, njoftim dhe letra të 
Inspektimit të Shtetit, për plotësimin e detyrave të planit të 
eksportit të mineralit të kromit dhe të koncentratit të tij e të 
piritit. 

03.01.1986 - 
04.07.1986 

34 

833 Program kontrolli, konkluzione e njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin, lidhur me përdorimin dhe kursimin e 
energisë elektrike e të ujit në rrethet Tiranë dhe Elbasan. 

03.03.1986 - 
04.12.1986 

17 

834 Shënime, letër, procesverbale dhe informacion i Inspektimit të 
Shtetit, për gjendjen e mallrave në stacionin e hekurudhës 
Pogradec. 

02.21.1986 - 
03.14.1986 

13 

835 Program kontrolli, procesverbal, njoftim dhe letra të 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin për disa probleme të 
ruajtjes dhe të administrimit të pronës në disa ndërmarrje të 
sistemit komunal. 

04.03.1986 - 
05.07.1986 

11 
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836 Program pune, aktkontrolli, njoftime, konkluzione dhe letra të 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në disa vepra 
ujore për realizimin e grafikëve të ndërtimit dhe dorëzimit të 
tyre në afatet e parashikuara. 

03.20.1986 - 
08.01.1986 

87 

837 Letra dhe aktekontrolli të Inspektimit të Shtetit, për morsteritë 
e ardhur nga importi për linjën e tensionit të lartë, masa me 
karakter edukues për fabrikën e këpucëve si dhe për 
pezullimin e kripës së gjellës në Ndërmarrjen Kimike në 
Tiranë. 

01.13.1986 - 
04.23.1986 

20 

838 Letër dhe shënime të Inspektimit të Shtetit, për ardhjen e disa 
pjesë këmbimive për makineri, për shkaqet e moszbatimit të 
detyrave, për eksportimin e mineralit të hekur-nikelit sipas 
planit të shtetit. 

03.12.1986 - 
05.23.1986 

5 

839 Program kontrolli, aktekontrolli dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin e ushtruar në rrethet Kukës e Pukë dhe 
Ministrinë e Bujqësisë, për prodhimin dhe furnizimin me 
perime për popullin. 

05.02.1986 - 
05.29.1986 

18 

840 Letër e Inspektimit të Shtetit dhe materiale të tjera, për 
dëmtimin e salcës së domates për eksport me vlerë 103 mijë 
dollarë. 

05.27.1986 - 
05.31.1986 

33 

841 Program kontrolli, njoftim dhe letër të Inspektimit të Shtetit, 
për disa shkelje të dispozitave ligjore në Portin Detar "Enver 
Hoxha" në Durrës. 

04.05.1986 - 
05.31.1986 

9 

842 Program pune, procesverbale, njoftime dhe letra të 
Inspektimit të Shtetit, për zbatimin e detyrave në ndërtimin 
dhe dorëzimin në afat, të objekteve sipas planit. 

05.03.1986 - 
06.12.1986 

30 

843 Program kontrolli, informacion dhe letër e Inspektimit të 
Shtetit, për disa shkelje të vërtetuara në stacionet hekurudhore 
Shkodër, Durrës, Pogradec dhe Vlorë. 

05.05.1986 - 
06.12.1986 

13 

844 Program kontrolli, procesverbale, njoftime dhe letra të 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e zbatimit të detyrave të 
prodhimit e shpërndarjes në sasi e cilësi të pjesëve  të 
ndërrimit. 

05.02.1986 - 
07.26.1986 

63 

845 Letër e Inspektimit të Shtetit, për disa shkelje të dispozitave 
ligjore në degët e spedicionit. 

03.19.1986 2 
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846 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për punën e bërë dhe 
dhënien e rrugëve të zgjidhjes të disa problemeve që kanë të 
bëjnë me dëmtimin e thasëve të nitratit dhe uresë gjatë 
transportit të tyre. 

10.31.1985 - 
08.01.1986 

26 

847 Letra të Inspektimit të Shtetit, për administrimin e fondit të 
banesave si dhe dokumente të tjera për këtë problem. 

12.06.1985 - 
07.09.1986 

15 

848 Letër dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për disa shkelje 
financiare në ndërmarrjen e Agroeksportit në Tiranë. 

01.29.1986 - 
06.30.1986 

11 

849 Program kontrolli dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
masat e marra në plotësimin e detyrave të udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave, për zbatimin e nismës për mbajtjen e 
bagëtive në brigadat bujqësore. 

06.27.1986 - 
08.01.1986 

8 

850 Shkresë e Inspektimit të Shtetit dhe dokumente të tjera, për 
importimin e frigoriferëve nga Jugosllavia. 

07.14.1986 - 
08.13.1986 

11 

851 Program kontrolli dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
zbatimin e disa detyrave të  vendimit të Këshillit të 
Ministrave, për zgjerimin e mëtejshëm të prodhimit të 
mallrave të përdorimit të gjerë. 

07.01.1986 - 
08.12.1986 

8 

852 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për kontrollet e befasishme 
të ushtruara në disa ndërmarrje të tregtisë së brendshme dhe 
industrisë së lehtë dhe ushqimore, për administrimin e 
pronës. 

06.07.1986 - 
10.15.1986 

101 

853 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për realizimin e grafikut të 
eksportit të mallrave me anije nga Porti i Durrësit për muajin 
korrik 1986. 

06.17.1986 - 
08.14.1986 

9 

854 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në 
Parkun Automobilistik të Mallrave në Laç. 

04.11.1986 - 
09.01.1986 

10 

855 Program kontrolli dhe njoftim i Inspektimit të Shtetit, për 
verifikimin e prodhimit të grurit në rrethet Krujë, Lushnje dhe 
Vlorë. 

08.01.1986 - 
09.01.1986 

10 

856 Aktkontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit si dhe letra 
të ardhura Inspektimit, për gjendjen në kooperativën 
bujqësore Gjinar të rrethit të Elbasanit. 

05.07.1985 - 
07.19.1986 

26 
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857 Përmbledhëse e një letre, program kontrolli, konkluzione, 
shkresa, njoftime të Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e 
ushtruar për problemet e administrimit të pronës në 
transportin hekurudhor si dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
për disa shpërdorime të bazës materialo-eknike nga stacionet 
hekurudhore. 

07.11.1986 - 
01.10.1987 

92 

858 Program kontrolli, aktkontrolli, shkresa, konkluzione dhe 
njoftime të Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në 
ndërmarrjen e përpunim mish-qumështit në Tiranë, për 
dokumentimin, ruajtjen dhe administrimin e vlerave 
materiale. 

06.30.1986 - 
09.03.1986 

81 

859 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për disa probleme që dalin 
nga rikontrolli i detyrave dhe verifikimi i një letre anonime, 
dërguar shokut Adil Çarçani për disa probleme në qytetin 
"Studenti". 

04.23.1986 - 
06.24.1986 

42 

860 Program kontrolli, konkluzione, procesverbale, shkresa dhe 
njoftime të Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar për 
zbatimin e rregullave dhe kritereve në ndërtimin e banesave 
me ndihmesë vullnetare në ngritjen e kateve dhe të shtesave 
anësore në banesat ekzistuese. 

09.16.1986 - 
01.06.1987 

119 

861 Program kontrolli, aktkontrolli, konkluzione dhe njoftime të 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e kryer për zbatimin e 
rregullave në fushën e doganës. 

07.18.1986 - 
09.30.1986 

68 

862 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për zbatimin e grafikut të 
eksportit për periudhën 20 deri 31 gusht 1986. 

09.03.1986 - 
09.15.1986 

4 

863 Shkresa dhe aktkontrolli i Inspektimit të Shtetit, për 
verifikimin e një letre, dërguar nga punonjësja e treg shumicës 
në Durrës, për probleme të interesit të përgjithshëm. 

08.22.1986 - 
09.10.1986 

11 

864 Njoftim për verifikimin e çështjeve të ngritura në letrën 
dërguar Inspektimit të Shtetit nga Ministria e Punëve të 
Brendshme. 

09.03.1986 - 
10.24.1986 

13 

865 Program pune dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
kontrollin e zbatimit të rregullave të administrimit të 
prodhimit të misrit, korrjen dhe evadimin e tij pa firo. 

09.03.1986 - 
10.02.1986 

18 
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866 Njoftime të Inspektimit të Shtetit për kontrollin e kryer në 
NTU në Durrës, në bazë të problemeve që ngriheshin në një 
letër anonime. 

08.12.1986 - 
10.07.1986 

20 

867 Program pune, shkresa dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, 
për kontrollin e ushtruar për planifikimin, evidencimin e 
normativave të përdorimit të materialeve. 

09.08.1986 - 
10.08.1986 

10 

868 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për prodhimin e pluhurit larës 
në uzinën e re të Qytetit Stalin. 

10.07.1986 - 
11.20.1986 

5 

869 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e letrës në 
NPV Vlorë. 

10.15.1986 - 
12.23.1986 

10 

870 Program kontrolli, njoftime dhe shkresa të Inspektimit të 
Shtetit, për verifikimin e disa çështjeve që ngrihen në letrën e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për Kombinatin e Sheqerit 
në Maliq. 

09.19.1986 - 
11.01.1986 

27 

871 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për disa probleme të dala 
për administrimin e pronës në rrethin e Dibrës. 

10.24.1986 - 
10.27.1986 

18 

872 Program kontrolli dhe konkluzione të Inspektimit të Shtetit, 
për disa përgjithësime për gjendjen dhe masat që duhen 
marrë, për forcimin e kontrollit shtetëror. 

03.03.1986 - 
10.29.1986 

190 

873 Njoftime, raport dhe shkresa të Inspektimit të Shtetit, lidhur 
me dëmin ekonomik të shkaktuar nga mosardhja e mineralit 
dhe e koncentratit të kromit sipas kushteve të kontratës. 

09.10.1986 - 
01.28.1987 

126 

874 Program pune, aktkontrolli, konkluzione, shkresa dhe 
njoftime të Inspektimit të Shtetit, për disa probleme të 
administrimit të pronës në ndërmarrjet e sistemit të naftës. 

10.03.1986 - 
01.10.1987 

79 

875 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për kontrollin lidhur me 
konsumin e ujit të pijshëm nga ndërmarrjet prodhuese të 
qytetit të Tiranës. 

12.02.1986 4 

876 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për dëmin e shkaktuar për 
dërgimin e një sasie malli për eksport nga Korça në Durrës. 

12.04.1986 - 
12.05.1986 

10 

877 Program kontrolli, njoftim dhe shkresa të Inspektimit të 
Shtetit, për punën që bëhet në byrotë teknologjike në 
ndërmarrjet e përpunim-drurit në industri. 

11.10.1986 - 
12.11.1986 

8 
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878 Njoftime të Inspektimit të Shtetit, për masat e marra për 
transportimin pa humbje të plehrave azotike. 

12.08.1986 - 
12.12.1986 

18 

879 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, lidhur me disa makineri të 
importit për miniera të pavëna në punë. 

12.05.1986 - 
12.15.1986 

16 

880 Njoftim i Inspektimit të Shtetit, për verifikimin e problemeve 
që ngrihen në një letër, dërguar shokut Manush, nga një grup 
studentësh të inxhinierisë mekanike. 

12.02.1986 - 
12.16.1986 

16 

881 Program kontrolli, shkresa dhe njoftime të Inspektimit të 
Shtetit, për kontrollin e ushtruar për zbatimin e detyrave të 
vendimit të Këshillit të Ministrave, për fuqizimin e bazës 
ushqimore të blegtorisë dhe për shtimin e prodhimit të mishit. 

10.03.1986 - 
12.12.1986 

22 

882 Program kontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
zbatimin e detyrave të vendimit të Këshillit të Ministrave, për 
disa masa të mëtejshme për forcimin e kontrollit në fushën e 
ruajtjes dhe administrimit të pronës socialiste si dhe përgjigjet 
e ministrive. 

12.03.1986 - 
01.09.1987 

101 

883 Program kontrolli dhe njoftime të Inspektimit të Shtetit, për 
zbatimin e detyrave të caktuara në programin e Këshillit të 
Ministrave, të hartuar në zbatim të vendimit të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për mbrojtjen e tokës. 

12.01.1986 - 
05.14.1987 

68 

884 Program kontrolli, aktkontrolli, shkresa dhe njoftime të 
Inspektimit të Shtetit, për kontrollin e ushtruar në fabrikën e 
qelqit në Kavajë. 

11.06.1986 - 
01.13.1987 

22 

885 Korrespondencë e Inspektimit të Shtetit me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, për 
problemet e sektorit Allias të NB "17 Nëntori". 

08.29.1986 - 
01.20.1987 

8 

886 Shkresë e Inspektimit të Shtetit, për kërkesë masash 
zhdëmtimi karshi një telegrami. 

07.05.1986 - 
01.20.1987 

2 

20 Byroja Juridike.   

887 Letra të Këshillit të Ministrave, dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, për botimin, shpërndarjen, ruajtjen, 
shfrytëzimin e përmbledhësit të përgjithshëm të Legjislacionit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 1945-1985. 

08.22.1986 - 
09.29.1986 

16 
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888 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për Policinë 
Popullore. 

07.14.1986 - 
07.18.1986 

7 

889 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi disa masa, lidhur me shërbimin e zyrave 
të gjendjes civile. 

03.06.1986 - 
04.04.1986 

11 

890 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, mbi dërgimin e akteve, 
për caktimin dhe përkujtimin e festave, dërgimi i këtyre 
akteve Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

01.24.1986 - 
02.05.1986 

19 

891 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, Institutin e Kërkimeve Veterinare, mbi 
sqarimin për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë, Institutit të Studimeve 
Veterinare për këtë problem. 

01.16.1986 - 
07.21.1986 

7 

892 Procesverbal dhe letër e Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi disa probleme për forcimin e kontrollit 
shtetëror, njoftim i grupit të punës për këtë problem. 

04.02.1986 - 
04.26.1986 

55 

893 Letër e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për disa shkelje në sistemin me banesë e me punë 
të familjeve që kanë kryer masën e internimit ose të dëbimit, 
relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës për këtë problem. 

07.04.1986 - 
07.17.1986 

8 

894 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, letër e Këshillit të 
Ministrave, dërguar komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi falje të gjerë me rastin e 40-Vjetorit 
të Shpalljes së Republikës, vendosja në punë e personave të 
liruar nga falja e gjerë, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për këtë problem. 

01.10.1986 - 
06.18.1986 

21 

21 Drejtoria e Kontrollit të Mjeteve Matëse.   

895 Program pune, njoftim i Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve 
Matëse, mbi dhënien llogari para masës. 

12.14.1985 - 
11.06.1986 

14 
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896 Letër dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave, dërguar 
disa ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për disa mangësi në matjen e fuqisë 
kalorike të qymyrgureve dhe masat për mënjanimin e tyre si 
dhe kontrolli i ushtruar në disa ndërmarrje të tregtisë së 
rrethit të Tiranës. 

02.11.1986 - 
03.18.1986 

12 

897 Udhëzime metodike të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin 
e mjeteve matëse me krahë të barabartë nr.9-86, 8-86, 4-86, 
dërguar ministrive dhe institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

03.08.1986 - 
10.01.1986 

90 

898 Udhëzim metodik i Këshillit të Ministrave, dërguar 
ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, tabelat e kthimit të disa 
njësive matëse në sistemin SI. 

03.04.1986 33 

899 Konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, mbi 
kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e sistemit SI. 

01.28.1986 - 
12.15.1986 

10 

900 Konkluzione dhe vendime të Drejtorisë së Kontrollit të 
Mjeteve Matëse, mbi kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e 
sistemit të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Ekonomisë Komunale, 
mbi përdorimin e njësive matëse. 

01.15.1986 - 
03.17.1987 

74 

901 Konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, mbi 
kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e sistemit të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

01.15.1986 - 
12.18.1986 

21 

902 Konkluzione dhe vendime të Drejtorisë së Kontrollit të 
Mjeteve Matëse, mbi kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e 
sistemit të Tregtisë e NTUS, NTFP, mbi përdorimin e njësive 
matëse. 

01.15.1986 - 
11.17.1986 

73 

903 Konkluzione dhe vendime të Drejtorisë së Kontrollit të 
Mjeteve Matëse, mbi kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e 
sistemit të industrisë së lehtë dhe ushqimore, mbi përdorimin 
e njësive matëse. 

06.18.1986 - 
08.27.1986 

49 

904 Konkluzione dhe vendime të Drejtorisë së Kontrollit të 
Mjeteve Matëse, mbi kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet e 
sistemit të komunikacionit mbi përdorimin e njësive matëse. 

01.03.1986 - 
04.19.1986 

26 
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22 Informacioni.   

905 Njoftime të Zyrës së Informacionit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi ngjarje të jashtëzakonshme sipas rretheve për 
vitin 1986. 

02.04.1986 - 
12.25.1986 

44 

906 Njoftime përmbledhëse të Zyrës së Informacionit të Aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi ngjarje të jashtëzakonshme të 
vitit 1986. 

02.06.1986 - 
01.04.1987 

33 

907 Programe pune mbi ngritjen e shtabit qendror dhe grupit të 
informacionit në Aparatin e Këshillit të Ministrave, për 
plotësimin e detyrave të eksport-importit dhe për 
përmirësimin e treguesve të bilancit valutor. 

1986 - 1986 2 

908 Urdhër i brendshëm për masat përdoruese të shërbimit të 
rojës operative të gatishmërisë luftarake në selinë e Këshillit të 
Ministrave nga data 25.10.1986 deri më 10.11.1986. 

10.24.1986 2 

909 Njoftime të Zyrës së Informacionit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi punën e bërë në ministri e rrethe për njohjen 
dhe diskutimin popullor, zbërthimi i detyrave që dalin nga 
projektdirektivat e Kongresit të 9 -të të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

07.12.1986 - 
08.30.1986 

85 

910 Njoftim i Zyrës së Informacionit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi dëmtimet në blegtori, në shpendë, artikuj të 
imët, të ngritura këto në shtyp, njoftim i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për këtë problem. 

08.06.1985 - 
12.08.1986 

14 

911 Njoftime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
probleme e kritika që kanë dalë në shtypin qendror. 

03.15.1986 - 
05.27.1986 

11 

912 Njoftime të Këshillit të Ministrave, të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi njoftimet dhe të dhënat që kanë ardhur nga 
ministritë për gjashtëmujorin e parë 1986, çmimet e eksport-
importit si nëntëmujor, treguesit e punës si dhjetëmujor. 

07.08.1986 - 
11.26.1986 

27 

913 Njoftime të Zyrës së Informacionit, mbi probleme të 
furnizimit, pemëtarisë, karburanteve, gjendja e midhjeve, baza 
ushqimore e blegtorisë etj. 

05.15.1986 - 
09.20.1986 

10 

23 Dega e Administratës.   
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914 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë së Jashtme, Komisionin e Planit të Shtetit, 
Makinaimportin, për planin e importit për vitin 1987 për 
Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

04.22.1986 - 
12.01.1986 

53 

915 Projektplani i shpenzimeve të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për vitin 1986, dërguar Ministrisë së Financave. 

09.16.1986 5 

916 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi dhënie mendimi për krijimin e 
Parkut të Autoveturave të Udhëheqjes së Partisë dhe të 
Shtetit. 

09.16.1986 9 

24 Dega e Ankesave.   

917 Relacion i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë, mbi problemet e ngritura në informacionin e 
Komitetit Qendror të Partisë nga letrat e popullit dhe 
vëzhgimet e gazetarëve në bazë si dhe njoftimet e ministrive. 

04.10.1986 - 
06.14.1986 

82 

918 Korrespondenca të Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Dibrës, Tiranës, 
mbi disa probleme për shqyrtimin dhe zgjidhjen e ankesave të 
popullit drejtuar Udhëheqjes. 

01.25.1986 - 
05.22.1986 

10 

25 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letra anonime dërguar Këshillit të Ministrave për gjendjen e 
keqe ekonomike. 

05.23.1986 - 
04.27.1987 

8 

2/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat, Dibër, Durrës, 
Gjirokastër, Krujë, Kukës, Korçë, Mat, Pogradec, Sarandë, 
Tepelenë dhe Vlorë dërguar Këshillit të Ministrave mbi 
probleme të organizimit të punës në ndërmarrjet ekonomike. 

01.05.1986 - 
02.15.1988 

218 

3/L Ankesa të disa kooperativistëve nga rrethet Elbasan, Krujë, 
Korçë, Lezhë, Librazhd, Tepelenë dhe Tropojë dërguar 
Këshillit të Ministrave për mangësi në organizimin e punës në 
kooperativat bujqësore. 

06.22.1985 - 
01.20.1987 

112 

4/L Letra anonime dërguar Këshillit të Ministrave për qëndrimin 
politik të disa kuadrove drejtuese. 

02.26.1986 - 
03.20.1987 

35 
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5/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Dibër, Durrës, Elbasan, 
Fier, Gramsh, Kolonjë dhe Korçë dërguar Këshillit të 
Ministrave, kundër kuadrove drejtuese për mashtrime, 
shpërdorim të pronës shtetërore, sjelljen keq me popullin etj. 

01.23.1986 - 
05.05.1987 

133 

6/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Kukës, Lezhë, Librazhd, 
Lushnjë, Mat, Pukë, Pogradec, Sarandë, Skrapar, Shkodër, 
Tiranë, Tropojë dhe Vlorë dërguar Këshillit të Ministrave, 
kundër kuadrove drejtuese për mashtrime, shpërdorime, të 
pronës shtetërore, sjelljen e keqe me popullin, etj. 

06.19.1985 - 
08.21.1987 

213 

7/L Ankesa të disa kuadrove nga rrethet Berat, Dibër dhe Durrës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për transferime brenda dhe 
jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet. 

08.16.1985 - 
08.05.1987 

114 

8/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Elbasanit dërguar 
Këshillit të Ministrave për transferime brenda dhe jashtë 
rrethit nga fshati në qytet dhe nga qyteti në fshat. 

02.28.1985 - 
01.07.1987 

175 

9/L Ankesa të disa kuadrove nga rrethet Krujë, Korçë dhe Kukës 
dërguar Këshillit të Ministrave për transferime brenda dhe 
jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet. 

08.05.1985 - 
03.07.1987 

95 

10/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove nga rrethet Lezhë, Librazhd 
dhe Mat dërguar Këshillit të Ministrave për emërime, 
transferime brenda dhe jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe 
nga fshati në qytet. 

03.26.1985 - 
01.08.1987 

125 

11/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove nga rrethet Përmet, 
Pogradec, Pukë, Sarandë dhe Shkodër dërguar Këshillit të 
Ministrave për emërime, transferime brenda dhe jashtë rrethit 
nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet. 

11.21.1983 - 
08.05.1987 

192 

12/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove nga rrethi i Tiranës dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, transferime brenda dhe 
jashtë rrethit nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet (tipike 
dhe të rëndësishme). 

01.29.1981 - 
09.06.1986 

225 

12/1/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove nga rrethi i Tiranës dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, transferime brenda dhe 
jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe nga fshati në qytet. 

03.17.1986 - 
06.02.1987 

217 
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13/L Ankesa, kërkesa të disa kuadrove nga rrethet Tepelenë dhe 
Vlorë dërguar Këshillit të Ministrave për emërime dhe 
transferime brenda dhe jashtë rrethit, nga qyteti në fshat dhe 
nga fshati në qytet. 

12.24.1986 139 

14/L Letër kolektive e arsimtarëve që kanë shkuar vullnetar në 
zonat Verilindore dërguar Këshillit të Ministrave për trajtimin 
e tyre. 

04.29.1986 - 
12.25.1986 

15 

15/L Ankesë e Ahmet Agalliut punonjës në Ndërmarrjen Sizmike 
Fier dërguar Këshillit të Ministrave për dërgimin jashtë shtetit 
për specializim të kuadrove që nuk dinë asnjë gjuhë të huaj ,si 
dhe kërkesë për specializime pasuniversitare. 

03.27.1986 - 
03.17.1987 

38 

16/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat dhe Dibër dërguar 
Këshillit të Ministrave për emërime, pushime dhe punësimin e 
tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

09.30.1983 - 
05.08.1987 

97 

17/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 të 
rëndësishme). 

12.10.1982 - 
02.26.1987 

171 

18/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Kukës, Lezhë, Lushnjë 
dhe Mat dërguar Këshillit të Ministrave, për emërime, 
pushime dhe punësimin e tyre në vende të papërshtatshme 
(tipike dhe të rëndësishme). 

11.13.1982 - 
08.17.1987 

190 

19/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Mirditë, Pogradec, 
Sarandë dhe Shkodër dërguar Këshillit të Ministrave për 
emërime, pushime dhe punësimin e tyre në vende të 
papërshtatshme (tipike dhe të rëndësishme). 

12.14.1979 - 
05.30.1987 

148 

20/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Tiranë, Tropojë dhe 
Vlorë dërguar Këshillit të Ministrave për emërime, pushime 
dhe punësimin e tyre në vende të papërshtatshme (tipike dhe 
të rëndësishme). 

10.10.1984 - 
12.01.1987 

153 

21/L Ankesë e një grupi punëtorësh të ofiçinës së avioneve Zadrime 
dërguar Këshillit të Ministrave për kushte pune. 

03.01.1986 - 
05.08.1986 

6 
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22/L Telegrame urimi dërguar Adil Çarçanit nga disa qytetarë ku e 
falenderojnë për vlerësimin dhe ndikimin e dhënë, ka dhe 
poezi për Partinë dhe Kongresin e 9-të (tipike dhe të 
rëndësishme). 

01.08.1986 - 
11.10.1986 

17 

23/L Letër e Lefter Dilos dërguar Këshillit të Ministrave për 
nderimin e Mësueses së Popullit Urani Rumbo. 

02.20.1986 - 
07.03.1986 

4 

24/L Kërkesë e Dervish Metës dërguar Këshillit të Ministrave për 
shpalljen Hero të Punës Socialiste, të babait të tij i aksidentuar 
në punë në vitin 1985 nga dëbora e madhe. 

01.22.1986 - 
04.05.1986 

5 

25/L Letër falenderimi e Dorian Mihalit (nipi i Dr.Ali Mihalit) 
dërguar Këshillit të Ministrave për vënien e një pllake 
përkujtimore në Spitalin e Vlorës për të nderuar gjyshin e tij si 
dhe kërkesë e Dashamir Uruçit për shpalljen e shtëpisë së tij 
monument kulture. 

03.07.1986 - 
12.27.1986 

15 

26/L Ankesa, kërkesa nga disa qytetarë dërguar Këshillit të 
Ministrave për njohjen dhe trajtimin e dëshmorëve të Luftës 
NÇL. 

02.12.1979 - 
07.07.1987 

210 

27/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat, Dibër, Elbasan, 
Fier, Gjirokastër, Korçë, Lezhë,  Librazhd, Lushnjë, Pukë, 
Sarandë, Shkodër dhe Tiranë dërguar Këshillit të Ministrave 
për keqtrajtim. 

07.03.1984 - 
09.26.1987 

233 

28/L Ankesa të disa personave të burgosur dhe të internuar 
dërguar Këshillit të Ministrave për keqtrajtim. 

01.03.1978 - 
10.19.1986 

100 

29/L Letra anonime të fshatit Qarisht i rrethi të Librazhdit dhe e një 
personi nga fshati Tërbuq i Gjirokastrës për zbutjen e luftës së 
klasave. 

04.07.1986 20 

30/L Ankesë e një qytetari dërguar Këshillit të Ministrave, i cili 
kërkon të dijë shkakun e vdekjes të djalit dhe vëllait të tij, të 
cilët kanë qënë duke kryer shërbimin ushtarak. 

03.15.1986 - 
11.19.1986 

10 

31/L Ankesë e një qytetari dërguar Këshillit të Ministrave për 
marrjen e një ore nga dy punonjës të Degës së Brendshme 
Korçë. 

12.26.1986 - 
01.09.1987 

2 
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32/L Kërkesë e Frano Ilias i dënuar, dërguar Këshillit të Ministrave 
për kthimin e dorëshkrimit të tij me titull "Kanuni i 
Skërderbeut". 

12.12.1986 - 
05.21.1987 

7 

33/L Informacione të Mexhit Kokalarit dërguar Këshillit të 
Ministrave për thesarin e Ali Pashë Tepelenës dhe Asllan 
Kuces. 

11.22.1986 - 
06.30.1987 

20 

34/L Ankesa të disa të internuarve dhe të dënuarve për faje të 
ndryshme dërguar Këshillit të Ministrave për dënime dhe 
internime të padrejta. 

11.02.1984 - 
01.15.1987 

282 

35/L Ankesa të disa personave dërguar Këshillit të Ministrave për 
çështje pronësie. 

04.19.1985 - 
07.20.1987 

56 

36/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për shtetëzime banesash. 

03.21.1983 - 
05.22.1987 

149 

37/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për shpronësime. 

08.10.1985 - 
02.09.1987 

93 

38/L Kërkesa të disa qytetarëve dërguar Këshillit të Ministrave për 
zgjidhje problemi trashëgimie jashtë shtetit. 

01.22.1986 - 
11.25.1986 

25 

39/L Kërkesa të disa emigrantëve shqiptare dërguar Këshillit të 
Ministrave për të vizituar Shqipërinë. 

12.13.1985 - 
01.04.1987 

10 

40/L Ankesa, kërkesa nga disa qytetarë dërguar Këshillit të 
Ministrave për dhënie vize. 

09.13.1986 8 

41/L Ankesa nga disa qytetarë dërguar Këshillit të Ministrave për 
mosdhënien e lekëve dhe pakove që u vijnë nga jashtë shtetit. 

03.14.1986 - 
12.11.1986 

9 

42/L Ankesë e një kooperativisti nga rrethi i Librazhdit dërguar 
Këshillit të Ministrave për shkurtimin e kopshtit kooperativist. 

01.29.1986 - 
03.07.1986 

5 

43/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për tufëzimin e bagëtive me forcë. 

04.02.1984 - 
08.20.1987 

122 

44/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve dërguar Këshillit të 
Ministrave për ndërtime rezervuarësh dhe kanale për ujitjen e 
tokave. 

11.30.1985 - 
03.09.1987 

57 

45/L Kërkesa nga populli në rrethet Lushnjë, Kolonjë, Kukës, Mat 
dhe Tepelenë dërguar Këshillit të Ministrave për ndërtim, 
meremetim rrugësh e urash. 

08.04.1986 - 
12.23.1987 

32 
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46/L Ankesa, kërkesa nga populli në rrethet Fier dhe Kukës 
dërguar Këshillit të Ministrave për ndërtim objektesh social-
kulturore. 

10.25.1984 - 
03.12.1987 

64 

47/L Ankesa nga populli në Rrethet e Korçës dhe Durrësit dërguar 
Këshillit të Ministrave për të meta e dobësi në mirëmbajtjen e 
banesave. 

07.07.1984 - 
07.05.1986 

24 

48/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat, Dibër, Krujë e 
Lezhë dërguar Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
banesave të dëmtuara nga tërmeti dhe fatkeqësi të tjera të 
natyrës. 

08.21.1985 - 
12.23.1986 

123 

49/L Ankesa nga populli në rrethet Korçë, Kukës, Lezhë, Librazhd, 
Përmet, Pogradec, Sarandë, Tiranë dhe Vlorë dërguar Këshillit 
të Ministrave për ujin e pijshëm. 

11.22.1983 - 
06.17.1987 

117 

50/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Dibër, Durrës, Elbasan 
dhe Fier dërguar Këshillit të Ministrave mbi mosdhënie leje 
banimi në vendbanimin e mëparshëm për shkak të qëndrimit 
politik. 

08.30.1985 - 
08.12.1987 

178 

51/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Krujë, Lezhë, Librazhd 
dhe Lushnjë dërguar Këshillit të Ministrave mbi mosdhënie 
leje banimi në vendbanimin e mëparshëm për shkak të 
qëndrimit politik. 

04.10.1978 - 
04.15.1987 

131 

52/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Mat, Mirditë, Pogradec, 
Pukë, Shkodër dërguar Këshillit të Ministrave për leje banimi. 

08.14.1984 - 
07.07.1987 

76 

53/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Beratit dërguar Këshillit 
të Ministrave për strehim. 

04.26.1985 - 
03.05.1987 

86 

54/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Dibrës dërguar Këshillit 
të Ministrave për strehim. 

06.29.1983 - 
09.12.1986 

100 

55/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Durrësit dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

11.09.1984 - 
12.24.1986 

170 

56/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Elbasanit dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

02.16.1984 - 
01.12.1987 

108 

57/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Fier e Gjirokastër 
dërguar Këshillit të Ministrave për strehim. 

10.26.1983 - 
03.20.1987 

87 
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58/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Korçës dërguar Këshillit 
të Ministrave për strehim. 

11.24.1982 - 
04.14.1989 

174 

59/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Kukësit dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

08.23.1984 - 
01.16.1987 

33 

60/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Lezhë dhe Lushnjë 
dërguar Këshillit të Ministrave. 

09.23.1985 - 
11.27.1986 

95 

61/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Mirditë, Pukë, Sarandë 
dhe Shkodër dërguar Këshillit të Ministrave për strehim. 

02.19.1982 - 
06.21.1987 

150 

62/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Tepelenë e Tiranë 
dërguar Këshillit të Ministrave për strehim. 

04.23.1982 - 
04.25.1989 

219 

63/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethi i Tiranës e Vlorës dërguar 
Këshillit të Ministrave për strehim. 

02.28.1985 - 
04.11.1985 

147 

64/L Letër e një qytetari dërguar Këshillit të Ministrave për 
shfrytëzimin e mjeteve të transportit. 

04.17.1986 - 
09.27.1987 

30 

65/L Mendime të Inspektorit të shfrytëzimit të mjeteve të 
transportit Halil Gjonajt dërguar Këshillit të Ministrave për 
riorganizimin e kontrollit të shfrytëzimit të automjeteve. 

04.15.1986 - 
09.09.1986 

9 

66/L Ankesë e një qytetari nga Berati dërguar Këshillit të 
Ministrave për mangësi në shërbimin e taksive. 

12.16.1986 - 
02.23.1987 

5 

67/L Ankesa, kërkesa nga populli në rethet Dibër, Durrës, Elbasan, 
Fier, Gjirokastër, Kukës, Mirditë, Pogradec, Sarandë, Shkodër 
dhe Tiranë për shërbimin urban dhe tarifën e autobuzëve. 

02.18.1985 - 
02.29.1988 

132 

68/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat, Dibër, Elbasan, 
Krujë, Korçë, Librazhd, Lushnjë, Shkodër, Tepelenë, Tiranë, 
Tropojë dhe Vlorë dërguar Këshillit të Ministrave për çështje 
page, kategorizimi dhe atestimi. 

02.10.1985 - 
05.22.1987 

225 

69/L Ankesa, kërkesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për çështje pensionesh. 

12.09.1983 - 
08.13.1988 

257 

70/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethe të ndryshme dërguar 
Këshillit të Ministrave për pension invaliditeti. 

11.27.1985 - 
01.28.1987 

52 

71/L Ankesa të disa pensionistëve nga rrethet Berat, Dibër,  Durrës, 
Elbasan, Fier, Gramsh, Gjirokastër, Korçë, Krujë, Lezhë, Mat, 
Përmet, Pogradec dhe Sarandë për njohjen si pjesëmarrës në 
Luftën Nacionalçlirimtare dhe përfitimin e pensionit përkatës. 

1986 256 
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72/L Kërkesa të disa qytetarëve dërguar Këshillit të Ministrave, për 
dhënie ndihme si emigrant politik dhe për vdekje në krye të 
detyrës. 

09.30.1983 - 
05.08.1987 

30 

73/L Letra të disa qytetarëve dërguar Këshillit të Ministrave për 
probleme të organizimit në arsim. 

10.02.1984 - 
12.10.1986 

32 

74/L Letër anonime e disa studentëve të gjuhës angleze dërguar 
Këshillit të Ministrave ,mbi nivelin e ulët të mësimdhënies në 
Fakultetin e Gjuhës Angleze. 

09.05.1986 - 
03.02.1987 

7 

75/L Material studimor i Llukan Ndinit agronom në Shkollën e 
Mesme në Urën Vajgurore  në Berat dërguar Këshillit të 
Ministrave për shndërrimin e bazave prodhuese të shkollave 
të mesme bujqësore në ekonomi didaktike eksperimentale. 

08.25.1986 - 
04.22.1987 

13 

76/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Berat, Dibër dhe Durrës 
dërguar Këshillit të Ministrave për të drejta studimi për arsim 
të mesëm dhe të lartë. 

09.04.1984 - 
10.31.1986 

135 

77/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Elbasan, Fier, Gramsh, 
Gjirokastër, Kolonjë, Korçë, Librazhd, Lushnjë dërguar 
Këshillit të Ministrave për të drejta studimi për arsim të 
mesëm dhe të lartë. 

01.16.1986 - 
09.10.1987 

85 

78/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Mirditë, Përmet, 
Pogradec, Pukë, Skrapar, Sarandë dhe Shkodër dërguar 
Këshillit të Ministrave për të drejtë studimi për arsim të 
mesëm dhe të lartë. 

08.06.1985 - 
02.01.1988 

113 

79/L Ankesa të disa qytetarëve nga rrethet Tepelenë, Tropojë, 
Tiranë dhe Vlorë dërguar Këshillit të Ministrave mbi dhënie të 
drejtë studimi për arsim të mesëm dhe të lartë. 

07.08.1985 - 
12.22.1986 

157 

80/L Ankesa të banorëve të fshatit Kudhës dërguar Këshillit të 
Ministrave për mosfunksionimin në rregull të përforcuesit 
televiziv. 

10.21.1986 - 
12.06.1986 

12 

81/L Ankesa e Isuf Spahiut dërguar Këshillit të Ministrave për 
mosvendosjen në listë në Orkestrën Sinfonike që do të shkojë 
për turne jashtë shtetit. 

01.24.1986 - 
04.04.1986 

6 
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82/L Kërkesë e Namik R.Paçit dërguar Këshillit të Ministrave për 
trajtimin e një pjesë filmi dokumentar për luftimin në Belsh 
kundër nyjes gjermane si dhe materiali përkatës. 

01.09.1986 - 
06.16.1986 

15 

83/L Letër anonime dërguar Këshillit të Ministrave për uljen e 
figurës morale të disa futbollistëve të rinj në Kampionatin 
Ballkanik të Futbollit. 

10.15.1986 - 
10.29.1986 

5 

84/L Ankesë e një grup lexuesish të Bibliotekës së qytetit të Kukësit 
dërguar Këshillit të Ministrave për kushte të papërshtatshme 
për studim në këtë bibliotekë. 

02.11.1986 - 
07.07.1986 

5 

85/L Ankesë e Kryetarit të Këshillit Popullor të fshatit Qinamak 
dërguar Këshillit të Ministrave, për shërbimin mjekësor, 
mungesën e ujit të pijshëm për vaditjen e tokave. 

02.10.1986 - 
05.15.1986 

7 

86/L Ankesa të disa qytetarëve dërguar Këshillit të Ministrave për 
mangësi në kryerjen e shërbimit shëndetësor. 

08.06.1985 - 
02.27.1987 

143 

87/L Ankesa, kërkesa të disa të sëmurëve nga rrethe të ndryshme 
dërguar Këshillit të Ministrave për t'u kuruar jashtë shtetit. 

01.06.1984 - 
04.22.1987 

224 

88/L Ankesa, kërkesa të disa të sëmurëve nga rrethi i Tiranës, 
dërguar Këshillit të Ministrave për t'u kuruar jashtë shtetit. 

03.18.1982 - 
06.04.1987 

246 

89/L Ankesa të disa pacientëve dërguar Këshillit të Ministrave për 
grup invaliditeti. 

03.17.1986 - 
01.16.1987 

20 

90/L Letër e disa mjekëve kirurgë dërguar Këshillit të Ministrave 
për zgjatjen e afatit të specializimit. 

04.04.1986 - 
05.07.1986 

4 

91/L Kërkesë e Zef Prelës dërguar Këshillit të Ministrave për 
aplikimin e metodave të mjekësisë popullore si dhe kontributi 
i tij në këtë fushë. 

12.18.1986 - 
02.16.1987 

8 

92/L Ankesa nga populli i fshatit Bolenë të Vlorës dërguar Këshillit 
të Ministrave për mbylljen e farmacisë së këtij fshati. 

02.01.1986 - 
03.21.1986 

5 

93/L Letër anonime dërguar Këshillit të Ministrave për 
përvetësimin e një punimi shkencor mbi "Toksikologjia e 
cianureve dhe oksidit të karbonit" nga Doc.Gojard Cerga 
(Pedagog në Fakultetin e Mjekësisë). 

01.29.1986 - 
02.17.1986 

5 

94/L Letër e Bardhyl Demirit dërguar Këshillit të Ministrave për 
prodhimin e aparateve të tensionit si dhe materiali studimor i 
krijuar prej tij. 

03.11.1985 - 
06.11.1986 

98 
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95/L Letër e Fatbardh Buzit, mjek në Spitalin Qendror në Berat 
dërguar Këshillit të Ministrave për dërgimin e një 
informacioni ku propozon që të punojë për të prodhuuar në 
vend disa artikuj që janë bazë për stomatologjinë. 

09.23.1985 - 
06.26.1986 

16 

96/L Mendime të Kryetarit të Degës së Ankesave për strukturën 
organizative, organikën dhe ndryshimin e emërtesës së Degës 
së Ankesave të Aparatit të Këshillit të Ministrave në Sektor të 
Letrave dhe Pritjes së Popullit. 

10.30.1986 6 

97/L Pasqyra statistikore për shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, 
ankesave, vërejtjeve e propozimeve të shtetasve për probleme 
të ndryshme gjatë viteve 1977-1986. 

07.19.1986 11 

98/L Pasqyra statistikore, raporte, plane e programe pune për 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e 
propozimeve të shtetasve për probleme të ndryshme. 

03.03.1986 - 
12.31.1986 

76 

99/L Njoftime periodike (janar-mars) të këtij sektori drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e propozimeve të 
shtetasve si dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja 
për këto probleme. 

01.04.1986 - 
03.29.1986 

62 

100/L Njoftime periodike (prill-qershor) të këtij sektori drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e sugjerimet e 
dhëna nga udhëheqja për këto probleme. 

04.01.1986 - 
06.25.1986 

57 

101/L Njoftime periodike (korrik-shtator) të këtij sektori drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani dhe 
Zv.Kryetarit të Këshillit të Minisrave sh.Besnik Bekteshi për 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e propozimeve të 
shtetasve si dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga udhëheqja 
për këto probleme. 

07.03.1986 - 
09.27.1986 

59 

102/L Njoftime periodike (tetor-dhjetor) të këtij sektori drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani dhe 
Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Besnik Bekteshi 
për zgjidhjen e kërkesave, ankesave, vërejtjeve e propozimeve 
të shtetasve si dhe vërejtjet e sugjerimet e dhëna nga 
udhëheqja për këto probleme. 

10.02.1986 - 
12.27.1986 

51 
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103/L Relacione, korrespondencë, ndërmjet Këshillit të Ministrave 
dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Vlorës për 
shkaqet e heqjes së titullit dëshmor i Luftës Nacionalçlirimtare 
Nexhmedin Budos. 

08.10.1979 - 
06.13.1987 

235 

104/L Qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve mbi studimin e bërë për zbatimin e vendimeve të 
gjykatave me objekt zgjidhje martese për strehim. 

09.19.1986 - 
05.30.1987 

66 

 
 


