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Për Jisa :-;Im;sa (Jlle ndr'shime në ligjin nr.82ï0, darë 
23.12.199Î "Për Kmmoiiin e Larrë rë Shrerir" 699 

Per raritïkimin e .. \LlIï·i:.'\i:~;hjes nùërmjer Qe\èrisë se 
Repuhiikës [ë Silqipërisë Jlle Unesco-s "Per edukimin 
nJël'kuirL!L li" cil:è l~dllkimin pe;' ~e drèj[~lt è nieriU[ ne 
Shqirëri " .. 702 

Për ùisa sillcsa JilL' nliryshimè ne ligjin nr.8-.J.-.J.0. datë 711 
13.\.1999 "Pel' ["L~~j~mi!11iI1. rnënyrën è përùorimir Jhe 
KllIHrollin è !111ClC'.C IUI1JïUèSè nën 20 :\RT .... 

Il 



Ligj nr .~617 
datë 1.6:2000 

'. Pë.r . .përjaslllÏlnin -ug,(\ ·sht.;rbim i.,...Ldt:1yrueshëm usillarak.lë-c.''''C:-7':~~'=:C::: 
shtetas-ve sl1qlptir-ë ..,. ushtarë. në 'pèriUdhën27shkur('- :tg '.: ~.>,îr 
mars 1997 . _ _.' ._·~._--·~~-j'ti .. -· 

........... '" ~_ •••••• :-.:-:: ..... :: :.::::--" ~: :-.:--.~.- ~J __ r-------- -:-_'- .-~'.-:!.'-.:~ .'_:.:.~'- j--"_':" t--' 

Dekret nr.2653 
datë 15.06.2000 

Vendim i KM 
nr.82. dat~ 2 . .3.2000 

Vendim i KivI 
nr .180. datë 13.4.2000 

Vendim i KIvI 
nr 207, datë 29.4.2000 

Vendim i KIvI 
nr.255, datë 27.5.2000 

Vend im i KM 
nr.261, datë 25.5.2000 

Vendim i KM 
nr.262, datë 25.5.2000 

Vendim i KM 
nr.263, datë 25.5.2000 

Vendim i KM 
nr.266, datë 25.5.2000 

Vendim i KM 
nr.269, datë 25.5.2000 

Vendim i Kuvendi! 
N r .440. datë 1. 6.2000 

Për lënie të shtetësie 713 

Pt'r shpalIiL'n parh homhëtar nt.' ll1'hrnjtje të shtetit li; zonës 
arJ..:eo!ogjil..e ti: Butrimit 71.:+ 

Për shpalIjcn ans:tml)ël l11l)!1umcl1l-hulturc lë ahsit hrvesor 
dhe qendrës historike lë qytetit të Tiranës 715 

Për miratimin e pjesëmarries në Fondacionin Shqiptaro
Amerikan "Harry T.FullZ·· dhe të aktir të krijimit të këtij 
fondacioni 716 

Për miralimin e raportir [ë \"lerësimit të ofenave. për 
privatizimin e ... "'.lbanian J\lobile Communications (AMC). 
sh.a.·' 728 

Për në ndnshim në vendimin e Këshillit të ivIinistrave 
m.3I7. datë 8.7.1999. "Për shpërblimin e punës së 
punonjësve 

Për dhënien e lejes për punë shtetasve të huaj 

Për miralimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në statutin 
e shërbimir kombërar të punësimir. e miraruar me 
vendimin nr.42. datë 17.1.1998. të Këshillit të Ministrave. 
"Për miratimin e starutir të shërbimit kombëlar rë 

729 

729 

punësimit" 731 

Për ndryshimin e emrit zntar të InstiLUtit të Lanë të 
Kulturës Fizike "Vojo Kushi" në Akademia e Edukimit 
Fizik dhe Sponeve"Vojo Kushi" 733 

Për ndalimin e përdorimil. magazinimir. prodhimit e të 
transferimil [(; minavt kundër personi[ dhe sl1ka[ërrimit t(~ 

t\TC 

Për IlllralIIl11I1 e SlallltIl lë radioteie\izÎonil Shqipwr 
(RTSH 1 73:" 



2. Elcktcl fillanciarl' ljl: iïjl'ul1in I1):'.;L zh~!liI1lio ihi;lijo"Yt;llùimi li: p::rbaJlol1~();..;:ug~~ 

buxl1eti i niifalUàq1ërlnslilUlin C Ulrlë tt;KuÏtw'2s Fizike:'Vojo Kushi". 0 ° 

3. Ngarkohel Ministri:t e Ar<;imit dlle ShkcIlCës për zbalÏmiJl L' këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pa~-bOlinÜl Ill; Fletorèn Z);rtare~o . 

KRYEMINISTRI 
Ilir l\'leta 

V E :"\ D 1 \1 

Nr.269. datë 25.5.2000 

PËR NDALIMIN E PËRDORIMIT. MAGAZli\I\HT. PRODHIMIT E TË 
TRANSFERIMIT TË MINA VE KUNDËR PERSONIT DHE SHKA TËRRIMIT TË 

TYRE 

Në mbështetje të neneve 100 dhe 122. të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8547. datë 
11.11.1999. "Për ratifikimin e Konventës "Për ndalimin e përdorimit, magazmllTIlr. 
prodhimit e të transferimit të minave kundër personit dhe shkatërrimin e lyre . me 
propozimin e ministrit të Mbrojljes. KëshiIli i I\1inistrave 

VENDOSI: 

1. Në Republikën e Shqipërisë ndalohet përdorimi të gji.tha llojeve të I1lmave 
kundër personit (MKP). 

2. Në Republikën e Shqipërisë ndalohet prodl1imi të gjitha tipeve të mmave 
kundër personit nga subjektet shtetërore dhe private. 

3. Ndalohet shitja dbe eksporrimi i minave kLmdër personit. 
4. Ministria e Mbrojtjes të heqë nga kompletimi i FOl'cave të Armatosura të gjitha 

lipel e minave lamdër personit. që ka sot në përdorim. 
S. Të asgjesohen të gjitba minat kundër personir. që janë në inventar të Forcave të 

Armawsura, brenda vitit 2004. 
6. Lejobet transferimi i minave kundër personit \'etëm për efekt të gruI11hullimi~. 

me qellim asgjesimi, sipas programit (ë miratuar. 
Î. Të përcaktohen dhe të pastrohen të gjitha sipërfaqet e infektuara me mina ne 

terri lorin e Republikës së Shqipërisë, hrenda vitil 2009 ° 

8. Ministria e Mbrojtjes në mhëshlètje te pikei\e 5 dhe 7 të kë(ij vendimi. lt 
paraqesë ne Këshillin e Ministrave. programin dbe efektet tïnanciare të ncvojshme për 
realizimin e këtyre detyrimeve. (re muaj pas hyries ne fuqi le Iij. 

9. l'vIinistria e Punëve le JaSlltIlll' dl1e inSlilLlcioner e ljera sl1telerore. n::permiel 
komak(evt' zyrtare me qeverilë e SlllCle\'è pak ()stio n2 konvemë. me Organizalën e 
Kombeve le Bashkuara clbe mg(lI1i~,lta[l(lqe\erilare [ë kërkojë. mhëslHelie lïnanciare dlJe 
[eknologjike për realizimin e rH()ieklc\,I~: li.: asglesimi[ Il: mIIlCi\''''' kundër personit. paslriIllin e 
lUshaVè lë minuara. si dlie n(iil:'!ll·~ 1;::1 \iklimél[ c mirLl\c. 

lU. iVlinistria e Mhr()jl.ie~ dile i\lll1l"IrÎ<l e Punevt." [ë Jashtme. të hashkepunojnl: 
ndermjet tyre ne drejtimin e informimi[ Il: ndërsjelltë. për zbatimin e programit, dhe kjo e 
fundit të raponojë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pranë Sekretariatit të 

734 



1 
Përgjithshërn, jo rnë vo~ë se 30 prilli i çdo viti, për punën që bëhet dhe për problemet që 
dalin në procesin e zbatfmit të programir, sipas përcaktimeNetë konventës, 

Ky vendim hyni në fugi pas hoümit në Fletoren Zyrtare. 

V E :\ D 1 \1 

\r. ~..tO, datë 1.6.2000 

KRYEMINISTRI 
Ilir \1eta 

PËR .\nIL\TL\n~ E STATCTIT TË RADIOTELEVIZIO:\IT 
SHQIPTAR (RTSH) 

Në mbëshl\..:l!è :ë ne!1it 113 rë ligjit nr. 8410, datë 30.9.1998 "Për radion dhe 
televi,:!ünin publik ;: pri'.:![ në Repuhlikën e Shqipërisë" dhe të nenit 8~ të Rregullores së 

Lc!\·endit. me ;lr;'j)('zlm;;j : K;::-,hilli, Drejtues të RTSH-së, 

i. Sta,wi : 
nr. 8-1-10, dar,~ 3(). c) 

Shqlpërisë", ka pëi )f' 

l :lS ri [1 le il)ni kOl11t'L" l! 

, .li,mll nga !'<Hlil)k':~ 

i")r1l1;~1 ""':' RTSH -<. 

KLjVENDf 

1 REPl bUKt~S SË SHQIPËRTSË 

VEN D () 5 I: 

KREU 1 

UBJEKTI DHE DEI<L\RATA E QËLLI.l\fTT 

:-kni 1 

Objekti 

_k\izi(l';i[')hLjlptar, i lnnuar l1ë b~iZë dilc në deLyrim të ligjil 
'p,~;;- 'lli,':! dllè tckvizioI1in pu:,iik e :;ri\at n0 Repuhlikën e 

':c.:ih iL 'njafrucslJ;nL'. qL; !1HII1C!C«)ll1ë pr()cesin è 

'i('~L'k,il.il)ll punlik dlk' :L; '2~1['~ll1l"j;: !ùi1l-;~i()nill1il1 

\L:,i ~ 

[\'LLi.i .,r~l t: q~_~lliIl1it 

shërhimit pul1 i ik ~.!"" i,:: ,; 
"1;' ,';' ll,_i:ll idi...:'~l!;.~\\...· 11lt~ ~0 ;:~ll~~ :~: [r~lI1Si11!~':iil1i~ ~\_. 

:\;1 <h ,>;'binlC l:li0Sl)l"C ;-~:\:i~:,'~' (["1 1 ,-:. i:,ll'\"I' " )['11' I);~r' 
" ., '-- c _. (_ f •• \ j'- • 

Il; intùrmlur. c'llcl :\L' ".'-_ t" :'li!,I.I". ":::'.,: i \h:rh\c'r k\)!,,111[ te "II'ln ''''\1,)"\,,, lL; 
~ • ~ l l- ;::' 'r ...... \.. 

shoqi~risë. pert\J'f: ':c':;c: p.' k,'c ~;,'i', ,'~-:JrL. 

-'. Rl,)!!-'~~ '(1[: ::c': ,1,_'1- ":,' 111h::'i:11 [e :'<t:1!1SI10111 Il; :~t.rnè\'~' 12 \--'I1d:~ db:: 
i1d:~'rkl, ql1h~~rare. 


