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8 Viti 1952.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.7.1.1952 
dhe 19.1.1952, vendime të Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e hidrocentralit, mbi 
lumin e Matit dhe emërtimin e tij me emrin e shokut Enver. 

1952 21 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.19.1.1952 
dhe materiali përkatës, mbi projektbuxhetin e shtetit për vitin 
1952. 

1952 168 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.19.1.1952 
dhe materiali përkatës, mbi emetimin e huasë së dytë 
shtetërore për zhvillimin e ekonomisë e kulturës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1952 14 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.2.2.1952, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa ndryshime në projektplanin e ndërtimeve për vitin 1952. 

1952 23 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.2.2.1952 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nomenklaturën e 
kompetencave të Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 

1952 11 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.2.2.1952, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shqyrtimin e propozimit të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për t'i hequr vërejtje për punë të dobët Ministrit të Industrisë, 
shokut Adil Çarçani. 

1952 6 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.2.1952, vendim i Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljet e pranverës. 

1952 32 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.10.4.1952, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e propozimeve për 
disa ndryshime në qeveri dhe mbi shtesë fondi për likuidim 
faturash të makinerive të ardhura nga importi. 

1952 27 
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952 
dhe materiali përkatës, mbi projektplanin e pesëvjeçarit të 
parë 1951-1955 së bashku me planet e aprovuara. 

1952 290 

9/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952 
dhe materiali përkatës, mbi projektplanin e pesëvjeçarit të 
parë 1951-1955 së bashku me planet e aprovuara. 

1952 10 

9/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952 
dhe materiali përkatës, mbi projektplanin e pesëvjeçarit të 
parë 1951-1955 së bashku me planet e aprovuara. 

1952 7 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.10.5.1952 dhe raporti i Komisionit të Planit të Shtetit për 
realizimin e planit për periudhën janar-prill 1952. 

1952 199 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.10.5.1952 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi korrje-shirjet dhe 
grumbullimin e drithrave për vitin 1952. 

1952 9 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion i Ministrisë së Drejtësisë, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidumit të Kuvendit 
Popullor, mbi kodin penal. 

1952 33 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
masa ekonomike. 

1952 6 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, mbi monopolin e pijeve alkoolike. 

1952 2 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendim i Këshillit të  Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi arsimin 7/vjeçar të 
detyruar. 

1952 10 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952 dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi shkollat e ulta 
profesionale dhe kurset e kualifikimit e të perfeksionimit. 

1952 20 
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17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
bilancin e drithrave të bukës për vitin 1952. 

1952 36 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit 
të Shtetit, mbi bilancin e yndyrnave për vitin 1952. 

1952 2 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
përfundimin e protokollmarrëveshjes me Republikën 
Popullore të Çekosllovakisë. 

1952 8 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion dhe preventiv i Ministrisë së Ndërtimit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e një fabrike 
oksigjeni. 

1952 13 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion i Ministrisë së Tregtisë, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi kundërvajtjet në tregti. 

1952 12 

22 Procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shpërblimin e 
blojës. 

1952 9 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi dënimin e 
lëshimit të çeqeve bankare të papagueshme. 

1952 9 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat 
organizative për grumbullimin e ujemit. 

1952 3 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi mbrojtjen e pyjeve. 

1952 11 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zhdëmtimet në 
të holla që caktohen nga Ministria e Kontrollit të Shtetit. 

1952 12 
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27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi kontrollin e fondit të pagës së punës së 
punonjësve të prodhimit në ndërmarrjet industriale, minerale, 
të ndërtimit dhe në organizatat kooperativiste të prodhimit. 

1952 15 

28 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.7.6.1952, relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi mbulim humbjesh të ndërmarrjeve industriale e 
bujqësore, blegtorale, të grumbullimit e të PTT-së. 

1952 73 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit 
dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi dorëzimin e detyrueshëm të 
vezëve. 

1952 15 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.6.1952, 
relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi dorëzimin e detyrueshëm  të leshit. 

1952 4 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.6.1952, 
relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe PTT-së, vendim 
i Këshillit të Ministrave dhe materiale të tjera mbi normativat 
e karburantit dhe zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 

1952 24 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.6.1952, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi fondin e pagave për vitin 1952. 

1952 8 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe i 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së dt.13.6.1952, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, vendim dhe 
komunikatë e posaçme e Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e planit për muajin maj për vitin 1952. 

1952 78 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.5.1952, relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e ndërtimeve të 
Ministrisë së Ndërtimit të planit të vitit 1952. 

1952 63 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1952, mbi shqyrtimin e projektplanit të mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave për 6/mujorin e ll-të të vitit 1952. 

1952 5 
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36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1952, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e 
investimeve të Ministrisë së Industrisë për vitin 1952. 

1952 8 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1952, relacion i Ministrisë së Minierave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin e 
investimeve të Ministrisë së Minierave për vitin 1952. 

1952 9 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1952, mbi shqyrtimin e propozimit për shkarkimin e 
ndihmës ministrit të bujqësisë Isuf Kamba dhe për 
zëvendësimin e tij me shokun Tare Çelo. 

1952 4 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zbatimin e kodit penal 
të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1952 7 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi përdorimin e 
radiostacioneve nga anijet e huaja në kohën që ndodhen në 
ujrat territoriale të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1952 9 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përcaktimin 
dhe ruajtjen e kufirit të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1952 6 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e 
propozimit të Ministrisë së Pyjeve për shkarkimin e 
zëvendësinistrit të Pyjeve, Zenel Bardhit nga detyra e shokut 
Gaqo Paze me detyrën e zëvendësministrit të Pyjeve. 

1952 5 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
mbi shqyrtimin e propozimit për t'i dhënë 10% karburant mbi 
planin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për nevojat e 
krijuara. 

1952 4 
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44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
disa autobote të importuara nga Ministria e Punëve të 
Brendshme. 

1952 3 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi përkatës mbi gjendjen e ndërtimeve 
në planin e vitit 1952. 

1952 17 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi abrogimin e 
disa ligjeve, dekretligjeve dhe dekreteve. 

1952 7 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
vendim dhe relacion i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi rregullat për zbritjen 
dhe qëndrimin në tokë të personave të ekuipazhit të anijeve të 
huaja në kohën kur këto ndodhen në portet e Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1952 9 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e industrisë lokale dhe artizanatit 
dhe masat për zgjerimin e aktivitetit të tyre. 

1952 45 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e detyrave që dolën nga vizita e shokut Enver 
Hoxha në zonat e veriut. 

1952 22 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e projektvendimit për marrje masash për mos 
ruajtjen e sekretit të shtetit. 

1952 26 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacione dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi monopolin e tregtisë së pijeve alkoolike. 

1952 14 
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52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, vendim e urdhëresë  e Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen e bilanceve të vitit 1951 dhe për shpërblimin dhe 
dënimin disiplinor të disa punonjësve në lidhje me 
veprimtarine e tyre rreth paraqitjes së bilanceve. 

1952 17 

53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
ndryshime në planin e investimeve të Ministrisë së Minierave 
për vitin 1952. 

1952 14 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacion  dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi martesën. 

1952 7 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe relacion i Drejtorisë së Poligrafisë dhe Shtypit 
për shtesë mjete xhiroje NSHPSHL. 

1952 5 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacione të Ministrisë së Financave dhe 
urdhëresë e Qeverisë për planin e arkës. 

1952 22 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi konditat dhe organizimin e emetimit të huasë së 
brendshme shtetërore me fitim lotarie prej 3%. 

1952 20 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi disa masa për shtimin e të 
ardhurave. 

1952 8 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
krijimin e arkës së shtetit pranë Bankës së Përgjithshme të 
Shtetit. 

1952 5 
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60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi realizimin e vijës së 
Partisë dhe udhëzimeve të Qeverisë në aktivitetin e eksportit 
dhe importit. 

1952 18 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, relacion i Ministrisë së Grumbullimit për 
zbritjen e fondit të të lashtave për rrethet e Lushnjes dhe të 
Durrësit. 

1952 5 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e investimeve 
jashtë planit në ndërmarrjet e Ministrisë së Grumbullimit. 

1952 8 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
krijimin e Byrosë Shtetërore të Shpikjeve dhe Racionalizimeve. 

1952 8 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, vendim i Këshillit të Ministrave dhe letër e 
përbashkët e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së 
dhe Këshillit të Ministrave, mbi vjedhjet dhe dëmtimet në 
Ndërmarrjen e Transportit Automobilistik në Tiranë. 

1952 11 

65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, raport i Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
PPSH-së dhe i Ministrisë së Tregtisë, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
popullsisë së qyteteve dhe qendrave industriale dhe masat për 
sezonin e dimrit. 

1952 47 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.25.10.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat 
që duhen marrë për forcimin e pushtetit në lokalitete. 

1952 12 

67 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.25.10.1952, relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë 
e Qeverisë, mbi procedurën e caktimit të çmimeve. 

1952 26 
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68 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.25.10.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi përmirësimin e konditave kulturore dhe jetësore të 
punonjësve të kombinatit të tekstilit "Stalin". 

1952 6 

69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.15.11.1952, relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bilancin e eksport-
importit për vitin 1953. 

1952 49 

70 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.15.11.1952 dhe relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi një ndryshim në organizimin gjyqësor. 

1952 7 

71 Procesverbal i Këshillit të Ministrave, dt.15.11.1952, mbi 
shqyrtimin e relacionit për ngritjen e çmimit të cigareve. 

1952 5 

72 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.15.11.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për 
zbitjen e fondit të misrit, të fasuleve dhe të orizit për efekt të 
thatësirës. 

1952 8 

73 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.12 
dhjetor 1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi harmonizimin e stimulacioneve për bimët industriale dhe 
mallrat e tregtisë reciproke. 

1952 22 

74 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për 
bilancin konsuntiv të bukës dhe drithit për vitin 1952 dhe 
bilancin e bukës e të drithit për vitin 1953. 

1952 26 

75 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e aktivitetit të NISH 
Cigareve në Gjirokastër dhe mbi çmimin dhe caktimin e sasisë 
së prodhimit të cigareve. 

1952 6 

76 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi revizionimin e normave 
të punës. 

1952 13 
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77 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, mbi mbulimin e humbjeve në Fabrikën e 
Çimentos në Vlorë. 

1952 1 

78 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtesa fondi në investimet e vitit 
1952 të Ministrisë së Industrisë. 

1952 8 

79 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi aprovimin e listës së informatave që përbëjnë sekret 
shtetëror. 

1952 10 

80 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave,dt.12.12.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi avokatinë. 

1952 15 

81 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, mbi kalimin e aktivitetit të lëndës djegëse nga 
Drejtoria e Ekonomisë Komunale në Ministrinë e Pyjeve. 

1952 2 

82 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
financimin për tremujorin e parë të vitit 1953. 

1952 2 

83 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi marrjen e disa masave për ndërtimin e hidrocentralit 
"Enver" dhe mbi shpalljen e hidrocentralit "Enver" si aksion të 
rinisë. 

1952 11 

84 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.12.1952, mbi dëgjimin e informacionit për zbatimin e 
vendimit të Qeverisë për inventarizimin e materialeve. 

1952 5 

85 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve, mbi 
gjendjen e blegtorisë dhe masat për zhvillimin dhe 
përmirësimin e saj. 

1952 67 
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86 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952, relacion dhe projektvendim i Ministrisë së 
Bujqësisë e Pyjeve dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
disa ndryshime në klasifikimin ekzistues të tokave. 

1952 11 

87 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 dhe relacionet përkatëse mbi një organizim më të 
mirë në Ministrinë e Industrisë. 

1952 13 

88 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi aprovimin e kërkesave të bëra nga populli i krahinave të 
veriut, Kryetarit të Qeverisë, shokut Enver Hoxha. 

1952 17 

89 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin shtetëror të 
ndërmarrjeve dhe të organizatave ekonomike shtetërore, 
kooperativiste dhe shoqërore. 

1952 13 

90 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952, relacion e projektvendim i Komisionit të Planit, 
mbi normat e përdorimit të gomave. 

1952 11 

91 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi një 
ndryshim në urdhëresën e Qeverisë nr.5 datë 7.2.1951, mbi 
strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit. 

1952 11 

92 Analizë mbi realizimin e planit të 6/mujorit të parë 1952, bërë 
në mbledhjen e përbashkët të Këshillit të Ministrave dhe 
Plenumit të Komitetit Qendror të PPSH-së. 

1952 4 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

93 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.5.1.1952. 

1952 8 

94 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e tarifës së ujit. 

1952 8 

95 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifën e tatimit mbi xhiro për ullinjtë e 
kooperativës. 

1952 2 
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96 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e zorrëve për eksport. 

1952 3 

97 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
planin e investimeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1952 21 

98 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi qarkullimin e shpejtë të mallrave. 

1952 6 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Komitetit të Arteve e Kulturës. 

1952 3 

100 Relacion i Komitetit të Arteve e Kulturës, mbi ngritjen e 
monumentit të Skënderbeut në Krujë. 

1952 1 

101 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
një aparati të veçantë për bashkëpunim tekniko-shkencor. 

1952 4 

102 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi dëmshpërblimin e banesës së Hamdi Mezinit. 

1952 6 

103 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e Republikës 
Popullore të Shqipërisë në Kongresin e 13-të Ndërkombëtar të 
Bashkimit Postar të Përbotshëm. 

1952 2 

104 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe PTT-së dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat teknike në 
ofiçinat automobilistike. 

1952 3 

105 Relacion i Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 4500 copë letrave 
dylli ATSH-së. 

1952 2 

106 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 6 copë 
gomave Komitetit të Radio-Difuzionit. 

1952 1 

107 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e kalendarit sportiv kombëtar e ndërkombëtar. 

1952 25 

108 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat e Ministrisë së 
Grumbullimit. 

1952 50 
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109 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
heqjen nga akordi 5/vjeçar   të Fabrikës së Acidit Sulfurik nga 
Republika Popullore e Çekosllovakisë. 

1952 5 

110 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kalimin nën administrim të Ministrisë së Industrisë, të furrave 
mekanike. 

1952 3 

111 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.13.1.1952. 

1952 6 

112 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi eksportimin e një sasie farë lule-dielli dhe 
farë pambuku. 

1952 4 

113 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi planin e shpërndarjes së benzinës dhe 
naftës për muajin janar 1952. 

1952 6 

114 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi marrjen në shërbim të 60 nëpunësve 
provizorë për plotësimin e regjistrimit të popullsisë. 

1952 4 

115 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organikat e Ministrisë së Tregtisë. 

1952 53 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e pjesshëm 
të rregullores mbi shpërblimin e peshkatarëve. 

1952 3 

117 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e NISH të Zhveshjes së Pambukut e 
të Litarit në Rrogozhinë. 

1952 3 

118 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e një pensioni 
familjar, familjes së të ndjerit Kostaq Cipo. 

1952 1 

119 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi përfundimin e 
konventës kulturore me Republikën Popullore të Rumanisë 
dhe Çekosllovakisë. 

1952 9 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulim humbjesh të shpenzuara nga Komiteti  Ekzekutiv i 
Rrethit të Korçës me rastin e festës së 29 Nëntorit. 

1952 3 
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121 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e kooperativave 
bujqësore me bukë. 

1952 6 

122 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një ndihme 
popullit italian të inonduar. 

1952 2 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi eksportimin e ullinjve të 
konservuar. 

1952 2 

124 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi çmimin e  ullinjve që dorëzojnë fshatarët 
nga tepricat e tyre. 

1952 5 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
financimin e humbjeve jashtë planit. 

1952 9 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit 
tranzitor rrethit të Tepelenës. 

1952 1 

127 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi lënien e lirë të 
shitjes së tepricave të misrit, të miellrave dhe nënprodukteve 
të tij. 

1952 1 

128 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.17.1 dhe 26.1.1952. 

1952 9 

129 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
projektimin e banesave tip të thjeshta dhe mbi ndërtesat e 
banimit dhe administrative të Cërrikut. 

1952 16 

130 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen e Fabrikës së Qelqit. 

1952 5 

131 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi grumbullimin e bimëve medicinale nga 
Ministria e Shëndetësisë. 

1952 5 

132 Relacion i Drejtorisë së Kujdesit Social dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi akordim pensioni ushtarakëve, familjeve të 
dëshmorëve të luftës nacionalçlirimtare dhe patriotëve të 
rilindjes. 

1952 3 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e 1800 copë 
letra dylli Komitetit për Marrëdhënie Kulturore me Botën e 
Jashtme. 

1952 3 
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134 Relacion i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi strehimin e familjeve të 
marinarëve të marinës tregtare në Durrës. 

1952 2 

135 Promemorie e Komisionit të Kontigjenteve e Pagave, mbi 
mosngarkimin e nënkryetarit të Komitetit Ekzekutiv të qytetit 
të Tiranës me përgjegjësinë e drejtimit të një seksioni. 

1952 2 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 

1952 3 

137 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 78.000 lekëve për të 
përballuar shpenzimet e delegacionit çekosllovak të ardhur 
për nënshkrimin e konventës kulturore. 

1952 2 

138 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 183.323 lekë për 
shpenzime të delegacionit që do të marrë pjesë në gjyqin e 
Jouvenelit. 

1952 2 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fondin e bereqetit për 
popullatën për 3/mujorin e parë. 

1952 1 

140 Relacion i Ministrisë së Grumbullimeve dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa zbritje në fondin e drithrave të vitit 
1951 për efekt të dëmtimit nga thatësira. 

1952 6 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lëshimin e pasaportave 
diplomatike. 

1952 2 

142 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi rritjen e numrit 
të punëtorëve dhe nëpunësve për vitin 1952 krahasuar me 
vitin 1951. 

1952 1 

143 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillt të 
Ministrave, mbi furnizimin e NISH Mapos në Tiranë me 15 kg. 
argjend. 

1952 2 

144 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi çmimin e shitjes së qumështit. 

1952 2 
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145 Relacion i Ministrisë së Minierave mbi akordimin e 3.024 m3 
shkarpave Ministrisë së Minierave për djegien e furrave të 
gëlqeres dhe të kumive të tullave nëpër kantieret e saj. 

1952 3 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fillimin e punimeve të 
rafinerisë së naftës në Cërrik. 

1952 2 

147 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi përballimin e 
shpenzimeve të shtëpisë së Byrosë Politike nga Drejtoria e 
Pallatit të Brigadave. 

1952 2 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organikat e Ministrisë së Minierave. 

1952 21 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
planin e prodhimit të bitumit fluksat dhe qymyrgurit. 

1952 7 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e 
angazhimeve të rrjedhura nga vendimi nr.906 dt.3.12.1951. 

1952 1 

151 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave dt. 
2.2.1952. 

1952 11 

152 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
grumbullimin dhe industrializimin e ullirit. 

1952 2 

153 Relacione të Ministrisë së Grumbullimit, vendim dhe urdhëra 
të Këshillit të Ministrave mbi caktimin e fondit të 
grumbullimit të ullinjve tepricë dhe mbi lënien e lirë të shitjes 
së tepricave të ullinjve në rrethet e ndryshme. 

1952 12 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e godinave të 
instituteve të larta. 

1952 1 

155 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi tarifën e pagesave në 
çerdhet ditore dhe kopshtet me drekë. 

1952 3 

156 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi punimin e 
shifrave orientuese dhe hartimin e planit 5/vjeçar në rreth. 

1952 5 

157 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi masat që duhen marrë për shpërndarjen e 
mbeturinave të rrepës së sheqerit. 

1952 7 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin e shpërndarjes së 
benzinës e naftës për muajin shkurt. 

1952 1 
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159 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendëshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi pensionet e familjeve të 
ushtarakëve. 

1952 6 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe të organeve të saj vartëse. 

1952 20 

161 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin 
e shtëpive të banimit në qytetin e Tiranës. 

1952 7 

162 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe vendime të Këshillit 
të Ministrave, mbi ngritjen e 5 ndërmarrjeve industriale 
shtetërore në lidhje me prodhimin e bukës. 

1952 7 

163 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes së farës së 
panxharsheqerit. 

1952 4 

164 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 9.2.1952. 1952 7 

165 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e NISH Uzinës "Enver" dy copë 
diamante për retifikimin e gurëve zmeril. 

1952 2 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e rrogave të 
ushtarakëve me shërbim pranë ministrive dhe instituteve 
shtetërore. 

1952 1 

167 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimin 
e shumës 149.265 për blerjen e një autokamioni për Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit të Peshkopisë. 

1952 2 

168 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e vajit të ullirit që grumbullohet me 
zëvendësimin e leshit dhe të vezëve. 

1952 3 

169 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shitjen e miellit të grurit për gatim buke në 
tregun komercial 89.80 lekë kg. 

1952 3 

170 Relacion dhe projektvendim mbi trajtimin ekonomik të disa 
teknikëve me kombësi ruse të ardhur nga Jugosllavia. 

1952 2 

171 Qarkore e Kryeministrisë mbi sëmundjet Aftaepizotika. 1952 1 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 500 copë letër 
dylli Sekretariatit të Gruas. 

1952 1 
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173 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e flamurit të kuq tranzitor të Këshillit 
të Ministrave për mbjelljet e vjeshtës. 

1952 5 

174 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rregulloren e administrimit të përgjithshëm dhe të 
funksionarëve fetarë në Kishën Katolike si dhe mbi funksionet 
dioqeziane që përbëjnë episkopatën katolike. 

1952 19 

175 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi fituesit e emulacionit 
socialist për tremujorin e 4-të të vitit 1951. 

1952 4 

176 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi nevojat e 
transferimit të peshores 20 tonëshe të Durrësit, në Minierën e 
Bulqizës. 

1952 2 

177 Relacion i Drejtorisë së Kujdesit Social dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi lidhjen e pensionit familjes së Halim Xhelos 
dhe Heroit të Popullit Zylyftar Veleshnja. 

1952 12 

178 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave mbi lënien e 
lirë të shitjes së tepricave të misrit në disa rrethe. 

1952 2 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e lejes për të 
prerë një sasi druri nga ana e Ushtrisë. 

1952 2 

180 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
valute Ministrisë së Industrisë për importimin e petromakseve 
dhe materialeve të tjera. 

1952 4 

181 Relacion i Komisionit të Planit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulimin e deficitit të import-eksportit për 
vitin 1951 si dhe relacione të Kontrollit të Shtetit mbi këto 
probleme. 

1952 10 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dhënien e 500 dollarëve Sekretariatit të Gruas. 

1952 2 

183 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.16.2.1952. 

1952 9 

184 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi masat për kursimin e 
lëndës djegëse. 

1952 1 
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185 Urdhëresë e Qeverisë mbi shqyrtimin e ankesave të 
fshatarësisë mbi detyrimet e prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1952 2 

186 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi dhënien e 
titullit "Mjeshtër Sporti" disa sportistëve. 

1952 2 

187 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e një sasie 
tekstile e batanije Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1952 1 

188 Relacion dhe projektvendim mbi akordimin e 3.002 rubla 
Komitetit Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes. 

1952 7 

189 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifën e çerdheve e të kopshteve. 

1952 5 

190 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin e rrogave të 
shoferëve që punojnë në ushtri dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme. 

1952 2 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kategorizimin e kryereferentëve dhe referentëve të gjendjes 
civile. 

1952 11 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
tregtare shtetërore për furnizimin e hidrocentralit, mbi lumin 
e Matit. 

1952 1 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave për organikën e NTSHFH në 
Milot. 

1952 1 

194 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikat e NTU-ve, BA-
GU-nit dhe Administratës së Kurseve në Durrës. 

1952 6 

195 Relacion i Bankës së Shtetit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi akordimin e rrogës personale, punonjësve të 
thesarit. 

1952 3 

196 Relacion i Komisionit të Kontigjenteve e Pagave, mbi 
organikat e ndërmarrjeve lokale të prodhimeve të lëndëve të 
ndërtimit në rrethet Elbasan, Vlorë dhe Shkodër. 

1952 3 

197 Vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e 
paraqitjes së projekteve, të akteve të ndryshme dhe të 
relacioneve në Qeveri. 

1952 3 
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198 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtimin e prodhimit, kufizimin e 
shpërdorimet, përmirësimin e kualitetit dhe organizimin e 
sektorit të duhanit. 

1952 11 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komisionit 
Shtetëror mbi Luftën Kundër Analfabetizmit. 

1952 2 

200 Udhëzim i Qeverisë mbi procedurën e dorëzimit të vajgurit 
bruto në Vlorë. 

1952 6 

201 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 11.3.1952. 1952 15 

202 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim pensioni familjes së  Petro Nini Luarasit. 

1952 11 

203 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme, mbi shitjen e një sasie trupash druri 
industrialë në tregun e brendshëm. 

1952 3 

204 Relacion i Komisionit të Planit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e lëndës së parë për konfeksionet e 
gatshme. 

1952 7 

205 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit 
tranzitor për sektorin e artizanatit për 3/mujorin e IV-të të 
vitit 1951. 

1952 3 

206 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa veprime të padrejta të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Lezhës në lidhje 
me planin e prodhimit të ullinjve. 

1952 3 

207 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërzimin e detyrueshëm të pelave. 

1952 5 

208 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e një kursi 
2/vjeçar për gjuhë të huaja. 

1952 4 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e degës 
speciale pranë Kryeministrisë. 

1952 1 

210 Relacion i Komisionit të Kontigjenteve e Pagave dhe vendim i  
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Degës e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Industrisë. 

1952 6 
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211 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organikat dhe kategorizimet e kooperativave, bashkimeve dhe 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit. 

1952 13 

212 Relacion i Komitetit Shtetëror të Pagave dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi fuzionimin e NSHHR në Durrës. 

1952 3 

213 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
tëTiranës dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën 
e Ndërmarrjes Lokale për Lëndë Ndërtimi në Tiranë. 

1952 4 

214 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi linjat e tensionit të lartë. 

1952 4 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e shkollave të 
natës për ndihmësmjekë. 

1952 1 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e shtypshkronjave lokale, Drejtorisë së Poligrafisë. 

1952 37 

217 Raport i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve, mbi vërtetimin e 
prodhimit të valanidhit dhe grumbullimin e tij. 

1952 3 

218 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e shfrytëzimeve 
pyjore për vitin 1952. 

1952 3 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lëshim blloqe çeqesh të 
kufizuar për shpenzime transporti. 

1952 4 

220 Relacion i Komisionit të Planit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tërheqje nga thesari i shtetit të një sasie 
argjendi. 

1952 2 

221 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi akordim fondi për pritje delegacioni. 

1952 2 

222 Shkresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi dietën e korrierëve 
diplomatikë. 

1952 1 

223 Relacion i Bankës së Shtetit, mbi planin e kreditit për vitin 
1952. 

1952 1 

224 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi fondin e punës kulturore dhe përgatitje kuadrosh në 
kooperativat e artizanatit. 

1952 3 
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225 Relacion mbi zbatimin e urdhëresës nr.7, mbi transportin. 1952 3 

226 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifën e taksës së verifikimit të veglave të 
peshimit dhe të masave. 

1952 6 

227 Relacion i Ministrisë së Financave mbi aktivitetin tregtar dhe 
leverdishmërinë e dyqaneve të tregut special. 

1952 3 

228 Urdhëri i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e 278 
dollarëve ATSH-së për blerje pjesë këmbimi për teleshkruese 
dhe teleperforatorë. 

1952 1 

229 Relacion dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin e 
300 dollarëve Shoqatës së Juristëve Demokratë Shqiptarë si 
kuotë kuotizacioni anëtarësie. 

1952 2 

230 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
masa zhdëmtimi kundrejt nënkryetarit të Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Gjirokastrës. 

1952 3 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e njerëzve 
që bëjnë punë shkencore të kualifikuar. 

1952 5 

232 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e strukturës 
së Komisionit të Planit dhe të aparatit të tij në qendër e rrethe. 

1952 5 

233 Relacion mbi projektorganikën e Ndërmarrjes Shtetërore të 
Përhapjes së Shtypit dhe të Librit. 

1952 11 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi për 
inaugurimin e Kombinatit të Drurit, etj. 

1952 1 

235 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi caktimin e çmimeve të pandryshueshme. 

1952 28 

236 Relacion i Komisionit të Planit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërndarjen e naftës dhe benzinës për 
muajin mars. 

1952 5 

237 Relacion i Komisionit të Planit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi hapje kursi për kuadro të ulta nga Ministria e 
Financave. 

1952 6 

238 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e disa artikujve farmaceutikë. 

1952 4 
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239 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi çmimin e grumbullimit të detyrueshëm dhe 
shitjes së fasules qorre. 

1952 5 

240 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e degëve të furnizimit të punëtorëve 
pranë ndërmarrjeve minerale kryesore. 

1952 10 

241 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Komunikacioneve 
dhe PTT-së, mbi normat e konsumit të karburantëve. 

1952 1 

242 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
formimin e fondit për kredinë me afat të gjatë për 
kooperativat e artizanatit. 

1952 4 

243 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përfundimin e rekurseve të ankimit të disa pensionistëve. 

1952 13 

244 Relacion i Komitetit Shtetëror të Kontigjenteve dhe Pagave 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në organikën 
e Teatrit të Kukullave. 

1952 2 

245 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikat e agjencive të 
grumbullimit të bimëve medicinale. 

1952 2 

246 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi realizimin e 
planit të vitit 1951. 

1952 7 

247 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi planin e grumbullimit dhe shpërndarjes së 
mishit dhe leshit për vitin 1952. 

1952 3 

248 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së 
Minierave. 

1952 2 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
drithrave për vitin 1952. 

1952 1 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondi Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit të Tiranës. 

1952 1 

251 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.22.3.1952. 

1952 9 
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252 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave dt.3.6.1949, mbi pasurinë e 
shtetit. 

1952 4 

253 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
zëvendësimin e vezëve me yndyrna. 

1952 3 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Bujqësisë. 

1952 1 

255 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e Republikës. 

1952 19 

256 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi translokimin e disa mullinjve me fuqi 
motorike. 

1952 15 

257 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi një turbinë të caktuar për eksport 
në Çekosllovaki që i ofrohet Republikës Demokratike 
Gjermane. 

1952 5 

258 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë 
fondi Drejtorisë së Pallatit të Brigadave për ujësjellësin e vilës 
së Korçës. 

1952 2 

259 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordimin 
e 150.000 lekëve Institutit të Shkencave. 

1952 3 

260 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rregullimin e gjendjes së qytetarëve shqiptarë në Bullgari me 
punën respektivisht në Republikën Popullore të Bullgarisë 
dhe në Republikën Popullore të Shqipërisë dhe sigurimet 
shoqërore. 

1952 42 

261 Relacioni i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e një sasie drithi hua disa 
kooperativave bujqësore. 

1952 8 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mënyrën e shpërblimit të punës së nxënësve dhe të personelit 
të shkollave të Drejtorisë së Rezervave të Punës. 

1952 7 

263 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, mbi studentët e 
Institutit Politeknik të Leningradit. 

1952 1 
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264 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, mbi gjendjen e 
Shkollës Pedagogjike 4/vjeçare në Durrës. 

1952 1 

265 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
caktimin e rrogave të Drejtorisë së Shkollave dhe Kurseve. 

1952 2 

266 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e seksioneve të 
fuqisë punëtore në komitetet ekzekutive. 

1952 2 

267 Raport i Ministrisë së Kontrollit mbi sigurimet e vajgurit për 
SMT. 

1952 3 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
fillimin e punimeve në Fabrikën e Çimentos në Vlorë. 

1952 10 

269 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënien e një ndihme popullit korean. 

1952 7 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e dy makinave Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
nevoja të legatave në Romë dhe Paris. 

1952 3 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi tarifën unike të ngarkim-shkarkimit. 

1952 4 

272 Relacion i Komitetit Shtetëror të Kontigjenteve dhe Pagave 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
agjentëve të grumbullimit kur realizojnë planet mujore të 
grumbullimit. 

1952 3 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e Ofiçinës 
së Mekanikës Bujqësore. 

1952 1 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat e seksioneve 
të shëndetësisë në rrethe. 

1952 1 

275 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesa fondesh në buxhetin e këshillave 
popullore të rretheve dhe qytetit të Tiranës. 

1952 5 

276 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi përjashtimin e kontrollit të investimeve për 
ngritjen e Universitetit në Tiranë. 

1952 4 

277 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordimin e 575 dollarëve, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për importimin e 50 kg. emulsion. 

1952 2 
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278 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kreditin agrar. 1952 4 

279 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi tatimin e ekonomisë 
bujqësore për vitin 1951. 

1952 5 

280 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënie fondi Komitetit të Arteve e Kulturës për punimin e një 
filmi dokumentar shqiptar. 

1952 2 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrje masash 
disiplinore kundër kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Sarandës. 

1952 1 

282 Relacione të Komitetit të Radio-Difuzionit, mbi disa shtesa në 
organikë. 

1952 11 

283 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesa personeli në 
organikat e Institutit të Shkencave. 

1952 11 

284 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Komisionit të Planit, 
mbi prodhimin e naftës. 

1952 3 

285 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e 
50 ton bakri-blistër dhe 200 ton bitum Qeverisë Polake. 

1952 3 

286 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
import-eksportin për vitet 1952-1955 dhe mundësitë e 
këmbimit të disa mallrave me shtetet e Perëndimit. 

1952 4 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e 7 ton 
kartonçinë nga Rezerva Shtetërore Ministrisë së Tregtisë. 

1952 3 

288 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.12.4.1952. 

1952 9 

289 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen dhe organizimin e qendrave dhe 
stacioneve antiepidemike. 

1952 2 

290 Njoftim mbi specializimin e dy studentëve shqiptarë jashtë 
shtetit. 

1952 1 

291 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e shitjes së gjineshtrës dhe të thekrës. 

1952 3 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së Tregtisë. 

1952 3 
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293 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit të kuq tranzitor 
të Këshillit të Ministrave kooperativave bujqësore fituese të 
emulacionit socialist. 

1952 9 

294 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
Institutit të Lartë të Bujqësisë. 

1952 11 

295 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen e dënimit 
disiplinor të kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Pukës. 

1952 1 

296 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi pjesët e këmbimit "Renault" të porositura në 
Francë që në vitin 1950. 

1952 5 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
përfundimin e rekurseve për prerjen e pensionit disa 
personave. 

1952 3 

298 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi vënien në përdorim të aparateve mbledhëse 
"Shçot". 

1952 6 

299 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e 600 ton naftë bruto, Kombinatit 
Metalurgjik. 

1952 5 

300 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kampet e pushimit për 
vitin 1952. 

1952 1 

301 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
transferimin e NISH Sharrave Tiranë në Elbasan. 

1952 2 

302 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, mbi çmimin e floririt për dhëmbë. 

1952 2 

303 Projektplani i punës së Këshillit të Ministrave dhe i Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave për 3/mujorin e II-të 1952. 

1952 4 

304 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi projektidenë e zhvillimit të portit 
të Durrësit. 

1952 4 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e një 
zëvendësministri në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

1952 2 
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306 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.19.4.1952. 1952 8 

307 Relacion dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Pyjeve, mbi rudëzimin e deles komune të vendit. 

1952 4 

308 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe urdhëresë e Qeverisë, 
mbi shtrirjen e sigurimeve shoqërore shtetërore në anëtarët e 
kooperativave të peshkatarëve. 

1952 6 

309 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi revizionimin e 
normave. 

1952 2 

310 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e librave të normave dhe çmimeve në ndërtim. 

1952 316 

311 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi emërimin e 
gjyqtarëve dhe prokurorit pranë Gjykatës Speciale të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1952 3 

312 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për një sasi materiali për nevoja të 
pajisjes së popullsisë me pasaporta. 

1952 3 

313 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e kërkimeve dhe të 
kostos të disa ndërmarrjeve minerale. 

1952 3 

314 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rekurset për çështje pensioni. 

1952 4 

315 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi shpërndarjen e karburanteve për muajin 
prill 1952. 

1952 4 

316 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi shkurtimin e afatit të dërgimit të 
evidencave statistikore kryesore mujore. 

1952 5 

317 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e Republikës 
Popullore të Shqipërisë në punimet e Kongresit të 13-të të 
Bashkimit Postar të Përbotshëm. 

1952 3 

318 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi Agjencisë 
Telegrafike Shqiptare. 

1952 1 
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319 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pajisjen e kursantëve 
traktoristë me veshmbathje pune. 

1952 1 

320 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi hapjen e një 
kursi qendror tremujor për ngritjen profesionale të kuadrove 
të pushtetit lokal. 

1952 4 

321 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ardhjen në Shqipëri të disa grupeve artistike 
nga demokracitë popullore. 

1952 2 

322 Raport i Ministrisë së Arsimit, mbi përfundimet e 3/mujorit të 
II-të të vitit shkollor 1951-1952. 

1952 6 

323 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e Komitetit 
Ekzekutiv të Qytetit Stalin. 

1952 2 

324 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes së Grumbullimit e Fermentimit të Duhanit në 
Shkodër dhe Elbasan dhe aprovimin e organikave të tyre. 

1952 7 

325 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi ndërrimin e 
orarit zyrtar. 

1952 5 

326 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikave 
të Kombinatit të Drurit në Elbasan. 

1952 3 

327 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikat e NISH 
Uzinave të Zhveshjes së Pambukut në Fier-Rrogozhinë dhe të 
agjencive e qendrave të grumbullimit. 

1952 9 

328 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi përfundimin e kursit të teknikëve të pambukut. 

1952 7 

329 Njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin në organikën e 
Ministrisë së Bujqësisë të një fotografi. 

1952 2 

330 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie fare misri hua, 
ekonomive bujqësore. 

1952 1 

331 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordimin e fondit për shpërblim punëtorësh. 

1952 5 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Komisionit Shtetëror mbi Luftën kundër 
Analfabetizmit. 

1952 6 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

333 Njoftim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për delegacionin 
që do të shkojë jashtë shtetit me rastin e 1 Majit. 

1952 1 

334 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.10.05.1952. 

1952 14 

335 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime fondesh në pjesën e të 
ardhurave të buxhetit nacional. 

1952 2 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa mbartje fondesh në 
planin e 3/mujorit të II-të të buxhetit. 

1952 2 

337 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dërgimin e 10 
kuadrove financiare në kursin e lartë 2/vjeçar në Bashkimin 
Sovjetik. 

1952 7 

338 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e shitjes së grurit, thekrës, elbit e 
tërshërës që u jepen dorëzuesve të tepricave të ullinjve dhe 
vajit të ullirit. 

1952 4 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rekurset për çështje pensioni. 

1952 7 

340 Relacion i Drejtorisë së Kujdesit Social, mbi disa pjesëtarë të 
Policisë Popullore të pushuar në vitin 1950 për paaftësi fizike. 

1952 1 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Grumbullimit. 

1952 2 

342 Relacion e Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi klasifikimin e tokave. 

1952 23 

343 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi pezullimin e punimeve në Fabrikën e 
Zhveshjes së Pambukut në Rrogozhinë. 

1952 3 

344 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e firmës dhe pagëzimin me emra 
heronjsh dhe datash historike të disa ndërmarrjeve. 

1952 2 

345 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi 
martesën. 

1952 9 
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346 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dërgimin e 
studentëve jashtë shtetit dhe në vend për vitin 1952. 

1952 5 

347 Relacion dhe projektvendim mbi emërimin e shokut Gani 
Strazimiri, nënministër në Ministrinë e Ndërtimit. 

1952 2 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime të 
organikave të ndërmarrjeve të transportit automobilistik 
shtetëror. 

1952 10 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 4 
ndërmarrjeve të transportit automobilistik shtetëror. 

1952 1 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Drejtorisë 
Qendrore të Ndërmarrjeve të Furnizimit të Punëtorëve pranë 
Ministrisë së Minierave. 

1952 3 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e Komitetit të 
Fizkulturës. 

1952 3 

352 Relacione, rregullore dhe vendime të Këshillit të Ministrave 
mbi organizimin e Ministrisë së Kontrollit të Shtetit. 

1952 6 

353 Vendime të Këshillit të Ministrave, udhëzim, urdhër dhe 
relacion i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
propozime të Ministrisë së Kontrollit të Shtetit për probleme 
të rëndësishme. 

1952 11 

354 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
nevojat materiale për spastrimin e qytetit të Tiranës. 

1952 15 

355 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtesa fondesh në buxhetin e Komitetit të 
Radio-Difuzionit. 

1952 3 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondesh 
Drejtorisë së Rezervave të Punës. 

1952 1 

357 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondesh 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

1952 1 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesa fondesh në 
buxhetin e Komitetit të Radio-Difuzionit për pagimin e 
energjisë elektrike vjetore të Radiostacionit të Kasharit. 

1952 2 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi transferim fondesh në 
buxhetin e Komitetit të Radio-Difuzionit. 

1952 2 
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360 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndarjen 
administrative të stadiumit "Qemal Stafa" nga NISH Artikujt 
Sportivë. 

1952 8 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
shtesa fondesh në buxhetin e Komitetit të Kulturës Fizike e 
Sporteve. 

1952 4 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e 2500 gr. 
argjend puro Drejorisë së Kooperativave të Artizanatit. 

1952 2 

363 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi akordimin e 150 punëtorëve, kombinatit të 
tekstilit "Stalin". 

1952 2 

364 Urdhëresë e Qeverisë mbi shpronësimin e një trualli, pronë e 
Kurt Ymerit nga Pogradeci. 

1952 2 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e drejtorit të 
përgjithshëm të porteve në rangun e nënministrit. 

1952 1 

366 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi shpërndarjen e karburanteve për muajin 
maj. 

1952 6 

367 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e një 
sasie ullinjsh të destinuara për eksport si dhe mbi lënien e lirë 
të shitjes së tepricave të ullirit dhe vajit. 

1952 2 

368 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një 
komisioni për evidentimin e rendimenteve në bujqësi. 

1952 2 

369 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi çmimet e stimulacionit të duhanit. 

1952 6 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
akordimin e fondit për ndreqjen e rrugës që të çon në fermën 
"Ylli i Kuq" në Kamëz. 

1952 2 

371 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
NTSHFM në Milot-Ulëz. 

1952 1 

372 Vendim dhe relacion mbi aprovimin e organikës së Byrosë 
Juridike pranë Kryeministrisë. 

1952 3 

373 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi një sasi lënde 
ndërtimi që i nevojitet Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1952 1 
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374 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.17.05.1952. 

1952 10 

375 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi normat e dorëzimit të detyrueshëm të fasuleve. 

1952 7 

376 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
bonifikimet dhe kanalet ujitëse. 

1952 15 

377 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përfundimin e bonifikimeve në fushën e 
Maliqit. 

1952 8 

378 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e farës së grurit dhe masat që 
duhen marrë për organizimin e prodhimit dhe shpërndarjen e 
farës. 

1952 10 

379 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e çmimeve pyjore. 

1952 4 

380 Relacion i Ministrisë së Pyjeve dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi punimin me norma të një kategorie 
nëpunësish e punëtorësh. 

1952 5 

381 Relacion i Ministrisë së Pyjeve dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi metodën e planifikimit të shfrytëzimeve 
pyjore. 

1952 5 

382 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi lejet e ushtrimit të 
veprimtarisë së qendrave tregtare të prodhimit të 
organizatave kooperativiste. 

1952 9 

383 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi planin e valutave për vitin 1952. 

1952 5 

384 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e vajgurit dhe të derivateve të tij. 

1952 3 

385 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi vënien në shitje në dyqanet me valutë të një 
sasie artikujsh të ndryshëm. 

1952 3 
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386 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesë fondi stacionit termal në Peshkopi. 

1952 2 

387 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
fondi Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Peshkopisë për blerjen e një autoveture. 

1952 2 

388 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi bursat e studentëve jashtë shtetit. 

1952 4 

389 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e rretheve 
kufitare gjatë 3/mujorit të parë të vitit 1952. 

1952 2 

390 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi funksionimin e industrive të reja. 

1952 4 

391 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
lidhjen e pensioneve patriotike për merita shërbimi. 

1952 3 

392 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen e depove për grumbullimin e bimëve 
medicinale. 

1952 2 

393 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen e Ndërmarrjes Shtetërore të Ndërtimit të Industrisë 
dhe aprovimin e organikës. 

1952 15 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organikën e kombinatit të naftës "Stalin". 

1952 30 

395 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi formimin e komisionit 
për fushatën e grumbullimit të drithrave për vitin 1952. 

1952 1 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi asfaltim rrugësh. 1952 1 

397 Relacion mbi punimet në Kombinatin e Naftës në Cërrik. 1952 12 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ngritjen e një ndërtese të artizanatit. 

1952 5 

399 Njoftim i Kryqit të Kuq Shqiptar për të marrë pjesë në 
Konferencën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq që do të mbahet 
në Kanada. 

1952 1 

400 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi akordimin e shpërblimeve punëtorëve të 
naftës. 

1952 5 
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401 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave në lidhje me 
rregullat për akordim pensioni. 

1952 1 

402 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.24.05.1952. 

1952 10 

403 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi luftimin e mizës së ullirit. 

1952 7 

404 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e ndërmarrjes blegtorale. 

1952 4 

405 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen nga 
plani i vitit 1952 të ndërtimit të një thertoreje në Burrel. 

1952 2 

406 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim e urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi kthimin nga kooperativat 
bujqësore deri në fund të vitit 1951 të misrit dhe farës që kanë 
marrë hua. 

1952 4 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës 
Milot-Ulëz. 

1952 6 

408 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe urdhëra të Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e qendrave sezonale për 
grumbullimin e drithrave dhe të bimëve industriale. 

1952 7 

409 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e 
racionit të bukës dhe ushqimit në bazë të normave të të 
burgosurve. 

1952 4 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për ngritjen 
e disa objekteve me karakter sekret në Qytetin Stalin. 

1952 3 

411 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi planin e ri të tullave. 

1952 5 

412 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e organikës së tregtisë 
jashtë shtetit. 

1952 5 

413 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi pranimin e të rinjve në shkollat 7/vjeçare dhe 
gjimnazeve të natës. 

1952 3 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e rregullave për shfrytëzimin e pyjeve. 

1952 15 
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415 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshim plani për ndërtim rrugësh. 

1952 2 

416 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi dhënie fondi për pagim makinerish të ardhura 
nga importi. 

1952 3 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordimin e një shume prej 140.000 lekë për shpenzime 
udhëtimi e diete. 

1952 2 

418 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi ngarkimin e Ministrisë së Industrisë që të 
prodhojë jashtë planit një sasi likerna dhe pije alkoolike. 

1952 4 

419 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi bilancin e yndyrnave për vitin 1950. 

1952 6 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
lidhje pensioni disa familjeve të ushtarakëve. 

1952 5 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rekurse ankimi për efekt pensionesh. 

1952 5 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kthimin në shtëpi-muze 
të ndërtesës ku është bërë Konferenca Historike e Labinotit. 

1952 2 

423 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e nënministrit 
të Komunikacioneve shokut Marko Karoli. 

1952 3 

424 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi mirëmbajtjen e porteve. 

1952 7 

425 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e disa aktiviteteve nga Bashkimi Qendror i 
Kooperativave në Ministrinë e Industrisë. 

1952 3 

426 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi uljen e tatimit mbi xhiro të këpucëve dhe 
sandaleve. 

1952 2 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
Kinostudios. 

1952 3 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
organikën e ujësjellësit në Tiranë. 

1952 4 
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429 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organikën e Ndërmarrjes së Bonifikimit. 

1952 13 

430 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifat e shpërblimit për 
punonjësit definitivë të ngarkim-shkarkimit. 

1952 1 

431 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi caktimin e flamurit të kuq të Këshillit të 
Ministrave për fushatën e grumbullimit. 

1952 5 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e NISH Tullave 
në Tiranë nga grupi i III-të në grupin e II-të. 

1952 1 

433 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi lënien e lirë të 
shitjes së tepricave të misrit, të miellrave dhe nënprodukteve 
të tij nga ekonomitë bujqësore. 

1952 1 

434 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.2.6.1952. 

1952 11 

435 Urdhëresë e Qeverisë mbi kontraktimin, mbjelljen dhe 
grumbullimin e bimëve industriale. 

1952 2 

436 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
fondin e grumbullimit të bimëve industriale për vitin 1952. 

1952 3 

437 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ardhjen e përfaqësuesit të firmës italiane "Italimes" për shitjen 
e mallrave stoqe. 

1952 5 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
transferim fondi Ministrisë së Pyjeve. 

1952 4 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë plani të fuqisë 
punëtore në Ministrinë e Bujqësisë. 

1952 1 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim fondi KQ të BRPSH për Kongresin e II-të të Rinisë. 

1952 8 

441 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro të prodhimeve të 
decentralizuara. 

1952 3 

442 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesë fondi Ministrisë së Punëve të Jashtme për Legatën e 
Romës. 

1952 2 
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443 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e inxhinier 
Kiço Gliozhenit si nëministër i Ndërtimeve. 

1952 3 

444 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi futjen e 
grave në prodhim. 

1952 2 

445 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen dhe organikat e Institutit të Lartë Ekonomik dhe atij 
Mjekësor. 

1952 10 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
organikën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Lokalitetit në Shtikë. 

1952 2 

447 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa organikash në 
Ministrinë e Financave në qendër e rrethe. 

1952 5 

448 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi luftimin e 
mizës së ullirit. 

1952 2 

449 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi shtesë plani 
në fuqinë punëtore për Ministrinë e Komunikacioneve. 

1952 1 

450 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 7.6.1952. 1952 10 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kërkesën e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për ndryshim fondi. 

1952 1 

452 Relacion mbi gjendjen e punimeve në fabrikën e çimentos. 1952 2 

453 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
gjendjen e punimeve në rrugën Gramsh-Lozhan. 

1952 3 

454 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe planimetria për 
caktimin e vendit të punimeve të Rafinerisë së Naftës në 
Cërrik dhe mbi gjendjen e punimeve. 

1952 6 

455 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesë plani për lëndë 
druri në objektet e ndërtimit së bashku me vendimin e 
Këshillit të Ministrave. 

1952 4 

456 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kërkesën e Ministrisë së 
Pyjeve për mbartje fondi. 

1952 1 

457 Relacion i Institutit të Shkencave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesë fondi Institutit të Shkencave për 
ngritjen e banesës hidrometeorologjike. 

1952 3 
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458 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi luftimin e malarjes 
gjatë vitit 1952. 

1952 1 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
krijimin e Magazinës Qendrore të Komunikacionit. 

1952 2 

460 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordimin e fondit në valutë për përballimin e shpenzimeve të 
delegacionit shqiptar që do të marrë pjesë në Këshillin Botëror 
të Paqes që do të mbahet në Helsinki. 

1952 2 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
shtesë fondi Ministrisë së Grumbullimit për shpërblimin e 
agjentëve të grumbullimit. 

1952 2 

462 Relacion mbi kërkimin e disa materialeve për paisjen e 
grupeve të festivalit folklorik. 

1952 1 

463 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordimin e një fondi për meremetimin e makinerive të 
Kinostudios. 

1952 17 

464 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
marrëveshjes tekniko-shkencore midis BRSS dhe demokracive 
popullore. 

1952 9 

465 Raport i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin e marrëveshjes 
tregtare të vitit 1952. 

1952 15 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e shokut Ymer 
Aliko, nëministër i Kontrollit të Shtetit. 

1952 3 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bilancin e importimeve 
dhe eksportimeve për 5/vjeçarin 1951-1955. 

1952 4 

468 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa propozime të dala dhe mbledhja e Komisionit të Shtetëror 
për shkurtimin e organikave. 

1952 27 

469 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi kërkesë lëndë 
ndërtimi. 

1952 1 

470 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt. 19.6.1952 dhe 21.6.1952. 

1952 15 
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471 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e një parku 
ure me pontona në kantierin detar Durrës. 

1952 1 

472 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së organeve politike të Ushtrisë Popullore të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1952 7 

473 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
dekretit mbi Inspektoriatin Sanitar Shtetëror. 

1952 2 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Kontrollit. 

1952 2 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Drejtësisë. 

1952 2 

476 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Këshilli të Ministrave, mbi akordim pensioni disa familjeve të 
ushtarakëve. 

1952 9 

477 Relacion mbi nxënësit punëtorë që ndodhen në Çekosllovaki. 1952 1 

478 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesën e bursave studentëve shqiptarë që 
ndodhen në Çekosllovaki e Hungari. 

1952 4 

479 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e vendimit 
Nr.995 dt. 31.12.1951 në lidhje me përgatitjen e një numri 
kuadrosh teknikë për sektorin e minierave. 

1952 1 

480 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesa në të ardhurat e buxhetit dhe në fondin 
rezervë. 

1952 4 

481 Relacion mbi ndërtimin definitiv të Urës së Spasit (Vaut). 1952 2 

482 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
rregulla për dhënie ndihme nënave me shumë fëmijë. 

1952 9 

483 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin 
e tatimit mbi xhiro për këpucët dhe sandalet. 

1952 2 

484 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
projektkoeficientët e objekteve të ekonomisë bujqësore për 
vitin 1952. 

1952 2 
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485 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi konditat dhe mënyrën e 
dhënies së titullit "Stahanovist". 

1952 1 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Teknikumit 
Ekonomik. 

1952 1 

487 Relacion mbi akordim rroge personale kino-operatorëve në 
Pallatin e Brigadave. 

1952 2 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
riorganizimin e aparatit të Komisionit të Kontigjenteve pranë 
Këshillit të Ministrave. 

1952 11 

489 Vendim I Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
caktimin e çmimeve koherente me pakicë. 

1952 6 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi furnizimin e qytetit të 
Tiranës me zarzavate. 

1952 4 

491 Relacion i Drejtorisë së Kujdesit Social, mbi strehimin në azile 
të disa refugjatëve politikë. 

1952 3 

492 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e ndërtimit të 
3/mujorit të II-të 1952 të Ministrisë së Ndërtimit. 

1952 7 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
tërheqjen e makinerive dhe materialeve të reparacioneve. 

1952 21 

494 Relacion mbi akordim për ndërtim banesash me afat të gjatë. 1952 1 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
sigurimin e anijeve të huaja. 

1952 2 

496 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesa fondesh Ministrisë së Tregtisë, të Ndëtimit, të 
Kontrollit, të Komisionit të Planit per efekt të shtesave në 
organikat e tyre. 

1952 2 

497 Relacion mbi shtesa fondesh në planin e investimeve për vitin 
1952. 

1952 2 

498 Relacion dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
një objekti mence e klubi në plazhin e Durrësit nga Bashkimet 
Profesionale të Shqipërisë. 

1952 3 
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499 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
kontrolleve të përhershëm në rrethet më të rëndësishme. 

1952 2 

500 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e planit të pambukut për vitin 
1952. 

1952 3 

501 Vendim, urdhër dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi 
rezultatet dhe veprimtarinë e derisotme në sektorin e 
novacioneve dhe shpalljes së një fushate dymujore. 

1952 6 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulimin e deficiteve të B.R.S.S. 

1952 8 

503 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
shpërndarjen e benzinës për muajin qershor. 

1952 5 

504 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.28.6.1952. 

1952 12 

505 Relacion mbi zëvendësimin e medaljes "Urdhëri i Heroit të 
Popullit" me formatin "Yll me pesë cepa në mes me fytyrën e 
Skënderbeut". 

1952 2 

506 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi nxjerrje 
divize jashtë shtetit për blerjen e disa barnave. 

1952 2 

507 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë 
fondi Ministrisë së Shëndetësisë për përballimin e 
shpenzimeve udhëtim e dietë të personelit. 

1952 3 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim fondi në valutë, Ministrisë së Bujqësisë. 

1952 5 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesë plani në misër për stimulacionin e ullinjve. 

1952 2 

510 Relacioni i Komitetit të Arteve e Kulturës, mbi derdhjen në 
bronx të monumentit të Skënderbeut. 

1952 2 

511 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës mbi 
shpronësimin e ndërtesës së Kristo Llazarit. 

1952 9 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
emërimin e shokut Kristo Papajani si drejtor i NMSH të 
Selenicës. 

1952 5 
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513 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin e ekspozitave bujqësore lokale. 

1952 7 

514 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, vendim dhe urdhëra të 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e Shkollës Mekanike 
Bujqësore. 

1952 14 

515 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi zbritjen e fondit shtetëror të drithrave për 
efekt të ankesave të fshatarësisë. 

1952 5 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rekursin e mbrojtjes së 
ligjshmërisë ushtruar nga Prokuroria e Përgjithshme së 
bashku me relacionin përkatës. 

1952 3 

517 Urdhër i Këshillit të Ministrave, informacion i Ministrisë së 
Bujqësisë mbi fushatën korrje-shirje-grumbullim. 

1952 5 

518 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi tatimin mbi 
xhiro të kripës. 

1952 2 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përqindjen e 
shkurtimeve në organikat e ndërmarrjeve lokale. 

1952 2 

520 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagat e 
shoferëve të veturave. 

1952 3 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbulim deficiti për mallrat e tregut reciprok. 

1952 5 

522 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi projektkoeficientët e objekteve të ekonomisë 
bujqësore për vitin 1952. 

1952 6 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e planit të 
transportit automobilistik. 

1952 2 

524 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.5.7.1952. 

1952 9 

525 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi përfundimin e fushatës 
së grumbullimit të duhanit për sezonin 1951-1952. 

1952 3 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së Komunikacioneve. 

1952 2 
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527 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
normat e riparimit në ofiçinat automobilistike. 

1952 3 

528 Relacion mbi normativat e gomave të reja të riparuara. 1952 2 

529 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërblimin e familjeve të punonjësve që 
dërgohen për studime jashtë shtetit. 

1952 6 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rekurset për çështje pensioni. 

1952 39 

531 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
lidhje pensionesh për merita shërbimi në punë. 

1952 30 

532 Relacion mbi akordim pensioni familjes së Musa Fratarit. 1952 1 

533 Relacion mbi shtesa dhe pakësime fondesh në buxhetin 
nacional. 

1952 3 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni mbi riparimin e 
ndërtesës së zyrave të PTT-së në Kolgecaj. 

1952 2 

535 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
shitjes së kombinezonave. 

1952 2 

536 Vendime të Këshillti të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
bilancin e artikujve kryesorë për tremujorin e III-të. 

1952 11 

537 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.7.1952. 1952 11 

538 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi mënyrën 
e shtimit të cigareve për shitje. 

1952 7 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
blerjen e dy veturave për legatat tona në Paris e Romë. 

1952 2 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
një shtesë fondi në buxhetin e Ministrisë së Industrisë për 
inxhinierin bullgar Ivan Sllanov. 

1952 4 

541 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë 
fondi në buxhetin e Komitetit të Radio-Difuzionit. 

1952 2 

542 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi Komitetit të Arteve e Kulturës për plotësimin e pajimit 
të brendshëm të Kinostudios. 

1952 4 
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543 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
xhirot e realizuara nga ndërmarrja e përpunimit të naftës. 

1952 3 

544 Relacioni i Komitetit të Arteve e Kulturës dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e kontratës për realizimin e 
filimit "Skënderbeu". 

1952 7 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bilancin e benzinës për 
muajin korrik 1952. 

1952 3 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen dhe 
funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Furnizimit dhe të 
Shpërndarjes. 

1952 22 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi përgjegjësinë 
disiplinore të gjyqtarëve. 

1952 10 

548 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi shtrirjen e urdhëresës nr.26 dt.17.6.1950 mbi 
shpërblimin e personelit drejtues, teknik dhe administrativ në 
ndërmarrjet ekonomike nacionale dhe kooperativave të 
artizanatit. 

1952 2 

549 Relacion i Komitetit të Kontigjenteve dhe Pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave mbi organikat e ndërmarrjeve të 
furnizimit të punëtorëve në qendrat minerale. 

1952 14 

550 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit mbi shtimin e personelit 
në organikat e të plotfuqishmëve. 

1952 11 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
ngritjen e Ndërmarrjes Lokale të Ndërtimit në Përmet. 

1952 3 

552 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimin e brigadierëve të ndërtimit. 

1952 3 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
organikën e Ndërmarrjes Lokale të Prodhimeve Lëndë 
Ndërtimi në Gramsh. 

1952 2 

554 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
NISH Prodhimeve të Ndryshme në Berat. 

1952 6 
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555 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtimin e vendit për një nëministër në organikën e Ministrisë 
së Kontrollit. 

1952 2 

556 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shtesa në organikat e seksioneve të bujqësisë në rrethe të 
ndërmarrjeve bujqësore blegtorale etj. 

1952 44 

557 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin e 
punonjësve të tregtisë kooperativiste në fshat. 

1952 8 

558 Informacion mbi ndreqjen e trenit të Selenicës. 1952 1 

559 Relacion mbi vënien në zbatim të normave të reja për vaporët 
e huaj. 

1952 2 

560 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Minsitrave 
dt.19.7.1952. 

1952 6 

561 Urdhër dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi fushatën e 
korrje-shirje-grumbullimit. 

1952 4 

562 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e punës në sharra. 

1952 11 

563 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tatimin e shërbimit mbi xhiro në dyqanet me 
komision dhe okazion. 

1952 4 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
heqjen e të drejtës që sportistët të punojnë në zyrë 6 orë e 30 
minuta dy herë në javë. 

1952 2 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e 7 kuadrove 
jashtë shtetit për specializim. 

1952 2 

566 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi hapjen e një kursi 3/ mujor për përgatitjen e 
200 mësuesve. 

1952 3 

567 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi hapjen e dy kurseve kualifikimi nga Ministria 
e Arsimit. 

1952 6 

568 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi akordim fondi për blerje librash. 

1952 3 
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569 Relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi vendosjen e shkollave të 
mesme në kazermat. 

1952 1 

570 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikat e 
radiostacioneve në rrethe. 

1952 1 

571 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
të ekspozitës mbi planin 5/vjeçar. 

1952 2 

572 Informacion mbi kontrollin e ushtruar në NMSH në Selenicë. 1952 2 

573 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit të 
kuq tranzitor të Këshillit të Ministrave për sezonin e 
mbjelljeve të pranverës. 

1952 5 

574 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe i Ministrisë së 
Industrisë mbi dhënien e një huaje në pambuk, Qeverisë Çeke. 

1952 2 

575 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi punimet për kanalin 
Levan-Fier. 

1952 3 

576 Protokoll i mbledhjes së Këshilit të Ministrave dt.26.7.1952. 1952 7 

577 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
plotësimin e disa nevojave të rrethit të Fierit. 

1952 6 

578 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi dërgimin e disa 
kursantëve të Fabrikës së Qelqit për specializim në 
Çekosllovaki. 

1952 10 

579 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulimin e diferencave të amortizimit për 
meremetime të mëdha. 

1952 8 

580 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi ngritjen e Fabrikës së 
Vajrave Vegjetale në Rrogozhinë. 

1952 7 

581 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi planet financiare të NISH Bukëve. 

1952 4 

582 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkurtimin 
e racioneve të vezëve. 

1952 3 

583 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kalimin e fondeve të garantuara nga 
organizatat kooperativiste në NTLAP-et. 

1952 4 
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584 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet dhe 
stimulacionet për prodhimet bujqësore e blegtorale që 
grumbullohen nga kooperativat e shitblerjes. 

1952 4 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
likujdimin e 4 enteve të suprimuara: Departamenti i 
Furnizimeve, EAPSHEAD dhe Drejtoria e Dyqaneve të Shtetit. 

1952 19 

586 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
një shtesë fondi në buxhetin e Ministrisë së Ndërtimit. 

1952 2 

587 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërblimin me përqindje të punonjësve të 
degëve të agjensive të ISIS. 

1952 4 

588 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vajtjen në 
Bashkimin Sovjetik të Këshilltarit të Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1952 2 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
lidhje pensionesh patriotike. 

1952 7 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në Organizatën Ndërkombëtare të 
Radio-Difuzionit. 

1952 2 

591 Vendim, relacione dhe materiale të tjera mbi disa ndryshime 
në organikën e Kryeministrisë. 

1952 13 

592 Relacion mbi ngritjen e seksionit të tregtisë së qytetit të 
Tiranës në rangun e degës. 

1952 6 

593 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.2.8.1952. 

1952 9 

594 Vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacioni 
përkatës, mbi zgjedhjet e përgjithshme të këshillave popullore 
dhe mbi akordim fondi me rastin e zgjedhjeve. 

1952 5 

595 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dhënien e 3 kg. argjënd ndërmarrjes "Ura". 

1952 2 

596 Relacion, vendime dhe urdhëresë e Qeverisë mbi disa 
ndryshime në dekretin mbi tatimin e të ardhurave të 
popullsisë. 

1952 6 
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597 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
disa ndryshime në investimet lokale. 

1952 3 

598 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacioni i Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet lokale të 
shërbimit komunal. 

1952 12 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
uljen e kostos. 

1952 2 

600 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe urdhëresë e Qeverisë mbi 
ndryshimin e firove legale të disa artikujve. 

1952 9 

601 Relacion i Komitetit të Arteve e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes Kinostudio 
"Shqipëria e Re". 

1952 5 

602 Njoftim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar Aparatit 
të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi aktivitetin e komiteteve 
ekzekutive për 6/mujorin e I-rë. 

1952 1 

603 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e 60 punëtorëve 
jashtë planit Ministrisë së Grumbullimit. 

1952 1 

604 Relacion mbi dërgim delegacionesh në panairin e Laipcigut 
dhe Plovdivit. 

1952 3 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e shokut Fejzo 
Bino, nënministër i II-të i Ministrisë së Minierave. 

1952 4 

606 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e 
drejtorit të Institutit të Lartë Ekonomik dhe të Institutit të 
Lartë Mjekësor. 

1952 5 

607 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
rroge personale L.Naraçit dhe V. Mios. 

1952 2 

608 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
rroge personale Dr.Fejzi Hoxhës dhe heqjen e rrogës personale 
Dr. Kristo Kristidhit dhe Besim Zymës. 

1952 3 

609 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
Ndërmarrjes Lëndë Djegëse të Milotit në kategorinë e II-të. 

1952 3 

610 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e 
Ndërmarrjes së Shpërndarjes në Durrës nga grupi i I-të në të 
II-in. 

1952 3 
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611 Plani i punës së Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
2/mujorin gusht-shtator 1952. 

1952 5 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e normave të 
emulacionit në punëtorët e burgosur në kantierin e Urës-
Vajgurore. 

1952 3 

613 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi shitjen e 
mallrave stoqe që ndodhen pranë ndërmarrjeve tregtare e 
kooperativiste. 

1952 2 

614 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.9.8.1952. 

1952 6 

615 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
çmimin e ujit për Kombinatin e Tekstilit "Stalin". 

1952 2 

616 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë 
fondi në buxhetin e Ministrisë së Kontrollit. 

1952 5 

617 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesa fondesh në buxhetin e Ministrisë së Komunikacioneve. 

1952 2 

618 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa masa për shtimin e të ardhurave 
financiare. 

1952 4 

619 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi interesin bankar për kreditë e akorduara në 
favor të sektorëve ekonomikë shtetërorë e kooperativistë. 

1952 2 

620 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi paraqitjen e planit 
financiar për vitin 1952. 

1952 4 

621 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi planet e kreditit. 

1952 4 

622 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi mallrat sezonale. 

1952 3 

623 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shpërblimin e gjeometrave të Ministrisë së 
Bujqësisë në bazë të normave të punës. 

1952 3 

624 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
një sharre në fushën e Gërmenjit. 

1952 2 
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625 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe urdhëresë e 
Qeverisë, mbi shpronësimin e 5 shtëpive dhe 9 dylym tokë në 
qytetin e Delvinës. 

1952 10 

626 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi uljen e planit të grumbullimit të misrit dhe 
leshit për efekt të ankesave të fshatarësisë. 

1952 2 

627 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi ngritjen e një spitali nacional në hidrocentralin 
mbi lumin Mat. 

1952 3 

628 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
planin e shpërndarjes së karburanteve për tremujorin e III-të 
1952. 

1952 5 

629 Relacion mbi kontrollin e ushtruar nga Ministria e Kontrollit 
në lidhje me normativën e ngarkesës së automjeteve me 
qymyrguri. 

1952 2 

630 Informacion mbi planin e shfrytëzimit të naftës së rafinuar. 1952 1 

631 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Komitetit të Radiodifuzionit. 

1952 2 

632 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kategoritë e punëve në të 
cilat ndalohet të punojnë personat që nuk kanë mbushur 
moshën 18 vjeç. 

1952 7 

633 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
fituesit e emulacionit soacialist për tremujorin e II-të 1952. 

1952 8 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dhënien e flamurëve të Këshillit të Ministrave, kooperativave 
të artizanatit. 

1952 2 

635 Relacion mbi kalimin e prodhimit të disa artikujve nga 
artizanati në Ministrinë e Industrisë. 

1952 11 

636 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
organikën e Drejtorisë Qendrore të Material-Ndërtimit për 
industri. 

1952 4 

637 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
pagën progresive të punëtorëve të ndërtimit dhe të montimit. 

1952 11 
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638 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi rregulloren e Ministrisë së Drejtësisë. 

1952 13 

639 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e titullit "Sulmues" dhe mbi shfrytëzimin e mjeteve të 
transportit detar. 

1952 3 

640 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.23.8.1952. 

1952 2 

641 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërndarjen e kreditit për mbjelljet e vjeshtës 
për vitin 1952. 

1952 6 

642 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Arsimit mbi rezultatet e vitit shkollor 1951-1952. 

1952 20 

643 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi realizimin e 
planit për muajin korrik 1952. 

1952 4 

644 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe urdhëresë e 
Qeverisë mbi shpërblimin e mjeshtrave që kualifikojnë 
punëtorë të rinj në forma individuale dhe brigada. 

1952 12 

645 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe urdhër i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi disa veprime përgatitore për 
ndërtimin e kanalit vaditës Vjosë-Levan-Fier. 

1952 5 

646 Informacion mbi gjendjen në kombinatin e tekstileve "Stalin". 1952 2 

647 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e titullit "Pedagog" për institutet e 
larta. 

1952 3 

648 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim shpërblimi disa të dëmtuarve nga armiqtë e Pushtetit 
Popullor. 

1952 19 

649 Relacion mbi kolaudimin e rrugës Shëmri-Kolgecaj. 1952 2 

650 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rekurset pë çështje pensionesh. 

1952 68 

651 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shpërblimin e drejtuesve të kurseve kundër 
analfabetizmit. 

1952 2 
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652 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Kolonjës për vlerën e një grupi elektrogjen. 

1952 2 

653 Relacion mbi planifikimin e 57 punëtorëve për nevojat e 
Drejtorisë së Poligrafisë. 

1952 3 

654 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime investimesh në Bashkimin Qendror të Konsumit. 

1952 4 

655 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi lejimin e grumbullimit të pijeve alkoolike në 
tregun e decentralizuar nga ndërmarrjet e ushqimit social. 

1952 2 

656 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim fondi për përgatitjen e ekspozitës për jashtë shtetit. 

1952 13 

657 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e investimeve nacionale të Ministrisë së Bujqësisë. 

1952 1 

658 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbulimin e humbjeve në NSHU në Berat. 

1952 3 

659 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbartje fondi në planin e shpenzimeve të vitit 1952. 

1952 2 

660 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
hartimin e buxhetit të përfaqësive tregtare jashtë shtetit. 

1952 3 

661 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim argjendi mapos dhe serm Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore. 

1952 3 

662 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesë fondi në buxhetin e Drejtorisë së Kujdesit Social. 

1952 2 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
pensionet e akorduara patriotëve të Rilindjes Kombëtare dhe 
të lëvizjes popullore. 

1952 15 

664 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.30.8.1952. 

1952 2 

665 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
bonot e stimulacioneve. 

1952 21 
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666 Relacion mbi përcaktimin e punonjësve që punojnë me ditë 
pune të panormuar. 

1952 2 

667 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
planin e fondit të pagave të Ministrisë së Ndërtimit për 
6/mujorin e II-të 1952. 

1952 2 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Grumbullimit mbi planin definitiv të grumbullimit të ujemit 
për vitin 1952. 

1952 5 

669 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi instruksionin e ri të 
furnizimit të fshatarësisë. 

1952 3 

670 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
hedhjen e artikujve të artizanatit në tregun reciprok. 

1952 4 

671 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
projektdetyrën për hidrocentralin mbi lumin Mat dhe mbi 
zgjidhjen e varianteve të tij. 

1952 5 

672 Relacion mbi kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të veprave 
të industrive të reja. 

1952 6 

673 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
çeljen e një kabineti metodik të Ministrisë së Arsimit. 

1952 4 

674 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordimin e një fondi në valutë Ministrisë së Shëndetësisë. 

1952 2 

675 Relacion, vendim dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi shitjen e shtëpive të vogla pronë shtetërore. 

1952 5 

676 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e Drejtorisë Gjeologjike në Tiranë. 

1952 5 

677 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ngritjen e ndërmarrjes së furnizimit teknik. 

1952 4 

678 Informacion mbi nënvleftësimin e problemit të fuqisë 
punëtore nga ana e dy komiteteve ekzekutive të Kukësit dhe 
Elbasanit. 

1952 1 

679 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordimin e një fuqie punëtore Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1952 2 
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680 Relacion mbi furnizimin e minierave me ushqim suplementar. 1952 2 

681 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
fondi në valutë BRPSH për t'ia dërguar Këshillit 
Ndërkombëtar të Studentëve. 

1952 2 

682 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi ndryshim fondi në buxhetin e Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1952 5 

683 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbartje fondesh në buxhetin e Ministrisë së 
Arsimit. 

1952 2 

684 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen me 
veshmbathje të nxënësve të shkollave 6/mujore të rezervave 
të punës. 

1952 2 

685 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesë fondi në buxhetin e Ministrisë së Ndërtimit. 

1952 4 

686 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
mjeteve të xhiros NISH Uzinës së Fermentimit të Duhanit në 
Shkodër. 

1952 2 

687 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Financave, mbi mbledhjet që organizohen nga ana e 
dikastereve. 

1952 3 

688 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
reja që propozohen për mallrat e eksportit nga ana e 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit. 

1952 3 

689 Relacion i Ministrisë së Financave mbi stimulimin e 
grumbullimit në tregun reciprok me anë të tatimit. 

1952 6 

690 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi administrimin e fabrikave të miellit dhe të 
mullinjve shtetërorë. 

1952 7 

691 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi vendosjen e Shkollës Pedagogjike të Durrësit 
dhe Konviktit të 7/vjeçares në Pogradec. 

1952 2 

692 Relacion, vendim dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi Arbitrazhin Shtetëror. 

1952 6 
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693 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
prodhimin e një sasie çimentoje mbi planin e vitit 1952. 

1952 2 

694 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
emërimin e disa kuadrove. 

1952 14 

695 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
transferimin e fondit nga 3/mujori i IV-të në 3/mujorin e III-
të. 

1952 2 

696 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbjelljen e një sasie 
fidanesh në plazhin e Durrësit. 

1952 1 

697 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi shtyrjen e 
datës së vjeljes së panxharit të sheqerit. 

1952 1 

698 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2.9.1952. 1952 14 

699 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa masa që duhen marrë për përmirësimin e gjendjes në 
kombinatin e tekstilit "Stalin". 

1952 28 

700 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa urgjente që 
duhen marrë për shtimin e prodhimit të mallrave të konsumit 
të gjerë për përmirësimin e furnizimit të popullit. 

1952 9 

701 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.6.9.1952. 

1952 4 

702 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e NISH Cigares në Gjirokastër. 

1952 4 

703 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave mbi përhapjen e kulturës së ekualiptit. 

1952 5 

704 Vendim e urdhëra të Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi krijimin e flamurit tranzitor të Këshillit të 
Ministrave për fushatën e të vonave dhe mbi shitjen e 
tepricave të grurit dhe nënprodukteve të tyre. 

1952 11 

705 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lejet suplementare të 
studentëve shqiptarë në Bashkimin Sovjetik. 

1952 3 

706 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
caktimin e çmimeve të mallrave dhe materialeve të 
importuara. 

1952 6 
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707 Relacion i Ministrisë së Arsimit mbi bursën e studentëve 
shqiptarë që ndodhen në Bashkimin Sovjetik. 

1952 2 

708 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë fondi 
në aparatin qendror të Prokurorisë dhe të rretheve për 
shpenzime zyre, udhëtimi e dieta. 

1952 2 

709 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
transferim fondi në valutë, Komitetit të Radio-Difuzionit. 

1952 2 

710 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesë fondi Komisionit të Planit të Shtetit. 

1952 2 

711 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
disa ndryshime në planin e investimeve lokale të sektorit të 
bujqësisë. 

1952 3 

712 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e njoftimeve 
statistikore për vitet 1938 dhe nga 1945-1951. 

1952 2 

713 Vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi nevojën e 
caktimit të një nëpunësi evidence për ushtrinë pranë 
komiteteve ekzekutive. 

1952 2 

714 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi akordimin e disa rabateve, Drejtorisë së 
Furnizimit dhe reparteve ndihmëse pranë Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1952 5 

715 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e një sasie 
materiali Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Shkodrës. 

1952 1 

716 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e shokut Peço 
Kagjini, nënministër në Ministrinë e Tregtisë. 

1952 1 

717 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi çmimin e 
shitjes së miellit të orizit. 

1952 4 

718 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e 
paraqitjes së projekteve në Qeveri e Kryesi. 

1952 2 

719 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.27.9.1952. 

1952 18 

720 Relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
Fabrikës së Qelqit dhe të Xhamit. 

1952 9 
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721 Relacion mbi prodhimin e pambukut dhe industrializimin e 
tij. 

1952 2 

722 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi dhënie fuqi punëtore së 
bashku me vendimin përkatës. 

1952 5 

723 Relacion dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
flamurit të kuq tranzitor të Këshillit të Ministrave, 
kooperativave bujqësore. 

1952 2 

724 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi bilancin e mishit për vitin 1953. 

1952 9 

725 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa 
në planin vjetor të kursit qendror të Ministrisë së 
Grumbullimeve. 

1952 2 

726 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e disa investimeve të kryera gjatë 
vitit 1950-1951. 

1952 4 

727 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbartje fondesh në buxhet. 

1952 2 

728 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Komitetit të Fizkulturës. 

1952 6 

729 Relacion mbi botimin e një fjalori shqip-rusisht. 1952 2 

730 Relacion mbi disa konstatime në Zyrën e Pasurisë së Shtetit në 
Rrëshen, nga organet e Ministrisë së Kontrollit të Shtetit. 

1952 3 

731 Relacion mbi shtimin e kontigjentit të cigareve. 1952 1 

732 Relacion mbi emërimin e disa përfaqësive tregtare. 1952 1 

733 Relacion mbi krijimin e një komisioni të normave pranë 
Komisionit të Planit. 

1952 2 

734 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi realizimin e planit të 
muajit gusht 1952. 

1952 3 

735 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen e fabrikave të reja. 

1952 5 

736 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
këshillave teknike pranë ministrive që drejtojnë sektorë 
ekonomikë. 

1952 2 
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737 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kërkesë 
fondesh për efekt të mbarimit të projekteve dhe preventivave 
definitivë nga Ministria e Minierave. 

1952 2 

738 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave dhe relacioni 
përkatës mbi kalimin e armëve të gjuetisë në tregun reciprok. 

1952 5 

739 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dhënien e çmimeve vjetore të Republikës. 

1952 5 

740 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi hapjen e 
160 ton automjete transporti Ministrisë së Minierave. 

1952 4 

741 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e 
azileve të pleqve në vartësi të Kujdesit Social. 

1953 2 

742 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi planin dhe konsumin e 
bukës e drithrave për 9/mujorin e vitit 1952. 

1952 4 

743 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
planin e ekonomive ndihmëse. 

1952 27 

744 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulimin e mjeteve të xhiros të NISH 
Çimentos në Shkodër. 

1952 3 

745 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e 
delegacioneve tregtare. 

1952 3 

746 Informacion mbi prerjen e bursës disa studentëve jashtë 
shtetit. 

1952 4 

747 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbartjen e 
fondit në planin e shpenzimeve të Ministrisë së Grumbullimit 
për vitin 1952. 

1952 3 

748 Relacion mbi formimin e komisionit për pritjen dhe përcjelljen 
e delegacioneve që do të ftohen me rastin e festës së 29 
Nëntorit. 

1952 1 

749 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi orarin zyrtar. 1952 3 

750 Relacion dhe udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi kategorizimin e dëshmorëve të Luftës Nacionalçlirimtare 
dhe të Terrenit. 

1952 11 
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751 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse mbi 
projektidenë e Hekurudhës Vlorë-Memaliaj dhe mbi rezervat 
në Minierën e Memaliajt. 

1952 6 

752 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe urdhër mbi fushatën e 
grumbullimeve të të lashtave si dhe mbi shitjen e tepricave të 
grurit e nënprodukteve të tyre. 

1952 3 

753 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.4.10.1952. 

1952 4 

754 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përgatitje 
kuadrosh kontabël. 

1952 3 

755 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e 
farës së misrit e orizit. 

1952 5 

756 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtimin e fondeve për mbjelljet e perimeve në 
NBSH-të. 

1952 2 

757 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
SMT-së në Gjirokastër. 

1952 7 

758 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e çmimeve të 
prodhimeve pyjore. 

1952 1 

759 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin 
gjyqësor. 

1952 5 

760 Relacion mbi rritjen e numrit të korrierëve që merren me 
shpërndarjen e abonimeve. 

1952 2 

761 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organikën e Drejtorisë së Furnizimit dhe Shpërndarjes. 

1952 6 

762 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikës 
dhe kategorizimin e NSH Furnizimit të Minierave, NFSHM në 
Durrës. 

1952 3 

763 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
organikën e Drejtorisë së Përgjithshme Gjeologjike. 

1952 4 

764 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim rroge personale shefit të tregtisë të qytetit të Tiranës 
shokut Nasho Balo. 

1952 2 
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765 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
organikën dhe kategorizimin e NIL Prodhimeve të Ndryshme. 

1952 5 

766 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, mbi 
aplikimin e pagesave progresive në disa sektorë kryesorë të 
industrisë tekstile. 

1952 7 

767 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.11.10.1952. 

1952 5 

768 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi fondet e 
artikujve ushqimorë për shitje gjatë tremujorit të 4-të të vitit 
1952. 

1952 4 

769 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi taksën e therrjes së bagëtive. 

1952 4 

770 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Grumbullimit, mbi çmimin e shitjes së kafshëve të punës e të 
prodhimit me kreditin agrar. 

1952 6 

771 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dhënie fondi Institutit të Shkencave për paisjen e motovelierit 
me mjete studimi iktiologjke. 

1952 2 

772 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe pasqyra mbi kërkesë 
kuota importi për vitin 1953 për plotësimin e shkollave të 
mesme me mjete laboratori. 

1952 7 

773 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riparimin e 
molit mbrojtës të portit të Durrësit. 

1952 3 

774 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi në valutë Ministrisë së Financave, të Shëndetësisë dhe 
Komitetit Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes. 

1952 3 

775 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
përdorim fondi nën limit. 

1952 2 

776 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e disa 
automjeteve ushtrisë për nevoja të paradës. 

1952 1 

777 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordimin e 18 copë goma Ministrisë së Industrisë. 

1952 2 

778 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi dhënien e distinktivit "Arsimtar i Dalluar". 

1952 7 
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779 Relacion mbi rezultatet e luftës kundër analfabetizmit. 1952 3 

780 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e biletave të shfaqjeve artistike dhe 
kinematografike. 

1952 9 

781 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi abrogimin e 
pikës 2 të vendimit nr.399 dt.7.6.1952, mbi zbritjen 5% të 
fondit të pagave. 

1952 2 

782 Relacion mbi shpërnguljen e varrezave të qytetit të Elbasanit. 1952 3 

783 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
planit të karburantëve për 3/mujorin e katërt të vitit 1952. 

1952 4 

784 Plani i punës së Kryesisë së Këshillit të Ministrave për muajin 
tetor 1952. 

1952 3 

785 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
emërimin e një nënministri në Ministrinë e Tregtisë së 
Jashtme. 

1952 5 

786 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.18.10.1952. 

1952 4 

787 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin 
definitiv të kostove të industrive të reja për vitin 1952. 

1952 5 

788 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e 
një bilanci industrial, Ministrisë së Industrisë. 

1952 2 

789 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros për NISH Birrën në 
Korçë. 

1952 3 

790 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbulimin e humbjeve të NISH Vaj-Sapunit në Sarandë. 

1952 3 

791 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë 
në planin e investimeve të Kooperativës të Poçerisë në Tiranë 
për 3/mujorin e katërt të vitit 1952. 

1952 3 

792 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
akordim fondi për Komitetin Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes. 

1952 2 
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793 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse mbi 
zgjatjen e afatit të kursit të teknikëve të mesëm të ndërtimit 
dhe shtesë fondesh në buxhetin e Teknikumit të Ndërtimit. 

1952 5 

794 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
kalimin e NISH Tullave në Tiranë nën vartësinë e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

1952 2 

795 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi orarin e 
punës të punonjësve që vazhdojnë shkollat e natës. 

1952 2 

796 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim fondi në valutë për të mbledhur materiale në Arkivin 
e Vjenës. 

1952 2 

797 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
kategorizimin e Drejtorisë Qendrore të Ndërtimeve 
Ushtarake. 

1952 2 

798 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordimin e bursave të jashtme për teknikume dhe shkolla 
pedagogjike. 

1952 4 

799 Informacion mbi zhvillimin e punimeve në Rafinerinë e 
Naftës në Cërrik dhe në Fabrikën e Çimentos në Vlorë. 

1952 4 

800 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
trajtimin ekonomik të korrierëve diplomatikë. 

1952 4 

801 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
buxhetin e disa komiteteve ekzekutive. 

1952 5 

802 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Grumbullimeve, mbi përdorimin e bukës së përzier me miell 
thekre. 

1952 4 

803 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.15.10.1952. 

1952 9 

804 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi lënien e lirë të 
shitjes së misrit dhe nënprodukteve të tij. 

1952 2 

805 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi studimin dhe aplikimin e 
sistemit të ri të klasifikimit të tokave. 

1952 1 
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806 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
disa ndryshime në planin e investimeve nacionale të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

1952 6 

807 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
transferim fondesh në buxhetet lokale për vepra bonifikimi. 

1952 6 

808 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për shtim afati të studimeve 
jashtë shtetit të një studenti shqiptar. 

1952 3 

809 Relacion mbi planin e kreditit dhe të burimeve për tremujorin 
e IV-të për vitin 1952. 

1952 1 

810 Informacion mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
mbi shpërblimin e nënave me shumë fëmijë. 

1952 1 

811 Relacion mbi nevojën e një këshilltari sovjetik për Ministrinë e 
Kontrollit. 

1952 3 

812 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
krijimin e Lidhjes së Artistëve të Shqipërisë. 

1952 3 

813 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim fondi për ngritje bustesh. 

1952 2 

814 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
punimet e kryera nga Instituti i Shkencave për riparimin e një 
vapori peshkimi. 

1952 2 

815 Vendimi Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
çeljen e një kursi për përgatitje kuadrosh për përgjegjës 
dyqanesh e shitës. 

1952 4 

816 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
stimulacionet e disa mallrave në tregun reciprok. 

1952 4 

817 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
kategorizimin e ekonomisë didaktike eksperimentale në 
Kavajë. 

1952 5 

818 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
projektorganikën e Ministrisë së Arsimit. 

1952 18 

819 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
sigurimin e ndërtesave të banimit për punonjësit e ndërtimit. 

1952 2 
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820 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
përballimin e fondeve për hartimin e projekteve të tremujorit 
të IV-të të vitit 1952. 

1952 4 

821 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesa fondesh për makineritë e ardhura gjatë vitit 1952 jashtë 
planit. 

1952 2 

822 Projektplani i çështjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
muajin nëntor 1952. 

1952 4 

823 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
emërimin e Telo Mezinit si nënministër i Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1952 3 

824 Relacion mbi mbylljen e fabrikës së vjetër të sheqerit për 
mungesë leverdie ekonomike. 

1952 2 

825 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.1.11.1952. 

1952 1 

826 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen 
e fondit të grumbullimit të ullinjve për sezonin e vitit 1952-
1953. 

1952 6 

827 Relacion mbi ullinjtë për konsumin dhe tepricat në ullinj dhe 
vaj për sezonin 1952-1953. 

1952 2 

828 Relacion mbi sistemimin agrar të fushës së Beratit. 1952 1 

829 Relacion mbi dhënien e flamurit të kuq tranzitor të Këshillit të 
Ministrave për fushatën korrje-shirje-grumbullim, NBSH-së 
"Ylli i kuq" në Kamëz. 

1952 1 

830 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbartje 
fondesh në Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 

1952 2 

831 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe reacioni përkatës mbi 
transferim fondi në buxhetin e Ministrisë së Tregtisë. 

1952 2 

832 Relacion mbi akordim fondi Ministrisë së Shëndetësisë për 
ndërtimin e konviktit të Politeknikumit Mjekësor. 

1952 1 

833 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim fondi NISH Shtypshkronjave për likujdimin e 
makinerive të ardhura nga importi. 

1952 2 
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834 Relacion mbi reduktimin e planit të NISH Shtypshkronjave në 
Tiranë. 

1952 1 

835 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dërgimin e shtypit jashtë shtetit. 

1952 2 

836 Relacion mbi një fond që disponon shoqata e Kryqit të Kuq 
Shqiptar pranë Kryqit të Kuq Çekosllovak. 

1952 1 

837 Relacion mbi shtimin e shtretërve në spitalin neuropsikiatrik 
në Vlorë. 

1952 1 

838 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
ndryshimin e tarifës së tatimit mbi xhiro të birrës, bezes dhe 
prodhimeve të drurit. 

1952 2 

839 Relacion mbi zbritjen e detyrimeve të emigrantëve blegtoralë 
grekë. 

1952 1 

840 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
aplikimin e sistemit të pagesave progresive në sharrat. 

1952 3 

841 Relacion mbi shpronësimin e disa zdrukthtarive private. 1952 1 

842 Relacion mbi organikën e kantierit të ndërtimit për punimin e 
sistemimeve malore. 

1952 2 

843 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
akordim fondi Ministrisë së Arsimit për zëvendësimin e 
arsimtarëve që thirren nën armë. 

1952 3 

844 Relacion mbi zhvillimin e Konferencës së Jashtëzakonshme 
Administrative të Radio-Ndërlidhjes. 

1952 3 

845 Relacion dhe urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
shpërblimin e shoferëve. 

1952 3 

846 Relacion dhe projektrregullore mbi organizimin e Komisionit 
të Organikave. 

1952 11 

847 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
stimulacionin e mishit tepricë. 

1952 3 

848 Informacion mbi realizimin e planit të 15/ditorit të parë të 
muajit tetor 1952. 

1952 3 

849 Relacion dhe rregullore mbi kompetencat e zyrave financiare 
ndër lokalitete. 

1952 5 
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850 Informacion mbi moszbatimin drejt të vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr.612 dt.27.9.1952 nga Drejtori i Kombinatit të 
Naftës shoku Zenel Hamiti. 

1952 3 

851 Informacion mbi mospranimin e vërejtjeve të Ministrisë së 
Kontrollit për planifikimin  e kostos së prodhimeve minerale 
nga Ministria e Minierave. 

1952 2 

852 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.8.11.1952. 

1952 33 

853 Vendime dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni 
përkatës mbi fituesit e emulacionit socialist për 3/mujorin e 
III-të të vitit 1952. 

1952 22 

854 Relacion mbi specializimin e studentëve jashtë shtetit. 1952 3 

855 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
kalimin e anës teknike të radios, Drejtorisë së Përgjithshme të 
PTT-së. 

1952 2 

856 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
lidhjen e kontratave me demokracitë popullore për importim 
filmash. 

1952 4 

857 Relacion i Ministrisë së Arsimit mbi gjendjen e shtëpive të 
fëmijëve. 

1952 4 

858 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi afatet e paraqitjes 
së projektplanit dhe projektbuxhetit për aprovim. 

1952 2 

859 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e urdhërit "Ylli i 
Kuq". 

1952 1 

860 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dërgimin e një sasie metali të çmuar jashtë shtetit për 
përgatitjen e medaljes "Urdhëri Hero i Popullit". 

1952 5 

861 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
dhënien e distinktivit "Nxënës i dalluar i rezervave të punës". 

1952 2 

862 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
aprovimin e rregullores së përgjithshme të Shkollës së 
Medresesë. 

1952 16 
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863 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
kërkesë fondesh nga Ministria e Minierave për likujdimin e 
makinerive të reja të ardhura nga importi. 

1952 6 

864 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
planeve financiare të disa ndërmarrjeve të Ministrisë së 
Minierave. 

1952 4 

865 Informacion mbi punimet në pusin artizan të Lushnjes. 1952 2 

866 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kontigjentin e personelit dhe kategorizimin e disa 
ndërmarrjeve nacionale e lokale. 

1952 12 

867 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
ngritje kursi për përgatitje kuadri për fabrikën e çimentos në 
Vlorë. 

1952 3 

868 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
masat që duhen marrë për një shfrytëzim më të mirë të 
industrisë mekanike. 

1952 6 

869 Relacion, informacion dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave 
mbi grumbullimin dhe punimin e ullinjve. 

1952 30 

870 Relacion dhe informacion i Ministrisë së Tregtisë mbi rezervat 
dimërore. 

1952 3 

871 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
uljen e çmimit të kripës së detit në tregun komercial. 

1952 3 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbartje fondi në buxhetin e Drejtorisë së Rezevave të Punës. 

1952 2 

873 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacioni 
përkatës mbi marrjen nga ana e shoferëve të 15% transport 
jashtë qendrës së agjencisë. 

1952 2 

874 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
vënien në majmëri të 5.000 kokë derrave. 

1952 2 

875 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
organizimin e Komisionit të Organikave. 

1952 20 

876 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e epishkopëve 
të Kishës Ortodokse të Shqipërisë. 

1952 1 
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877 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së  Këshillit të Ministrave 
dt.15.11.1952. 

1952 6 

878 Relacion dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi çmimin e pambukut 
çeltik jashtë standardit. 

1952 5 

879 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi shtesa fondesh në planin e investimeve të vitit 
1952 për industrinë lokale. 

1952 22 

880 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi planin e 
transportit dhe deficitit në nëntor. 

1952 3 

881 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
çmimin e ambalazheve prej druri të prodhuar nga artizanati. 

1952 7 

882 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
krijimin e Institutit të Kërkimeve Shkencore. 

1952 8 

883 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi dëmtimet e 
kafshëve të emigrantëve grekë. 

1952 2 

884 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
hapjen e kanalit vaditës në Fermën e Bedenit në Kavajë. 

1952 2 

885 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim fondi komisionit për ngritjen e ekspozitës së planit të 
parë 5/vjeçar. 

1952 13 

886 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesa në organikat e 
legatave jashtë shtetit. 

1952 3 

887 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
fondin e grumbullimit të fasuleve për vitin 1952. 

1952 4 

888 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
furnizimin e udhëheqësve. 

1952 5 

889 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi për pritje 
të delegacioneve të huaja që do të vijnë në Shqipëri me rastin e 
festës së 29 Nëntorit. 

1952 2 

890 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin e titullit dhe medalje për punonjësit e minierave dhe 
të naftës. 

1952 7 
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891 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.22.11.1952. 

1952 27 

892 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
përcaktimin e variantit për ndërtimin e digës së hidrocentralit 
"Enver" mbi lumin e Matit. 

1952 12 

893 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi realizimin e 
planit të 3/mujorit të III-të të vitit 1952 dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa ndryshime në kategorizimin e 
punonjësve të Minierës së Krrabës. 

1952 24 

894 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi realizimin e 
planit për muajin tetor 1952. 

1952 6 

895 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi masat për përmirësimin e bujqësisë dhe 
artizanatit në Rrethin e Krujës. 

1952 8 

896 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbartje fondi në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë. 

1952 2 

897 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim fondi në valutë Komitetit të Mbrojtjes së Paqes. 

1952 4 

898 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim, shtesë dhe mbartje fondi për Ministrinë e Financave, 
të Industrisë dhe Komitetit Ekzekutiv të Beratit. 

1952 5 

899 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
uljen e çmimit në treg të garantuar të bimëve. 

1952 3 

900 Relacion i Ministrisë së Financave mbi zbritjen e tatimit 15 
fshatrave kufitare të rretheve Shkodër dhe Gjirokastër. 

1952 4 

901 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave mbi disiplinimin e ushqimit dhe të fjetjes së 
punonjësve në institutet social-kulturore. 

1952 14 

902 Relacion mbi pensionin e fshatarit Rexhep Arifi nga Tropoja. 1952 4 

903 Relacion mbi furnizimin me karburant e lubrifikant të 
ndërmarrjeve të Ministrisë së Industrisë që izolohen nga 
dimri. 

1952 2 

904 Informacion mbi furnizimin e ndërmarrjeve minerale. 1952 2 
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905 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi furnizimin e rretheve të 
veriut me artikuj ushqimorë. 

1952 2 

906 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e Kapitenit të 
I-rë Xhavit Struga Prokuror i Gjykatës Speciale të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

1952 1 

907 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikat e pushtetit 
lokal. 

1952 2 

908 Informacion mbi gjendjen në miniera në shikim të veçantë të 
studimeve gjeologjike. 

1952 3 

909 Projektplani i punës së Kryesisë së Këshillit të Ministrave për 
muajin dhjetor 1952. 

1952 6 

910 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.6.12.1952. 1952 15 

911 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, urdhëresë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi mbjelljen e detyrueshme të fasules 
bashkë me misrin. 

1952 6 

912 Relacion mbi konventën e lidhur midis Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Bullgarisë për 
karantinën e bimëve dhe mbrojtjen e bimëve nga armiqtë dhe 
sëmundjet. 

1952 19 

913 Relacion i Ministrisë së Pyjeve dhe urdhëresë e qeverisë mbi 
shkollat e ulta profesionale dhe kurse kualifikimi e 
perfeksionimi. 

1952 6 

914 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi shtesën e 300 
punëtorëve për NBSH "Ylli i Kuq" në Kamëz. 

1952 4 

915 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
kalimin e disa aktiviteteve industriale nga Bashkimi Qendror i 
Kooperativave të Konsumit dhe Ministria e Tregtisë në 
Ministrinë e Industrisë. 

1952 9 

916 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi akordimin e 165 kg. argjënd për nevoja të 
punishteve të bizhuterisë. 

1952 3 

917 Relacion dhe projektprotokoll mbi bashkëpunimin ndërmjet 
Radiotelevizionit të RPSH-së dhe atij çekosllovak. 

1952 3 
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918 Relacion mbi krijimin e 4 kampeve të rinj për të kaluar 
pushimet 700 veta udhëheqës të partisë e pushtetit. 

1952 2 

919 Relacion mbi çështjen e pensioneve. 1952 3 

920 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
pensioni për merita shërbimi familjes së të ndjerit Nasi Pavllo. 

1952 8 

921 Relacion mbi aktivitetin e sigurimeve shoqërore. 1952 3 

922 Relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi hapjen e kursit për 
përgatitjen e kuadrit të shkollave 7/vjeçare. 

1952 3 

923 Relacion i Ministrisë së Arsimit mbi vendosjen në shtëpinë e 
fëmijëve të 82 fëmijëve që nuk kanë shkollë 7/vjeçare në fshat. 

1952 2 

924 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pagimin e rrogave të Shkollës Ekonomike 
2/vjeçare. 

1952 2 

925 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
festat zyrtare. 

1952 5 

926 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi autorizim shpenzimi 
Ministrisë së Financave për paisjen e vullnetarëve të 
hidrocentralit "Enver". 

1952 1 

927 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi shtimin e kontigjentit të 
punonjësve. 

1952 3 

928 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
normalizimin e strehimit në qytetin e Tiranës. 

1952 5 

929 Relacion e njoftime mbi instalimin e centralit automatik prej 
4.000 numrash. 

1952 23 

930 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi Komunitetit Mysliman. 

1952 2 

931 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordim fondi e materiali BRPSH për festën e Vitit të Ri 1953. 

1952 4 

932 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.13.12.1952. 

1952 5 

933 Raport, relacione e informacione të Ministrisë së Tregtisë dhe 
materiali përkatës, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave mbi furnizimin e zonave të veriut. 

1952 22 
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934 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e 
çmimit të lojrave për fëmijët me rastin e Vitit të Ri. 

1952 2 

935 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë fondi 
për shpenzime udhëtimi e dieta për specialistët dhe teknikët e 
huaj. 

1952 2 

936 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi tatimin mbi 
xhiro për disa artikuj të prodhimeve lokale. 

1952 3 

937 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
aplikimin e stimulacionit në punonjësit e NSHPSHL që 
merren me përhapjen e shtypit dhe librit. 

1952 7 

938 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
lidhje pensioni familjeve të disa personave të vrarë në shërbim 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1952 16 

939 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
rekurse për çështje pensioni. 

1952 7 

940 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi firot e medikamenteve. 

1952 11 

941 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
suprimimin e Ndërmarrjes Projekti. 

1952 2 

942 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni pëkatës mbi 
suprimimin e Drejtorisë së Furnizimeve të Ndërtimit. 

1952 3 

943 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
projektet tip të disa lloj ndërtesave. 

1952 37 

944 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshim në kuadrin e 
drejtësisë. 

1952 3 

945 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi lënien e lirë të 
shitjes së misrit dhe nënprodukteve të tij. 

1952 2 

946 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.20.12.1952. 

1952 11 

947 Relacion mbi krijimin e një spitali civil me një repart dentar 
pranë Kombinatit të Naftës në Cërrik dhe kombinatit të 
tekstilit "Stalin". 

1952 3 
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948 Relacion mbi krijimin e Drejtorisë së Ofiçinave Radiologjike-
Ortopedike. 

1952 1 

949 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim 
pensioni për merita shërbimi. 

1952 4 

950 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mundësinë e hapjes së instituteve të larta të natës. 

1952 5 

951 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit mbi sigurimin e furnizimit të arsimtarëve. 

1952 4 

952 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit, mbi një shtesë fondi në buxhetin e Institutit të 
Shkencave për likujdimin e një radiostacioni. 

1952 3 

953 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit mbi një shtesë fondi në buxhetin e Institutit të 
Shkencave për paisjen e Bibliotekës Kombëtare me libra dhe 
për zgjerimin e organikës. 

1952 2 

954 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit mbi ndihmën për revistën "Demokraci Nuvel". 

1952 2 

955 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesa fondi Ministrisë së Komunikacioneve për makineritë e 
vitit 1951. 

1952 2 

956 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
rregullimin e tubacionit të naftës bruto në Vlorë. 

1952 5 

957 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndalimin e importimit të 
disa mallrave. 

1952 1 

958 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
krijimin e ndërmarrjes për ndërtimet e Ministrisë së Bujqësisë. 

1952 4 

959 Relacion mbi ndryshime në kuadrin e Kryesisë së Komitetit 
Ekzekutiv në Burrel. 

1952 2 

960 Raport mbi përfundimin e fushatës së panxharsheqerit për 
vitin 1952. 

1952 2 

961 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
kategorizimin e Ndërmarrjes së Sharrave në Qafë-Shtamë, 
NISH Cigare në Gjirokastër dhe NL Bonifikimeve në Elbasan. 

1952 2 
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962 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organikën e shkollës 
1/vjeçare të pushtetit. 

1952 2 

963 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagat e personelit në 
lokalitete. 

1952 9 

964 Informacion i Ministrisë së Arsimit mbi realizimin e planit të 
edukimit për vitin shkollor 1952-1953. 

1952 3 

965 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi fushatën e mbjelljeve 
të vjeshtës dhe përgatitjet e mbjelljeve të pranverës 1953. 

1952 4 

966 Informacion mbi zbatimin e pjesshëm të vendimit nr.617 
dt.27.9.1952 për realizimin e planit të muajit gusht. 

1952 2 

967 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme. 

1952 1 

968 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.27.12.1952. 

1952 14 

969 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore Bujqësore të Fidaneve në Mifol. 

1952 2 

970 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e kontratave 
kolektive. 

1952 1 

971 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacioni përkatës mbi regjistrimin e 
objekteve të ndërmarrjeve poligrafike, punëtoritë e vulave dhe 
aparatet shumëzuese. 

1952 6 

972 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbartje fondi në buxhetin e Komitetit të Fizkulturës. 

1952 3 

973 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbartje fondi në buxhetin e Ministrisë së Arsimit. 

1952 5 

974 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Arsimit mbi kurset përgatitore të punëtorëve që do të hyjnë në 
institutet e larta. 

1952 8 

975 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë mbi fondin e drejtorit. 

1952 4 

976 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
udhëzimet për paraqitjen e projekteve dhe preventivave. 

1952 28 
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977 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi aprovimin e librave 
nr.10 dhe 21 të normave. 

1952 1 

978 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi mënyrën e financimit të investimeve të 
prapambetura dhe rregullimin e fondeve të objekteve të 
mëdha. 

1952 9 

979 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ndërtimet antisizmike. 

1952 36 

980 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
normativën e konsumit të karburanteve. 

1952 31 

981 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
regjimin e procesit të punës në Kombinatin Energjitik. 

1952 3 

982 Relacion mbi funksionimin e industrive të reja. 1952 4 

983 Relacion mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.555 dt.30.7.1952, mbi zgjerimin e industrisë lokale dhe 
artizanatit. 

1952 2 

984 Relacion mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, 
mbi rezervat dimërore. 

1952 5 

985 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi mbartje fondi në buxhetin e Ministrisë së 
Tregtisë. 

1952 2 

986 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesa dhe 
pakësime fondesh në investimet e Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1952 3 

987 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
realizimin e tatimit të ekonomive bujqësore. 

1952 21 

988 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi therjen e 282 
krerëve bagëti të trasha. 

1952 2 

989 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e dy 
ndërmarrjeve të furnizimit për punëtorët e sharrave. 

1952 2 

3 Sekretaria e Përgjithshme.   
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990 Protokolle të takimit të zëvendëskryetarëve të Këshillit të 
Ministrave me ministrat për zgjidhjen e problemeve të 
ndryshme. 

1952 132 

991 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
janar-dhjetor. 

1952 133 

991/1 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
janar-dhjetor. 

1952 194 

992 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.2.2.1952 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nomeklaturën e 
kompetencave të Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
mënyrën e paraqitjes së projekteve, akteve e relacioneve për 
shqyrtim. 

1952 20 

993 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.10.4.1952, mbi ndryshimet në Qeveri. 

1952 6 

994 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 81 

994/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 5 

994/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 5 

994/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 7 

994/4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin  e 5-vjeçarit të parë  1951-1955, së bashku 
me relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 4 

994/5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minisrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 67 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

994/6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 3 

994/7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.3.5.1952, 
mbi projektplanin e 5-vjeçarit të parë 1951-1955, së bashku me 
relacionet dhe pasqyrat përkatëse. 

1952 5 

995 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.10.5.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
pasqyra mbi realizimin e planit të vitit 1952 nga sektorët 
ekonomikë dhe mbi caktimin e datave për hartimin e planeve 
vjetore dhe metodologjinë e planifikimit. 

1952 256 

996 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.6.1952, mbi shqyrtimin e realizimit të planit për muajin 
maj 1952. 

1952 71 

997 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1952 dhe materiali përkatës mbi planet e punës të 
Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
për vitin 1952. 

1952 25 

998 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
mbi rregullat për zbritjen dhe qëndrimin në tokë të personave 
të ekuipazheve të anijeve të huaja në kohën që këto ndodhen 
në ujërat territoriale të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1952 2 

999 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952 
për përcaktimin dhe ruajtjen e kufirit të Republikës Popullore 
të Shqipërisë. 

1952 1 

1000 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
mbi përdorimim e radiostacioneve nga anijet e huaja në kohën 
që ndodhen në territorin e Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1952 2 

1001 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1952, 24.12.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, 
relacione, informacione e korrespondencë mbi kërkesat e bëra 
Kryetarit të Qeverisë shokut Enver Hoxha, me rastin e vizitës 
së tij ne krahinat e Veriut dhe masat e marra për zgjidhjen e 
tyre. 

1952 68 
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1001/1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.20.9.1952, 24.12.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, 
relacione, informacione e korrespondencë mbi kërkesat e bëra 
Kryetarit të Qeverisë shokut Enver Hoxha, me rastin e vizitës 
së tij në krahinat e Veriut dhe masat e marra për zgjidhjen e 
tyre. 

1952 199 

1002 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.4.10 dhe 
12.12.1952, vendime dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi 
marrje masash për mosruajtjen e sekretit të shtetit dhe mbi 
listën e informatave që përbëjnë sekret shtetëror. 

1952 24 

1003 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952 për rezultatet në veprimtarinë e derisotme në 
sektorin e novacioneve dhe për disa masa që propozohen të 
merren në këtë drejtim. 

1952 9 

1004 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.12.1952 dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucionet, mbi invetarizimin e materialeve. 

1952 35 

1005 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e gjyqtarëve 
dhe të prokurorit pranë gjykatës speciale të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

1952 1 

1006 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
funksionimit të rregullores së Ministrisë së Kontrollit dhe të 
Drejtësisë. 

1952 5 

1007 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kampet e pushimit. 

1952 4 

1008 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën e dhënë 
popullit italian me rastin e inondatës. 

1952 1 

1009 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, mbi delegacionet që 
do të dërgohen dhe do të vijnë gjatë vitit 1952. 

1952 2 

1010 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi riparimin dhe shpërndarjen 
e makinerive të reparteve të luftës dhe korrespondenca e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi të ardhurat e Republikës 
Popullore të Shqipërisë nga dëmshpërblimet nga Gjermania 
për kategorinë A. 

1952 20 
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1011 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi furnizim me letra dylli 
e kartoçinë të enteve të ndryshme. 

1952 12 

1012 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
njoftimet statistikore për vitet e kaluara dhe mbi shkurtimin e 
afatit në dërgimin e disa evidencave. 

1952 12 

1013 Vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi 
funksionimin e kolegjiumeve dhe përbërjen e Kolegjiumit të 
Ministrisë së Kontrollit. 

1952 4 

1014 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disiplinimin e mbledhjeve në qendër. 

1952 2 

1015 Njoftim e pasqyra statistikore që nevojiten për përgatitjen e 
Kongresit të II-të të PPSH-së. 

1952 13 

1016 Korrespondenca e zhvilluar ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Aparatit të KQ të PPSH-së, mbi propozimet e 
kërkesat e komiteteve të partisë të rretheve. 

1952 36 

1017 Propozime mbi dhënien e emrit hidrocentralit mbi lumin Mat 
"Enver Hoxha" dhe qytetit të Tropojës  "Bajram Curri". 

1952 4 

1018 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi normat në punë. 

1952 19 

1019 Vendim i Këshillit të Ministrave, propozime të Ministrisë së 
Kontrollit për disa probleme të rëndësishme dhe relacion i 
Ministrisë së Kontrollit, mbi kontrollin e ushtruar për pagesa 
magazinazhi në disa ndërmarrje. 

1952 5 

1020 Urdhëresë e Qeverisë mbi regjistrimin e objekteve të 
ndërmarrjeve poligrafike, punëtorët e vulave dhe aparatet 
shumëzuese. 

1952 3 

1021 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin 
dikasterial. 

1952 2 

1022 Urdhëresa e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e objekteve 
ekonomike. 

1952 2 

1023 Ftesë e Republikës Popullore të Shqipërisë, dërguar 
demokracive popullore me rastin e festës së 29 Nëntorit. 

1952 1 
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1024 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi instruksionin për 
koordinimin e punës për hartimin e projektplanit të shtetit për 
vitin 1953. 

1952 4 

1025 Informacion mbi ruajtjen dhe administrimin e rezervave 
shtetërore. 

1952 1 

1026 Informacion mbi zbatimin e vendimeve dhe udhëzimeve të 
Qeverisë. 

1952 2 

4 Industri-Artizanat.   

1027 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.2.2.1952, 
vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëresë e Qeverisë, 
relacion dhe korrespondencë mbi grumbullimin dhe 
përpunimin e ullinjve dhe industrializimin e tij. 

1952 33 

1028 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, relacion i Komisionit të Planit dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi bilancin e yndyrnave për vitin 
1952 dhe bilancin e sheqerit për tremujorin e III-të të vitit 1952. 

1952 8 

1029 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.19.7 
dhe 12.12.1952, vendime, relacione dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi shtesa e pakësime fondesh në planin e investimeve për 
vitin 1952. 

1952 103 

1030 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.5.8.1952, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
zgjerimin e industrisë lokale dhe të artizanatit. 

1952 85 

1031 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.25.10.1952, vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi gjendjen dhe masat lidhur me përmirësimin e 
gjendjes në Kombinatin e Tekstileve "Stalin". 

1952 19 

1032 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.12 
dhjetor 1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave për 
zgjerimin e aktivitetit të NISH Cigareve Gjirokastër. 

1952 2 

1033 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952 dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë, mbi 
punën me norma. 

1952 9 
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1034 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.12 
dhjetor 1952 dhe relacione të Ministrisë së Industrisë mbi 
mbulim humbjesh në Fabrikën e Çimentos Vlorë dhe Shkodër 
dhe mbulim humbjesh të ndërmarrjeve industriale. 

1952 8 

1035 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 për një organizim më të mirë në Ministrinë e 
Industrisë, së bashku me relacionin përkatës. 

1952 16 

1036 Raporte 6-mujore, tremujore dhe mujore të realizimit të planit 
të prodhimit të përgjithshëm në industri. 

1952 142 

1036/1 Raporte 6-mujore, tremujore dhe mujore të realizimit të planit 
të prodhimit të përgjithshëm në industri. 

1952 121 

1037 Relacione dhe evidenca të realizimit të planit të shpërndarjes 
dhe furnizimit me prodhime industriale të ndërmarrjeve 
tregtare dhe rretheve. 

1952 30 

1038 Konkluzione nga mbledhja e shqyrtimit të projektplanit 5-
vjeçar të industrisë, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave 
nga Komisioni i Planit. 

1952 3 

1039 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport mbi koston e 
industrive të reja për vitin 1952 dhe realizimin e kostos së 6-
mujorit të parë të vitit 1952. 

1952 12 

1040 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi funksionimin e 
industrive të reja për vitin 1952. 

1952 24 

1041 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ngritje fabrikash të reja (të qelqit e xhamit, të konservave, të 
perimeve e frutave, të konservimit të peshkut, të bukës, etj.). 

1952 95 

1042 Relacione të Ministrisë së Industrisë mbi ardhjen e një ekipi 
çekosllovak për ngritjen e fonderisë së çelnikut. 

1952 28 

1043 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
planet e prodhimeve industriale. 

1952 14 

1044 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Industrisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi linjat e 
tensionit të lartë dhe zëvendësimin e linjave të vjetra elektrike. 

1952 13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1045 Raport i Institutit të Shkencave mbi studimin e burimeve 
hidroenergjetike dhe ngritjen e hidrocentraleve dhe 
korrespondenca përkatëse. 

1952 14 

1046 Vendim i Këshillit të Ministrave për sigurimin e lëndës së parë 
e mjeteve të tjera për industrinë elektrike. 

1952 1 

1047 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
masat e marra për një shfrytëzim më të mirë për zhvillimin e 
industrisë mekanike. 

1952 14 

1048 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e mëtejshëm të 
industrisë së sharrave dhe mbi aplikimin e pagave progresive 
për punëtorët e sharrave. 

1952 62 

1049 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi industrinë e prodhimit 
të gomës. 

1952 9 

1050 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi kultivimin, përmirësimin e cilësisë, 
industrializimin dhe transportimin e duhanit. 

1952 53 

1051 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
projektplanin e peshkimit për vitin 1953 dhe 5-vjeçarin (1951-
1955), zhvillimin e mëtejshëm të peshkimit dhe marrje masash 
për realizimin e peshkimit për 6-mujorin e parë të vitit 1952. 

1952 43 

1052 Raport i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi grumbillimin 
dhe industrializimin e panxharsheqerit, relacione e 
informacione të Ministrisë së Industrisë mbi prodhimin e 
panxharsheqerit dhe mbi gjendjen e Fabrikës së Sheqerit në 
Maliq. 

1952 28 

1053 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe aktivitetin e NISH 
Bukëve. 

1952 20 
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1054 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi mbjelljen, 
prashitjen, prodhimin, grumbullimin dhe industrializimin e 
bimës së pambukut. 

1952 31 

1055 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi planin vjetor të kuadrove, kurseve dhe shkollave për 
sektorët e industrisë. 

1952 46 

1056 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e lëndës së 
parë për konfeksionet e gatshme. 

1952 1 

1057 Vendim, urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi pagën e peshkatarëve dhe personelit të anijeve 
të peshkimit. 

1952 11 

1058 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordimin e 120 punëtorëve Ministrisë së Industrisë. 

1952 6 

1059 Relacion mbi përfundimet e arritura nga ekipi hungarez, për 
punimin e farnave të oleozit për prodhimin e vajrave 
vegjetale. 

1952 16 

1060 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjeve industriale shtetërore. 

1952 19 

1061 Raporte e relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet industriale dhe të 
artizanatit. 

1952 39 

1062 Relacione dhe korrespondencë e Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të  Artizanatit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e kualitetit të prodhimit të 
industrisë dhe të kooperativave të artizanatit. 

1952 14 

1063 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse 
mbi akordim valute dhe brilanti, Ministrisë së Industrisë. 

1952 7 

1064 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordimin e 18 copë gomave dhe një sasi nafte, Ministrisë së 
Industrisë. 

1952 4 

1065 Propozime dhe racionalizime mbi perfeksionimin e proceseve 
të prodhimeve industriale dhe emulacionin socialist. 

1952 16 
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1066 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e 
zdrukthëtarëve privatë, shpërndarjen e tyre në ndërmarrje 
shtetërore. 

1952 10 

1067 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, mbi gjendjen ekonomike-financiare të 
ndërmarrjeve industriale. 

1952 12 

1068 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
emulacionin socialist për sektorin e artizanatit. 

1952 9 

1069 Relacione të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit mbi realizimin e planit në këtë sektor. 

1952 75 

1070 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
planin e investimeve të industrisë lokale për vitin 1952. 

1952 4 

1071 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e disa 
objekteve të kooperativave të artizanatit të parashikuara në 
planin e vitit 1952. 

1952 1 

1072 Projektplani i prodhimit për vitin 1953 i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit. 

1952 10 

1073 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e sektorit të 
grumbullimit të prodhimeve artizanale në kooperativat e 
artizanatit. 

1952 2 

1074 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin e fondit të punës kulturore si dhe akordim fondi për 
përgatitjen e kuadrit. 

1952 5 

1075 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi ndihmën që komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve duhet t`i japin 
artizanatit të kooperuar. 

1952 7 

1076 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e fondit për 
kredi me afat të gjatë në artizanat. 

1952 3 

1077 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës për 
sigurimin e lëndës së parë për prodhime artistike. 

1952 7 

5 Miniera-Tregti e Jashtme.   
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1078 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.19.7.1952 dhe 4.10.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, 
relacione dhe materiale të tjera mbi ndryshime në planin e 
investimeve të Ministrisë së Minierave dhe projektplane të 
investimeve. 

1952 32 

1079 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, procesverbale 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi planin e prodhimit dhe 
shfrytëzimit të naftës, bitumit, qymyrgurit, bakrit, etj. 

1952 84 

1080 Raporte, relacione dhe pasqyra mbi realizimin e planit në 
miniera. 

1952 98 

1081 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, raporte e relacione të 
Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi kontrollet e bëra në 
ndërmarrjet minerale dhe të metat e konstatuara në to dhe 
marrje masash për përmirësimin e gjendjes. 

1952 77 

1082 Relacione, studime, informacione, protokolle dhe 
korrespondenca e Ministrisë së Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi studimet e kërkimet gjeologjike. 

1952 140 

1083 Relacione, informacione dhe pasqyra, dërguar Aparatit të 
Këshillit të Minierave mbi planifikimin e kostos së 
prodhimeve minerale nga Ministria e Minierave dhe mbi 
realizimin e kostos për mujor, tremujor e 9-mujor. 

1952 74 

1084 Korrespondencë e Ministrisë së Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen dhe importime 
materialesh për ekspeditat gjeologjike. 

1952 33 

1085 Vendim i BP të KQ të PPSH, informacione, projektplane, 
pasqyra dhe korrespondencë e Ministrisë së Minierave mbi 
kërkesa për fuqi punëtore, specialistë dhe realizimi i fuqisë 
punëtore për ndërmarrjet minerale. 

1952 111 

1086 Raport, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Minstrave, mbi trajtimin 
ekonomik të punëtorëve në miniera. 

1952 29 

1087 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
Kolegjiumin e Ministrisë së Minierave. 

1952 7 
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1088 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe e Ministrisë së 
Minierave, mbi avaritë në makineri. 

1952 4 

1089 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalim kapitali të automjeteve nga Ministria e Minierave, 
Ministrisë së Komunikacioneve. 

1952 3 

1090 Relacione dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë 
së Minierave dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe mjetet e transportit, furnizimin me pjesë 
këmbimi në miniera. 

1952 74 

1091 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raport, procesverbale dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Minierave, Ministrisë së 
Kontrollit dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e lëndëve djegëse popullsisë dhe enteve 
shtetërore. 

1952 47 

1092 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rregullimin e tubacionit të naftës brut, Vlorë. 

1952 16 

1093 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
planet financiare të Ministrisë së Minierave. 

1952 8 

1094 Korrespondenca e Ministrisë së Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ekonomitë ndihmëse. 

1952 12 

1095 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijim dhe transferim ndërmarjesh. 

1952 5 

1096 Urdhër i Këshillit të Ministrave, informacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Minierave mbi masat kundër 
zjarrit në depot e karburanteve. 

1952 5 

1097 Raport dhe korrespondencë e Ministrisë së Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave për ngritjen e një fabrike 
briket me kapacitet 40.000 ton. 

1952 16 

1098 Evidenca mbi novatorizmin dhe normat e punës në miniera. 1952 4 
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1099 Relacion i Ministrisë së Minierave mbi kalimin e centraleve 
elektrike Ministrisë së Industrisë, korrespondencë e Ministrisë 
së Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndryshimin e planit të prodhimit të energjisë elektrike për 
Kombinatin e Naftës dhe mbi shpenzimet e energjisë elektrike 
e kërkesat për materiale për pajisjen e linjave elektrike. 

1952 20 

1100 Korrespondencë e Ministrisë së Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi shtesë plani për shkarpa. 

1952 2 

1101 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime, marrëveshje, protokolle, nota, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe demokracive popullore për vitet 
1952 dhe 1952-1953. 

1952 34 

1101/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime, marrëveshje, protokolle, nota, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe demokracive popullore për vitet 
1952 dhe 1952-1953. 

1952 138 

1101/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime, marrëveshje, protokolle, nota, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe demokracive popullore për vitet 
1952 dhe 1952-1953. 

1952 151 

1101/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime, marrëveshje, protokolle, nota, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe demokracive popullore për vitet 
1952 dhe 1952-1953. 

1952 154 
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1101/4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime, marrëveshje, protokolle, nota, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe demokracive popullore për vitet 
1952 dhe 1952-1953. 

1952 99 

1101/5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime, marrëveshje, protokolle, nota, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe demokracive popullore për vitet 
1952 dhe 1952-1953. 

1952 65 

1102 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, vendime, relacione, informacione, lista dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme mbi 
aktivitetin e import-eksportit, bilanci i import-eksportit dhe 
realizimi i planit të import-eksportit për vitin 1953. 

1952 169 

1103 Relacione, informacione dhe korrespondencë mbi kërkesat e 
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë, drejtuar 
Qeverisë Sovjetike mbi problemet ekonomike. 

1952 301 

1104 Relacion dhe evidenca të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar përfaqësuesit shqiptar 
në Këshillin Ekonomik dhe mbi aktivitetin e zhvilluar në 
Këshillin Ekonomik nga përfaqësuesi shqiptar në Moskë. 

1952 260 

1104/1 Relacion dhe evidenca të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar përfaqësuesit shqiptar 
në Këshillin Ekonomik dhe mbi aktivitetin e zhvilluar në 
Këshillin Ekonomik nga përfaqësuesi shqiptar në Moskë. 

1952 322 

1105 Relacion, informacione, dhe pasqyrat përkatëse mbi realizimin 
e planit të import-eksportit nga organet  e tregtisë së jashtme, 
institucionet dhe ndërrmarrjet ekonomike gjatë vitit 1952. 

1952 135 
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1106 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH dhe i 
Këshillit të Ministrave, relacione dhe korrespondenca 
përkatëse mbi Konferencën Ekonomike Ndërkombëtare të 
Moskës dhe mbi mundësitë e këmbimit të disa mallrave me 
shtetet e perëndimit. 

1952 52 

1107 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përbërjen e delegacioneve që shkojnë jashtë shtetit për lidhjen 
e marrëveshjeve tregtare. 

1952 18 

1108 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca mbi 
shkëmbimet tregtare me Italinë. 

1952 25 

1109 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e organeve të 
tregtisë jashtë shtetit si dhe raporte, relacione mbi aktivitetin e 
organeve të tregtisë së jashtme. 

1952 93 

1110 Relacione, informacione dhe pasqyra, mbi bisedimet e 
delegacioneve tregtare shqiptare për mbylljen e marrëveshjeve 
tregtare me demokracitë popullore për vitin 1952. 

1952 40 

1111 Relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, Komisionit të 
Planit etj, mbi shpërndarjen e mallrave të ardhura nga importi. 

1952 29 

1112 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në panairet ndërkombëtare. 

1952 14 

1113 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi importim veturash. 

1952 8 

1114 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi eksportimin në Hungari 
të 5000 ton krom për këmbim me materiale të tjera dhe për 
ndihmë të popullit korean. 

1952 1 

1115 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shitjen e një sasie drush për eksport në tregun e brendshëm. 

1952 6 

1116 Relacion, procesverbal dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
mbi reklamimet për moszbatimin e kushteve të marrëveshjeve 
për mallrat e import-eksportit. 

1952 11 
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1117 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi debi-
kreditë që ndërmarrjet i detyrohen Ministrisë së Tregtisë. 

1952 7 

6 Tregti-Konsum.   

1118 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, 12.12.1952, vendime e qarkore të Këshillit të 
Ministrave, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë dhe e komiteteve ekzekutive të rretheve me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi bilancin konsuntiv të bukës për 
vitin 1952 e 1953, akordim bereqeti fshatarësisë për shkëmbim 
reciprok dhe bukë për të garantuarit dhe entet për vitin 1952. 

1952 172 

1118/1 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, 12.12.1952, vendime e qarkore të Këshillit të 
Ministrave, relacione dhe korespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë dhe e komiteteve ekzekutive të rretheve me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi bilancin konsuntiv të bukës për 
vitin 1952 e1953, akordim bereqeti fshatarësisë për shkëmbim 
reciprok dhe bukë për të garantuarit dhe entet për vitin 1952. 

1952 138 

1119 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952 dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
kundërvajtjet në tregti. 

1952 4 

1120 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, raport, 
relacione, informacione mbi furnizimin e popullatës me 
artikuj ushqimorë dhe artikuj të konsumit të gjerë. 

1952 68 

1121 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
ndryshime në planin e investimeve të Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit. 

1952 12 

1122 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektplane të shitjes 
së fondeve të mallrave kryesore ushqimore për tremujorin e I-
rë, të II-të, të III-të dhe të IV-të, dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave nga Ministria e Tregtisë. 

1952 24 

1123 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, rregullore 
të Ministrisë së Tregtisë mbi sistemin e triskëtimit. 

1952 50 
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1124 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e zonave të veriut dhe 
të zonave kufitare. 

1952 15 

1125 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondenca e Ministrisë së Tregtisë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
aktivitetin tregtar dhe leverdishmëria e dyqaneve të tregut 
reciprok ar-valutë. 

1952 19 

1126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tregtimin e artikujve të garantuar. 

1952 6 

1127 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e armëve të gjuetisë në tregun reciprok. 

1952 3 

1128 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalime aktivitetesh të ndërmarrjeve tregtare e kooperativave 
të konsumit. 

1952 32 

1129 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e punonjësve të tregtisë kooperativiste në fshat. 

1952 15 

1130 Korrespondencë e Komisionit të Planit dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi standardet e prodhimeve 
ushqimore. 

1952 5 

1131 Urdhër i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Ministrinë e Financave, mbi 
sistemimin e mallrave stoqe. 

1952 29 

1132 Korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi sistemimin dhe zgjerimin e 
pazarit fshatar. 

1952 6 

1133 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi disa 
veprime të paligjshme të komiteteve ekzekutive, në lidhje me 
ndalimin e lëvizjeve të prodhimeve bujqësore e blegtorale që 
grumbullohen nga organizatat kooperativiste, së bashku me 
materialin përkatës. 

1952 6 
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1134 Urdhëresë e Qeverisë, relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe 
pasqyrat përkatëse, mbi firot legale. 

1952 14 

1135 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e një kursi në 
Ulëz për shitëse dyqani. 

1952 2 

1136 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi fondin e 
drejtorit të Ndërmarrjes Tregtare Shtetërore. 

1952 4 

1137 Raporte, relacione e evidencë mbi realizimin e planit mujor e 
6-mujor nga Bashkimi Qendror i Kooperativave të Konsumit. 

1952 97 

1137/1 Raporte, relacione e evidenca mbi realizimin e planit mujor e 
6-mujor nga Bashkimi Qendror i Kooperativave të Konsumit. 

1952 108 

1138 Raporte, relacione dhe evidenca të Ministrisë së Tregtisë mbi 
realizimin e planit dhe zhvillimin e tregtisë për vitin 1952. 

1952 234 

1139 Relacione të Ministrisë së Tregtisë, dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi rezervat dimërore. 

1952 50 

1140 Raport, relacione dhe informacion i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit mbi aktivitetin e baxhove dhe 
industrializimin e qumështit për vitin 1952. 

1952 20 

1141 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
Kolegjiumin e kësaj ministrie. 

1952 4 

1142 Raport, relacione dhe korrespondencë mbi realizimin e planit 
të eksportit nga Bashkimi Qendror i Kooperativave të 
Konsumit. 

1952 39 

1143 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e kooperativave të konsumit. 

1952 25 

1144 Plani masave për zbatimin e detyrave që cakton Kongresi i II-
të i PPSH për sektorin e tregtisë. 

1952 17 

7 Bujqësi-Pyje.   

1145 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.16.2.1952, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi mbjelljet e pranverës, mbjelljet e 
perimeve dhe mbjelljet e detyrueshme të fasules bashkë me 
misrin. 

1952 50 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1146 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Pyjeve me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, mbi organizimin dhe mbrojtjen e pyjeve. 

1952 36 

1147 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.19.7 
dhe 5.8.1952 mbi emërime dhe shkarkime të 
zëvendësministrave të Ministrisë së Bujqësisë. 

1952 4 

1148 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë për gjendjen 
e blegtorisë dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e saj. 

1952 85 

1149 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi klasifikimin e tokave. 

1952 46 

1150 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondenca e Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi investimet nacionale 
dhe ndryshime në planin e investimeve për sektorin e 
bujqësisë. 

1952 41 

1151 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organizimin dhe shpërndarjen e farërave si dhe mbi dhënie 
hua bereqeti kooperativave bujqësore. 

1952 15 

1152 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
bonifikimet dhe kanalizimet e tokave bujqësore. 

1952 23 

1153 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi luftimin e mizës së 
ullirit. 

1952 2 

1154 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për përmirësimin 
e bujqësisë dhe zgjerimin e artizanatit në rrethin e Krujës. 

1952 2 

1155 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin, mbi 
eksperimentimin bujqësor, së bashku me raportin përkatës të 
Ministrisë së Pyjeve. 

1952 12 
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1156 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Kontrollit të Shtetit e Komisionit të Planit të Shtetit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi ekonomitë ndihmëse. 

1952 17 

1157 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi në valutë 
për blerje veglash bujqësore. 

1952 1 

1158 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
detyrueshëm të hirit që nevojitet për kultura bujqësore. 

1952 2 

1159 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi krijimin e ndërmarrjeve shtetërore bujqësore e 
blegtorale. 

1952 13 

1160 Projektvendime e relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
ndërzimin e detyrueshëm. 

1952 4 

1161 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi planin e fuqisë punëtore për 3-
mujorin e dytë. 

1952 1 

1162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e agjentëve 
të grumbullimit dhe të punëtorëve të ndërmarrjeve bujqësore 
e blegtorale. 

1952 7 

1163 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi hapjen e shkollave bujqësore dhe pajisjen e 
tyre. 

1952 20 

1164 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi veprimet arbitrare në 
marrje tokash të bujqve. 

1952 1 

1165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punimin me norma të 
një kategorie nëpunësish dhe punëtorësh në Ministrinë e 
Pyjeve. 

1952 1 

1166 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
shpërblimin e gjeometrave të Ministrisë së Bujqësisë në bazë të 
normave. 

1952 2 

1167 Projekturdhëresë dhe relacione të Ministrisë së Pyjeve, mbi 
ngritjen tekniko-profesionale të kuadrit pyjor. 

1952 8 

1168 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
prodhimeve pyjore. 

1952 4 
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1169 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e flamujve tranzitorë kooperativave bujqësore. 

1952 20 

1170 Vendim i Këshillit të Mnistrave, mbi Kolegjiumin e Ministrisë 
së Bujqësisë. 

1952 1 

1171 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbjelljen e një sasie ekualiptuesi dhe të një sasie fidanësh në 
rrethin e Durrësit. 

1952 7 

1172 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Grumbullimit, mbi 
seleksionimin dhe shpërndarjen e kafshëve të punës e të 
prodhimit dhe masat për plotësimin e planit të mishit të 
konsumit. 

1952 4 

1173 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Kontrollit, mbi dëmtimet e kafshëve të 
emigrantëve grekë. 

1952 2 

1174 Konventë midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe RP të 
Hungarisë për luftimin e insekteve dëmtuese dhe të 
sëmundjeve të kulturave bujqësore. 

1952 10 

1175 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave, dt.10.5.1952 dhe 
materiali përkatës, mbi fushatat e korrje-shirje e grumbullimit 
të drithërave për vitin 1952. 

1952 19 

1176 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, mbi shpërblimin e blojës. 

1952 1 

1177 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendime të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi masat organizative për grumbullimin e ujemit. 

1952 14 

1178 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.7.6.1952 dhe materiali përkatës, mbi dorëzimin e 
detyrueshëm të vezëve dhe leshit. 

1952 5 

1179 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952, relacione e korrespondencë e Ministrisë së 
Grumbullimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
akordime, mbartje, shtesa fondesh dhe mbi mbulimin e 
investimeve jashtë planit. 

1952 20 
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1180 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952 dhe 15.11.1952, relacione të Ministrisë së 
Grumbullimit dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
zbritjet e fondit të grumbullimit të drithërave dhe të artikujve 
blegtoralë. 

1952 45 

1181 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.12 
dhjetor 1952, vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, 
vendime e urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi harmonizimin e stimulacioneve të prodhimeve 
bujqësore e blegtorale dhe të mallrave të tregut reciprok. 

1952 163 

1182 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Grumbullimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi kontraktimin, mbjelljen dhe 
grumbullimin e bimëve industriale. 

1952 18 

1183 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e një kontigjenti 
lëkurësh sindikatave italiane dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Grumbullimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e stoqeve të lëkurëve. 

1952 6 

1184 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Grumbullimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1952 23 

1185 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Grumbullimeve 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
fondit të ullinjve, së bashku me vendimet përkatëse. 

1952 43 

1186 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Grumbullimeve me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e mullinjve dhe 
fabrikave të miellit. 

1952 8 

1187 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
Kolegjiumin e Ministrisë së Grumbullimit. 

1952 2 

1188 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen e një thertoreje në Burrel. 

1952 3 

1189 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksën e therjes së 
bagëtive. 

1952 2 
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1190 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
vënien në majmëri të 5000 kokë derrave. 

1952 2 

8 Ndërtim.   

1191 Procesverbale të Këshillit të Ministrave, dt.2.2, 19.7 dhe 
5.8.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi planet e ndërtimeve për vitin 1952. 

1952 84 

1192 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952 mbi ngritjen e një fabrike oksigjeni, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1952 2 

1193 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 mbi strukturën e kostos së punimeve në ndërtim. 

1952 11 

1194 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.7, 19 
janar dhe 12.12.1952, vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, 
vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë mbi ndërtimin e hidrocentralit mbi lumin 
Mat. 

1952 73 

1195 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit, komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi shtesa, pakësime, mbartje dhe 
akordim fondesh në ndërtim. 

1952 45 

1196 Urdhër i Këshillit të Ministrave, procesverbale dhe 
informacione, mbi marrjen në dorëzim të objekteve të 
përfunduara dhe ruajtjen e tyre. 

1952 56 

1197 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e paraqitjes së 
projekteve dhe preventivave si dhe raport mbi aktivitetin e 
Ndërmarrjes Projekti, gjatë vitit 1952. 

1952 41 

1198 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovim udhëzimesh për paraqitjen e projekteve dhe 
preventivave. 

1952 10 

1199 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen e qytetit të ri në Cërrik. 

1952 16 
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1200 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normat dhe çmimet në ndërtim. 

1952 6 

1201 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijim, suprimim dhe kalim aktiviteti të ndërmarrjeve të 
ndërtimit. 

1952 14 

1202 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi trajtimin dhe sigurimin e banesave, punëtorëve të 
ndërtimit. 

1952 16 

1203 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa fondesh për përgatitjen e kuadrove në sektorin e 
ndërtimit. 

1952 13 

1204 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projekteve tip për disa ndërtesa dhe mbi gjendjen e punimeve 
të ndërtesave të banimit, së bashku me materialin përkatës. 

1952 10 

1205 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagat në ndërtim. 

1952 16 

1206 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi sigurimin e fuqisë punëtore dhe të 
specialistëve për sektorin e ndërtimit. 

1952 95 

1207 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
dhe dikastereve të tjera, mbi shtimin e prodhimit dhe furnizim 
me material ndërtimi. 

1952 24 

1208 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovim dispozitash për ndërtimet antisizmike. 

1952 33 

1209 Pasqyra mbi objektet që kryhen pjesërisht me punë vullnetare 
dhe pjesërisht me fonde që investon shteti. 

1952 51 

1210 Raporte e informacione të Ministrisë së Kontrollit, dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi të metat dhe gjendjen 
në sektorin e ndërtimit. 

1952 39 
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1211 Protokolle dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit, 
Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi bonifikimin dhe veprat e artit në bujqësi, së bashku me 
projektet përkatëse. 

1952 35 

1212 Relacion dhe korespondencë mbi ndërtimin e Kinostudios 
"Shqipëria e Re". 

1952 19 

1213 Relacion mbi projektidenë e ndërtimit të Aparatit të KQ të 
PPSH, së bashku me projektet përkatëse. 

1952 20 

1214 Relacione, procesverbal, projekt dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, 
mbi ndërtimin e Kombinatit të Tekstilit "Stalin". 

1952 46 

1215 Relacione, procesverbale dhe korrespondencë mbi ngritjen e 
fabrikave dhe punishteve të bukës, konservave, rakisë, 
çimentos. 

1952 27 

1216 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
konstruksionet për teknikume dhe shkolla të rezervave të 
punës. 

1952 5 

1217 Relacion e informacione të Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
ndërtim aerodromesh dhe mbi çmontimin e hangareve 
metalikë të aviacionit në Tiranë. 

1952 12 

1218 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen, 
mirëmbajtjen dhe asfaltimin e rrugëve, urave dhe nxjerrjen e 
detyruesve në rrugë, së bashku me vendimet përkatëse. 

1952 61 

1219 Raporte, relacione dhe evidenca mujore të realizimit të planit 
për sektorin e ndërtimit. 

1952 154 

1220 Relacione dhe informacion mbi lidhjen e kontratave kolektive 
për vitin 1952. 

1952 3 

9 Komunikacion-Komunale.   

1221 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.7.6 dhe 
5.8.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e dikastereve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi konsumin, normativat dhe shpërndarjen e 
karburanteve për vitin 1952. 

1952 121 
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1222 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.18.10.1952 dhe materiali përkatës mbi vjedhjet e dëmtimet 
në Ndërmarrjen e Transportit Automobilistik Tiranë. 

1952 9 

1223 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 dhe materiali përkatës, mbi normat për 
përdorimin e gomave. 

1952 8 

1224 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normat unike për riparimin e automjeteve. 

1952 10 

1225 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
projektidenë për ndërtimin e hekurudhave Vlorë-Memaliaj si 
dhe relacion mbi kufijtë, mbrojtjen dhe sigurimin e linjave 
hekurudhore. 

1952 22 

1226 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione e korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e transportit automobilistik, 
hekurudhor e detar dhe mbi ndryshime në planin e 
transportit. 

1952 42 

1227 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifën unike të ngarkim-
shkarkimit, së bashku me materialin përkatës. 

1952 18 

1228 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi mirëmbajtjen e rrugëve 
automobilistike. 

1952 34 

1229 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
Kolegjiumin e Ministrisë së Komunikacioneve. 

1952 4 

1230 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zhvillimin e Portit Durrës. 

1952 12 

1231 Raporte mujore, 3-mujore e 6-mujore, mbi realizimin e planit 
të vitit 1952 nga Ministria e Komunikacioneve. 

1952 79 

1232 Relacione të Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen, 
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e makinerive. 

1952 8 
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1233 Relacion dhe korrespondencë e Drejtorisë së PTT-së me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi mbarëvajtjen e 
shërbimeve postare, telegrafike e telefonike dhe mbi 
ndërlidhjen telefonike ndërmjet lokaliteteve. 

1952 19 

1234 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi pjesëmarrjen 
në Konferencën Ndërkombëtare të Radiondërlidhjes. 

1952 2 

1235 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndërhyrjet e padrejta në 
punët e centralistëve. 

1952 4 

1236 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e fuqisë 
punëtore për Ministrinë e Komunikacioneve. 

1952 4 

1237 Qarkore e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë dikastereve 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi ndërrime të shpeshta të shoferëve nga një makinë në 
tjetrën. 

1952 4 

1238 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e të 
ardhurave ndërmjet shoferëve e fatorinove kur këta 
realizohen nga automjete jashtë qendrave të agjencive. 

1952 1 

1239 Statistika përmbledhëse si tipe automjetesh, sasi dhe gjendje 
teknike për gjithë Republikën, dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

1952 1 

1240 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e centralit 
automatik 4000 numrash. 

1952 2 

1241 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi vijat telegrafonike që kalojnë në 
Jugosllavi. 

1952 6 

1242 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952 mbi kalimin e aktivitetit të lëndës djegëse nga 
Drejtoria e Ekonomisë Komunale në Ministrinë e Pyjeve. 

1952 2 

1243 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi problemin e strehimit. 

1952 21 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1244 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi gjendjen, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
ujësjellësve dhe mbi caktimin e çmimit të ujit. 

1952 47 

1245 Raporte, relacine dhe pasqyra mbi realizimin e planit për vitin 
1952 nga Drejtoria e Ekonomisë Komunale. 

1952 60 

1246 Urdhëresë e Qeverisë, mbi fondin e drejtorit të ndërmarrjeve 
lokale të shërbimit komunal. 

1952 2 

1247 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi marrjen e masave për kursimin dhe 
shpërndarjen e lëndëve djegëse për furnizimin e popullatës. 

1952 17 

1248 Qarkore të Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen, mirëmbajtjen 
dhe sistemimin e varrezave të dëshmorëve dhe të popullit. 

1952 6 

1249 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar dikastereve mbi 
dobësitë e ndërmarrjeve të Pasurisë së Shtetit dhe marrjen e 
masave për përmirësimin e gjendjes. 

1952 3 

10 Financë.   

1250 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.19.1.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, 
pasqyra dhe korrespondencë mbi projektbuxhetin e shtetit për 
vitin 1952 dhe mbi buxhetin e shtetit për vitin 1953. 

1952 197 

1251 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.19.1.1952 dhe 8.11.1952, urdhëresa të Qeverisë, relacione 
dhe korrespondencë mbi emetimin e huasë së dytë shtetërore, 
për zhvillimin e ekonomisë e kulturës së RP të Shqipërisë dhe 
mbi emetimin e huasë së brendshme shtetërore me fitim 
llotarie 3%. 

1952 67 

1252 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse mbi zhdëmtimet në të holla që 
caktohen nga Ministria e Kontrollit të Shtetit. 

1952 13 

1253 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen 
e disa masave ekonomike. 

1952 8 
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1254 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.13.5 dhe 
4.10.1952 dhe vendim i Këshilli të Ministrave, mbi monopolin 
e pijeve alkoolike. 

1952 6 

1255 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dt.13.5 dhe 
7.6.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëresë e 
Qeverisë dhe materiale të tjera, mbi fondin e pagave për vitin 
1952. 

1952 19 

1256 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, 
dt.7.6.1952, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi mbulimin e humbjeve të ndërmarrjeve 
industriale, bujqësore, blegtorale dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të PTT-së. 

1952 100 

1257 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952 dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi planin e arkës. 

1952 6 

1258 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952 dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
masa për shtimin e të ardhurave. 

1952 5 

1259 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952 mbi financimin për tremujorin e parë të vitit 
1953. 

1952 1 

1260 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.25.10.1952, raport, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
procedurën e caktimit të çmimeve, së bashku me vendimin e 
Këshillit të Ministrave dhe urdhëresën e Qeverisë. 

1952 51 

1261 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, vendim i Këshillit të Ministrave, urdhëresë e 
Qeverisë dhe materiale të tjera, mbi gjendjen e bilanceve të 
ndërmarrjeve nacionale për vitin 1951. 

1952 21 

1262 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.15.11.1952, vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse, mbi caktimin e çmimeve të cigareve. 

1952 25 
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1263 Raporte të Ministrisë së Financave, dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e buxhetit të shtetit për 
tremujorin e IV-të të vitit 1951 dhe për tremujorin e I-rë, të II-
të, të III-të dhe të IV-të të vitit 1952. 

1952 26 

1264 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, vendime të 
Këshillit të Ministrave, relacione dhe korrespondencë mbi 
kërkesat e bëra nga institucionet, ndërmarrjet dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi shtesa, 
akordime, pakësime dhe mbartje fondesh në buxhet. 

1952 201 

1265 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave, studim i 
Ministrisë së Bujqësisë, relacion i Ministrisë së Grumbullimit 
dhe korrespondencë përkatëse mbi ndryshimet e procedurës 
së akordimit të kreditit agrar, plani i kreditit agrar dhe çmimi i 
shitjes së kafshëve me kredit agrar. 

1952 52 

1266 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
interesin bankar. 

1952 4 

1267 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi projektplanin e investimeve për vitin 
1953, përjashtimin e kontrollit nga Banka e Shtetit të 
investimeve për ngritjen e Universitetit, mënyrën e financimit 
të investimeve të prapambetura, mbi shtesa e pakësime 
fondesh në investimet e vitit 1952 dhe mbi planin e 
investimeve të komiteteve ekzekutive. 

1952 25 

1268 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktim çmimesh për artikujt ushqimorë, industrialë, 
bujqësorë, etj . 

1952 53 

1269 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tatimin mbi xhiro të prodhimeve të ndryshme. 

1952 33 

1270 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim fondi në valutë. 

1952 71 

1271 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normat e ushqimit dhe të fjetjes në institucionet social-
kulturore. 

1952 16 

1272 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimit të 
ujit. 

1952 2 
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1273 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, raport i 
Ministrisë së Kontrollit dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi tatimin e ekonomive bujqësore. 

1952 24 

1274 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe urdhëresa të Qeverisë 
me materialin përkatës, mbi shpërblimet. 

1952 22 

1275 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim ari dhe argjendi. 

1952 19 

1276 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
hapje kursi për përgatitje kuadrosh të ulëta financiare dhe mbi 
marrjen e kuadrove nga degët dhe agjencitë e Bankës për 
përgatitje për sektorët e ndryshëm të ekonomisë. 

1952 10 

1277 Vendime dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpenzimet për udhëtim e dietë, së bashku me materialin 
përkatës. 

1952 5 

1278 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së Financave dhe 
Kontrollit të Shtetit, mbi transportim mjetesh. 

1952 13 

1279 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blloqe çeqesh të kufizuar 
për shpenzime transporti. 

1952 2 

1280 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijim ndërmarrjesh të ndryshme. 

1952 9 

1281 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Financave me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi ndihmën shtetërore të nënave me shumë 
fëmijë. 

1952 19 

1282 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në përdorim nga 
organet financiare të aparateve Shçot. 

1952 2 

1283 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagesën në kopshtet dhe çerdhet. 

1952 15 

1284 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte të Ministrisë së 
Kontrollit, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
kontrollet dhe revizionet ekonomike e financiare në 
ndërmarrje të ndryshme. 

1952 34 
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1285 Korrespondencë e Ministrisë së Ndrërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi financimin e objekteve që u 
mungojnë projektet në preventivat definitivë. 

1952 20 

1286 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi lidhjen e 
kontratave ndërmjet ndërmarrjeve. 

1952 3 

1287 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
Inspektoriatin e tatimeve, taksave të seksioneve financiare të 
rretheve dhe të qyteteve. 

1952 11 

1288 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi detyrat e këshillave 
popullore të fshatrave në sigurimin e gjësë së gjallë. 

1952 3 

1289 Relacione dhe projektvendim i Bashkimit Qendror 
Profesional, relacione dhe vërejtje të Ministrisë së Drejtësisë, 
Ministrisë së Financave, etj. mbi pajisjen e punëtorëve me 
veshmbathje speciale. 

1952 16 

1290 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e mjeteve të 
tepërta jashtë normave, nga disa ndërmarrje. 

1952 1 

1291 Korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Kontrollit të Shtetit, mbi mundësinë e 
zgjerimit të pjesëve të këmbimit në vend për efekt kursimi. 

1952 9 

1292 . Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi fuqinë blerëse të 
popullatës. 

1952 4 

1293 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe komitetet ekzekutive të rretheve, 
mbi buxhetin konsuntiv për vitin 1951 si dhe mbi bilancet dhe 
situacionet e shpenzimeve financiare. 

1952 155 

11 Arsim-Kulturë.   

1294 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.1.1952, vendime, relacione, urdhëresa dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit, mbi shkollat e ulëta profesionale dhe 
kurset e kualifikimit dhe të prefeksionimit për punëtorët dhe 
nëpunësit si dhe mbi krijimin e Komisionit Shtetëror mbi 
luftën kundër analfabetizmit. 

1952 32 
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1295 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, urdhëresa dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të rretheve, 
mbi arsimin 7-vjeçar të detyruar. 

1952 39 

1296 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952 për shtesë mjete xhiroje NSHPSHL. 

1952 2 

1297 Vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëresa të Qeverisë, 
qarkore, raporte, relacione mbi dhënien e çmimeve të 
Republikës. 

1952 101 

1298 Vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Drejtorisë së Poligrafisë dhe Shtypit, mbi 
shpërndarjen e librit dhe shtypit dhe plani i botimeve për vitin 
1952, kapaciteti i shtypshkronjave dhe mbi dërgimin e shtypit 
jashtë shtetit. 

1952 39 

1299 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime e 
korrespondencë e Komitetit të Kulturës Fizike e Sporteve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi edukatën fizike e 
sportive, gjendja e kuadrit, ndërtimin e objekteve sportive, 
mbi përdorimin e vlerave monetare dhe materiale në sektorin 
e fizkulturës, shpalljen e mjeshtrave të sportit, mbi kalendarin 
sportiv ndërkombëtar si dhe mbi investimet për objektet 
sportive. 

1952 46 

1300 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
furnizimin e arsimtarëve me vajguri dhe përmirësimin e 
konditave të arsimtarëve që punojnë në fshatra. 

1952 5 

1301 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim fondi Insitutit të Shkencave, pë studime shkencore. 

1952 9 

1302 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përgatitjen e një ekspozite për jashtë shtetit dhe të një 
ekspozite për planin e parë pesëvjeçar, së bashku me 
vendimin e Byrosë Politike të KQ të PPSH. 

1952 36 

1303 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione dhe 
korrespondencë e Komitetit të Arteve dhe Kulturës mbi 
ngritjen, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e monumenteve të 
kulturës. 

1952 13 
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1304 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, relacion, njoftimi 
mbi hapjen e kurseve për përgatitjen e kuadrove të arsimit 
dhe mbi vazhdimin e shkollës pedagogjike nga nxënësit që 
janë shkëputur prej saj. 

1952 15 

1305 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e shpërblimit 
të punës së nxënësve dhe të personelit të shkollave të 
Drejtorisë së Rezervave të Punës. 

1952 1 

1306 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe korrespondencë 
e komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi planin e investimeve 
lidhur me ndërtimin e institucioneve arsimore. 

1952 29 

1307 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte e relacione të 
Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi gjendjen e shkollave, 
përfundimet e vitit shkollor 1951-1952 dhe marrje masash për 
fillimin e vitit shkollor 1952-1953. 

1952 22 

1308 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dorëzimin e godinave 
dhe pajisjeve të kampeve të pionierëve Durrës e Pogradec, 
Ministrisë së Arsimit. 

1952 1 

1309 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e një 
përgjegjësie të re në përbërjen e personelit pedagogjik me titull 
pedagog. 

1952 1 

1310 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektligj dhe relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënie titujsh nderi 
për sektorin e arsimit. 

1952 7 

1311 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
hapjen e një kabineti metodik të Ministrisë së Arsimit. 

1952 4 

1312 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e instituteve të larta ekonomike dhe mjekësore. 

1952 9 

1313 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Komitetit të Arteve dhe Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Kinostudios 
"Shqipëria e Re", punimet dekorative, nevojat materiale dhe 
plani financiar për 6-mujorin e II-të, së bashku me vendimin e 
Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi detyrat e kinematografisë. 

1952 23 
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1314 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
caktimin e çmimit të biletave për shfaqjet teatrale e 
kinematografike. 

1952 3 

1315 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e lokaleve të institucioneve arsimore. 

1952 4 

1316 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Kontrollit, relacion dhe korrespondencë e Komitetit të Arteve 
dhe Kulturës mbi aktivitetin e kinematografisë dhe xhirimin e 
filmave me ngjyra "Shqipëria e Re" dhe "Skënderbeu" si dhe 
mbi lidhjen e kontratave me BS dhe demokracitë popullore 
për importim filmash. 

1952 19 

1317 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e shtëpive 
muze. 

1952 1 

1318 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion e 
korrespondencë mbi akordim fondi Insitutit të Shkencave, për 
ngritje stacionesh meteorologjike. 

1952 22 

1319 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, njoftime dhe 
korrespondenca përkatëse mbi problemin e luftës kundër 
analfabetizmit, së bashku me vendimin e Byrosë Politike të 
KQ të PPSH. 

1952 29 

1320 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aplikimin e stimulacionit në punonjësit e NSHPSHL që 
merren posaçërisht me përhapjen e shtypit e librit. 

1952 3 

1321 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Lidhjes së Artistëve të Shqipërisë, së bashku me 
vendimin e Byrosë Politike të KQ të PPSH. 

1952 5 

1322 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e mjeteve teknike të Radiodifuzionit, Drejtorisë së 
Përgjithshme të PTT-së. 

1952 4 

1323 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
Shqipërisë në mbledhjen e OIRIT në Budapest dhe raport i 
Komitetit të Radiodifuzionit mbi mbledhjet e Organizatës 
Ndërkombëtare të Radiodifuzionit (OIR), zhvilluar në Pragë. 

1952 32 
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1324 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihme familjeve 
të punonjësve që dërgohen jashtë shtetit për studime. 

1952 1 

1325 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënie bursash për jashtë dhe brenda vendit. 

1952 10 

1326 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës mbi akordim shtesë dhe mbartje fondesh në buxhetin 
vjetor të Ministrisë së Arsimit. 

1952 35 

1327 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Kolegjiumit 
të Komitetit të Radiodifuzionit, të Komitetit të Arteve dhe 
Kulturës dhe të Komitetit të Fizkulturës. 

1952 6 

1328 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
orarin e punës së sportistëve. 

1952 3 

1329 Projektvendim, projektprotokoll dhe relacion mbi 
marrëveshjen e Radiodifuzionit ndërmjet Shqipërisë, 
Çekosllovakisë e Bullgarisë dhe Konventën Kulturore midis 
Shqipërisë, Çekosllovakisë e Rumanisë. 

1952 19 

1330 Projektvendim, relacion, rregullore mbi organizimin e ditës së 
mbrojtjes së zogjve. 

1952 5 

1331 Raport i Insitutit të Shkencave, mbi aktivitetin e 6-mujorit të 
parë 1952. 

1952 7 

1332 Qarkore e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë dikastereve 
mbi hapjen e kursit të gjuhëve të huaja. 

1952 1 

1333 Qarkore të Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve mbi lëvizjen e kuadrove dhe mbylljen e 
qendrave kulturore, duke marrë aprovimin e Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës. 

1952 4 

1334 Relacion i Institutit të Shkencave, mbi botimin e një fjalori 
rusisht-shqip. 

1952 1 

1335 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, mbi specializimin e studentëve 
shqiptarë jashtë shtetit. 

1952 16 

1336 Raporte të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi aktivitetet artistike-
kulturore. 

1952 20 
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1337 Relacion, lista dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e nxënësve që mbarojnë shkollat e mesme, 
teknikumet, politeknikumin dhe vendim i Byrosë Politike të 
KQ të PPSH, mbi shpërndarjen e studentëve universitarë. 

1952 35 

1338 Plani tematik 5-vjeçar i Insitutit të Shkencave, dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1952 35 

1339 Korrespondencë e Insitutit të Shkencave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e mjeteve laboratorike 
për institutet e larta për vitin 1952-1953 si dhe korrespondencë 
e dikastereve me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi punën 
e komisionit për studimin e gjendjes së materialeve 
laboratorike dhe shpërndarjen e tyre, institucioneve. 

1952 61 

1340 Relacion dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Institutit të Shkencave, mbi kërkimet 
shkencore gjeologjike. 

1952 12 

1341 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë dikasereve 
mbi të metat e konstatuara në Shkollën Ekonomike 2-Vjeçare. 

1952 1 

1342 Kërkesë e Ilo Mitkë Qafzezit, në lidhje me honoraret. 1952 19 

1343 Urdhër i Këshillit të Ministrave, drejtuar dikastereve mbi 
paraqitjen për aprovim Ministrisë së Punëve të Brendshme të 
programit të vizitave të delegacioneve të huaja që vizitojnë 
Shqipërinë. 

1952 6 

1344 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
dhe furnizimin me artikuj ushqimorë e industrialë të 
konvikteve, shtëpive të fëmijëve dhe institucioneve të tjera të 
arsimit. 

1952 8 

1345 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi forcimin e 
pushtetit lokal për sektorin e arsimit. 

1952 7 

1346 Relacion, informacion dhe projektvendim i Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës mbi festivalet e këngëve dhe valleve, së 
bashku me vendimin e Byrosë Politike të KQ të PPSH. 

1952 24 
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1347 Plane pune tremujore të Komitetit të Kulturës Fizike e 
Sporteve, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1952 16 

12 Shëndetësi.   

1348 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi krijimin e institucioneve 
shëndetësore në rrethe e qendra industriale si dhe mbi 
normativat materiale për pajisjen e institucioneve 
shëndetësore. 

1952 40 

1349 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e 
higjienës në qendra pune, punishte, lokale publike dhe 
materiali përkatës. 

1952 87 

1350 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
kultivimin e bimëve medicinale në vendin tonë si dhe relacion 
e listë e bimëve medicinale. 

1952 19 

1351 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shtrirjen e rrjetit të Inspektoriatit Sanitar Shtetëror nëpër 
rrethe. 

1952 22 

1352 Urdhër i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë, 
mbi ngritjen e çerdheve të fëmijëve në kooperativat bujqësore. 

1952 8 

1353 Raporte të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollin e 
ushtruar në institucionet shëndetësore si dhe plane mujore 
kontrolli të Ministrisë së Shëndetësisë. 

1952 51 

1354 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
stabilizimin dhe tharjen e qepës së detit. 

1952 10 

1355 Raporte, relacione gjashtëmujore, tremujore e mujore mbi 
veprimtarinë e Ministrisë së Shëndetësisë si dhe pasqyra 
mujore të realizimit të planit të aktivitetit shëndetësor. 

1952 65 

1356 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave 
kundër helmimit nga fara e grurit për mbjellje. 

1952 8 

1357 Plani vjetor i Ministrisë së Shëndetësisë, ku shtrohen detyrat 
për vitin 1952. 

1952 41 
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1358 Promemorie e Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave kundër 
sëmundjeve epidemike. 

1952 1 

1359 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi normativat e firove të medikamenteve. 

1952 2 

1360 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e shëndetit 
të popullit dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e tij. 

1952 12 

1361 Vendim i Këshillit të  Ministrave, mbi akordim fondi në valutë 
Ministrisë së Shëndetësisë për të kontribuar si anëtarë të 
organizatës së kontrollit të stupefianteve. 

1952 2 

1362 Promemorie e Ministrisë së Shëndetësisë, mbi krijimin e 
Insitutit të Lartë Mjekësor për kuadro. 

1952 3 

1363 Raport vjetor, relacione 6-mujore, tremujore dhe mujore, mbi 
aktivitetin e Kryqit të Kuq  Shqiptar. 

1952 49 

1364 Ftesa, drejtuar Kryesisë së Kryqit të Kuq Shqiptar për të marrë 
pjesë në konferenca ndërkombëtare. 

1952 3 

1365 Letërkëmbimi me Kryqin e Kuq Bullgar lidhur me 
marrëdhëniet në fushën e Kryqit të Kuq. 

1952 2 

1366 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
akordim valute për blerje barnash. 

1952 3 

13 Juridike.   

1367 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.13.5.1952, mbi dënimin e lëshimit të çeqeve të 
papagueshëm. 

1952 1 

1368 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.13.5. 
dhe 5.8.1952, mbi Kodin Penal. 

1952 6 

1369 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.4.10.1952, mbi martesën. 

1952 2 

1370 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt.5.8 
dhe 4.10.1952, mbi abrogimin e disa ligjeve, dekretligjeve dhe 
dekreteve. 

1952 7 
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1371 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.15.11.1952 dhe relacioni përkatës për një ndryshim në 
organizatën gjyqësore. 

1952 6 

1372 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.12.12.1952, mbi avokatinë. 

1952 1 

1373 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.12.1952 dhe materiali përkatës, mbi regjistrimin shtetëror 
të ndërmarrjeve dhe të organizatave ekonomike shtetërore, 
kooperativiste dhe shoqërore. 

1952 14 

1374 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategoritë e punëve në 
të cilat ndalohet të punojnë personat që nuk kanë mbushur 
moshën 18 vjeç. 

1952 1 

1375 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e kuotës në 
valutë të anëtarësisë së juristëve shqiptarë, Shoqatës 
Ndërkombëtare. 

1952 6 

1376 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Kolegjiumin e Ministrisë 
së Drejtësisë. 

1952 2 

1377 Udhëzim mbi ndryshimin e udhëzimit Nr. 30/22, dt.10.3.1951, 
mbi llogaritjen e kohës së kaluar në reparte partizane, për 
efekt pensioni. 

1952 1 

1378 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
normat e ushqimit të të dënuarëve që punojnë në punë 
shtetërore. 

1952 2 

1379 Urdhëresa të Qeverisë, mbi shpronësim ndërtesash. 1952 10 

1380 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifën e taksës së lejes së ushtrimit të veprimtarisë së 
qendrave të prodhimit dhe tregtare të organizatave 
kooperativiste. 

1952 9 

1381 Protokoll dhe marrëveshje midis RP të Shqipërisë dhe RP të 
Bullgarisë, mbi bashkëpunimin në fushën e politikës dhe 
aktivitetit social. 

1952 6 

1382 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dëmshpërblimin e 
djegies së banesës së Hamdi Nezirit. 

1952 1 
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1383 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rekursin e mbrojtjes së 
ligjshmërisë ushtruar nga Prokuroria e Përgjithshme. 

1952 1 

1384 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e formave të 
emulacionit për punëtorët e burgosur në kantierin e Urës 
Vajgurore. 

1952 2 

1385 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive, 
komiteteve ekzekutive të rretheve dhe qytetit të Tiranës, mbi 
sigurimin e objekteve ekonomike nga zjarri. 

1952 2 

14 Pushteti Lokal.   

1386 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.25.10.1952 dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për masat 
që duhen marrë për forcimin e pushtetit në lokalitete. 

1952 12 

1387 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Këshillit të 
Ministrave, drejtuar gjithë dikastereve, në lidhje me hapjen e 
një kursi qendror për prefeksionimin e kuadrove të Pushtetit 
Lokal. 

1952 125 

1388 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
pjesëmarrjen e kontrollorëve të Kontrollit të Shtetit në 
mbledhjet e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe mbi pajisjen me libreza kontrolli të kontrollorëve 
të Ministrisë së Kontrollit. 

1952 2 

1389 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar dikastereve dhe 
relacion e korrespondencë përkatëse, mbi pritjen dhe 
zgjidhjen e ankesave të popullit. 

1952 7 

1390 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mos shqyrtimin e disa 
problemeve në komitetet ekzekutive të këshillave popullore. 

1952 3 

1391 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Durrës, mbi listën 
emërore të elementëve që duhet të shpërngulen nga qyteti si 
elementë të pa dëshiruar. 

1952 4 

1392 Korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi shërbimin pyjor. 

1952 7 

1393 Korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhee komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi organizimin strukturor të Pushtetit Lokal. 

1952 41 
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1394 Relacione dhe korrespondencë ndërmjet Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, KQ të PPSH dhe Drejtorisë së Rezervave të 
Punës, mbi planin e fuqisë punëtore për vitin 1952. 

1952 126 

1395 Urdhëresë e Qeverisë, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
realizimin e planit të fuqisë punëtore. 

1952 77 

1396 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordimin e fuqisë punëtore. 

1952 7 

1397 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndryshimin e planit të fuqisë punëtore. 

1952 34 

1398 Urdhëresë e Qeverisë, në lidhje me shpikjet dhe 
racionalizimet. 

1952 1 

1399 Urdhëresë, udhëzim, urdhër, qarkore të Këshillit të Ministrave 
mbi trajtimin dhe specializimin e fuqisë punëtore. 

1952 16 

1400 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
masat kundër komiteteve ekzekutive dhe kuadrove të 
komiteteve ekzekutive të rretheve dhe lokaliteteve. 

1952 1 

15 Bashkëpunimi Tekniko-Shkencor.   

1401 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë përkatëse mbi zbatimin e marrëveshjeve 
shkencore-teknike midis BRSS, demokracive popullore dhe 
Shqipërisë. 

1952 51 

1402 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen pranë 
Këshillit të Ministrave të Sekretariatit për Bashkëpunim 
Tekniko-Shkencor dhe të këshillave teknikë pranë ministrive 
që drejtojnë sektorë ekonomikë. 

1952 2 

1403 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe lista të kthimit të 
kuadrove specialistë të vendit tonë që kanë mbaruar shkollat e 
larta, të mesme dhe kurset e kualifikimit jashtë shtetit. 

1952 10 
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1404 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë ndërmjet dikastereve dhe Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi trajtimin e specialistëve të huaj që kanë 
ardhur në vendin tonë si dhe mbi gjendjen dhe evidentimin e 
specialistëve të huaj. 

1952 123 

1405 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë institucioneve 
dhe organizatave mbi plotësimin e tabelave me karakteristikat 
e specialistëve të huaj, së bashku me materialin përkatës. 

1952 86 

1406 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë dikastereve 
dhe enteve autonome, mbi përpilimin e kërkesave, për 
shkëmbim eksperience me vendet e huaja si dhe listat 
përkatëse të këtyre kërkesave. 

1952 91 

1407 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikastere të ndryshme lidhur me kërkesat dhe planifikimin e 
ardhjes së specialistëve të huaj në Shqipëri. 

1952 200 

1408 Lista e specialistëve të huaj të dekoruar me urdhëra e medalje, 
për punë të mirë. 

1952 30 

16 Kuadri.   

1409 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe KQ të PPSH mbi 
emërimet, gradimet, degradimet, transferimet dhe pushimet e 
kuadrit si dhe mbi marrje masa dhe vërejtje. 

1952 131 

1410 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
spastrimin e aparatit shtetëror nga armiqtë dhe elementët e 
padëshirueshëm. 

1952 165 

1411 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
dokumenteve, biografive dhe të dosjeve personale të kuadrit 
si dhe udhëzime mbi raportimin dhe përbërjen e kuadrit, 
korrespondenca përkatëse. 

1952 9 

1412 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi mënyrën e 
vendosjes së kuadrit dhe mbi shkeljen e nomenklaturës. 

1952 3 
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1413 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjen e personelit 
që vendoset në zyrat sekrete. 

1952 2 

1414 Karakteristikat mbi kuadrin rezervë për komitetet ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve e qyteteve. 

1952 12 

1415 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret mbi emërime, gradime, degradime, transferime e 
pushime të kuadrit të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1952 70 

1416 Evidenca dhe lista mbi përbërjen dhe lëvizjen e kuadrit. 1952 79 

17 Organikat.   

1417 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore, mbi organikat dhe kontigjentin e 
personelit të institucioneve qendrore. 

1952 240 

1418 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi organikat dhe kontigjentin e 
personelit të komiteteve ekzekutive, të ndërmarrjeve vartëse. 

1952 233 

1418/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi organikat dhe kontigjentin e 
personelit të komiteteve ekzekutive, të ndërmarrjeve vartëse. 

1952 261 

1418/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi organikat dhe kontigjentin e 
personelit të komiteteve ekzekutive, të ndërmarrjeve vartëse. 

1952 257 

1419 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e Drejtorisë së Furnizimit dhe Shpërndarjes dhe 
struktura organizative e saj. 

1952 51 

1420 Relacion, karakteristika dhe korrespondencë mbi hapje kursi 
3-mujor për kuadrot e Pushtetit Lokal. 

1952 203 
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1421 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, me 
dikasteret mbi formimin e një komisioni pranë Këshillit të 
Ministrave, për shqyrtimin e organikave e pagave. 

1952 189 

18 Kujdesi Social.   

1422 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, lutje dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi akordim pensioni familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve dhe patriotëve të Rilindjes 
Kombëtare. 

1952 170 

1422/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, lutje dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi akordim pensioni familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve dhe patriotëve të Rilindjes 
Kombëtare. 

1952 267 

1422/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, lutje dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi akordim pensioni familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve dhe patriotëve të Rilindjes 
Kombëtare. 

1952 263 

1422/3 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, lutje dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi akordim pensioni familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve dhe patriotëve të Rilindjes 
Kombëtare. 

1952 211 

1422/4 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, lutje dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi akordim pensioni familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve dhe patriotëve të Rilindjes 
Kombëtare. 

1952 241 

1423 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e azileve të 
pleqve që administrohen nga Drejtoria e Kujdesit Social. 

1952 2 

1424 Raporte të Drejtorisë së Kujdesit Social mbi veprimtarinë e 
kësaj drejtorie gjatë vitit 1952. 

1952 20 

1425 Buxheti vjetor i Drejtorisë së Azileve të Pleqve. 1952 3 
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1426 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ndihmën 
që duhet t'i jepet zyrave të seksioneve financiare nga zyrat e 
Kujdesit Social. 

1952 4 

19 Fetare.   

1427 Buxhete dhe plane shpenzimesh vjetore si dhe situacione 
mujore e relacione, mbi buxhetin e akorduar komuniteteve 
fetare. 

1952 208 

1428 Raporte, relacione dhe informacione mbi konfliktin midis 
Arhimandrit të Episkopatës së Korçës, Dhimitër Kokoneshi 
dhe Kryesisë së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 

1952 107 

1429 Historiku i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 1952 21 

1430 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Komunitetit Mysliman e Bektashian mbi 
emërimet, pushimet, transferimet dhe pagat e kuadrit klerik. 

1952 108 

1431 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Episkopatën Katolike mbi emërimet, transferimet dhe 
pushimet e kuadrit katolik. 

1952 25 

1432 Qarkore mbi qëndrimet antipushtet të kuadrit të priftërinjëve 
katolikë. 

1952 6 

1433 Raporte, procesverbale, rezolucione etj, të mbledhjes së 
Këshillit Mikst-Ortodoks. 

1952 24 

1434 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komunitetin Mysliman, mbi divergjencat me Komunitetin 
Halveti. 

1952 3 

1435 Vendime, raporte, procesverbale etj, të mbledhjeve të Këshillit 
të Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman. 

1952 54 

1436 Shënime nga Konferenca e Paqes së Klerit në BS. 1952 12 

1437 Relacion mbi sesionin e parë të Këshillit Botëror të Paqes, 
mbajtur në Berlin. 

1952 2 

1438 Letra e Klerit Katolik Shqiptar, drejtuar Këshillit Botëror të 
Partizanëve të Paqes, Paris ku shprehet për paqen kundër 
luftënxitësve. 

1952 7 
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1439 Letërurimi e Klerit Katolik, drejtuar udhëheqjes me raste 
festash. 

1952 2 

1440 Letërsqarimi e Kryepeshkopit mbi lidhjen e Kishës Ortodokse 
të Amerikës kryesuar nga Fan Noli me Kishën Shqiptare. 

1952 2 

1441 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
emërimet, transferimet e pushimet e kuadrit të Klerit 
Ortodoks. 

1952 27 

1442 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komunitetin Mysliman mbi programin, materialet dhe tekstet 
e shkollave fetare. 

1952 49 

1443 Korrespondencë e telegrame, mbi delegatët për konferenca e 
kongrese paqeje. 

1952 7 

1444 Korrespondencë e Komunitetit Mysliman dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi një dramë të shfaqur nga të rinjtë, 
kundër fesë. 

1952 5 

1445 Statuti i Kishës Katolike të Shqipërisë. 1952 1 

1446 Plane pune për vitin 1952, për komunitetet fetare. 1952 11 

1447 Korrespondencë e Komunitetit Mysliman Shqiptar, me 
komunitetet fetare të botës së jashtme. 

1952 10 

1448 Korrespondencë mbi konfiskimin e pasurisë së personave 
fetarë e komuniteteve fetare. 

1952 12 

1449 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së Kishës Autoqefale Shqiptare, mbi veprimet e 
Komitetit Ekzekutiv të Përmetit lidhur me shpronësimin e 
tokave kishtare. 

1952 4 

1450 Telegram proteste, drejtuar Sekretariatit të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara, kundër përdorimit të armës 
bakteriologjike në Kore. 

1952 1 

1451 Relacione kontrolli. 1952 2 

1452 Fletëbiografie të nëpunësve klerikë të Komunitetit Bektashian. 1952 200 

1452/1 Fletëbiografie të nëpunësve klerikë të Komunitetit Bektashian. 1952 180 

1452/2 Fletëbiografie të nëpunësve klerikë të Komunitetit Ortodoks. 1952 289 

1452/3 Fletëbiografie të nëpunësve klerikë të Komunitetit Ortodoks. 1952 179 
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1453 Raporte dhe diskutime të Konferencës Nacionale të Paqes të 
komuniteteve fetare. 

1952 266 

20 Organizim.   

1454 Relacione dhe evidenca të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi zgjedhjet e komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve e lokaliteteve. 

1952 163 

21 Peshëmatje.   

1455 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifën e taksës së verifikimit të veglave të peshimit dhe të 
masave. 

1952 6 

1456 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
transferimin e balancës së Frigoriferit Durrës. 

1952 7 

1457 Relacione mbi punën e kryer për verifikimin dhe kontrollin e 
veglave të peshimit e të masave për vitin 1952 në RPSH-së. 

1952 12 

22 Refugjatë.   

1458 Lista mbi evidencën e emigrantëve të huaj. 1952 4 

1459 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e kushteve të 
mira politike, kulturore dhe edukative të jetesës së 
emigrantëve të huaj, së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

1952 41 

23 Lutje-Ankesa.   

1460 Raport i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi pritjen dhe 
zgjidhjen e ankesave të popullit në rrethin e Durrësit. 

1952 2 

1461 Lutje të disa personave, drejtuar Kryeministrisë, në lidhje me 
heqjen e cilësimit kulak. 

1952 16 

24 Administratë.   

1462 Projektplane financiare të shpenzimeve për vitin 1952-1953, 
për Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1952 41 

1463 Pasqyrë mbi pagesat që u janë bërë privatëve për vitin 1951 si 
dhe evidenca përmbledhëse e tatimit mbi punëtorë e nëpunës, 
për vitin 1952. 

1952 7 
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1464 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit të Shtetit, mbi akordim automjetesh dhe 
mbi inventarizimin e tyre. 

1952 10 

1465 Procesverbale mbi inventarizimin dhe gjendjen e orendive të 
institucioneve. 

1952 256 

25 Shtesa 1.   

1466 Telegrame urimi nga Qeveria Sovjetike për raste festash. 02.27.1952 - 
11.28.1952 

9 

1467 Telegram urimi i Ho Shit Minit drejtuar shokut Enver Hoxha 
me rastin e përvjetorit të çlirimit. 

11.20.1952 2 

1468 Telegrame urimi të Qeverisë së RP të Kinës dërguar Qeverisë 
së RP të Shqipërisë me raste festash për vitet 1948, 1951, 1952. 

10.29.1948 - 
10.14.1952 

10 

26 Shtesa 2.   

1469 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit 
Durrës me Kryeministrinë mbi caktimin e kuadrit të 
komiteteve të lokaliteteve. 

07.30.1952 1 

1470 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.1.1952, mbi shpërndarjen e kuadrove që kanë studjuar 
jashtë shtetit. 

01.26.1952 3 

1471 Letra dhe apel të organizatave demokratike greke dërguar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave të R.P. të Shqipërisë, ku 
bëhet fjalë mbi ekzekutimin e Niko Bellojanit, vdekjen në 
kampin e përqendrimit të Kosta Gavrilidhis, Sekretar i 
Përgjithshëm i Partisë Agrare  Greke, burgimin dhe internimin 
e patriotëve grekë nga Qeveria e Athinës e nxitur nga SHBA 
që ka për qëllim të mbysë rezistencën e popullit grek për liri e 
pavarësi kombëtare si dhe mbi mbylljen e gazetës  
"Demokracia" dhe "Roja e Paqes" nga autoritetet greke. 

09.27.1952 - 
1952 

8 

1472 Korrespondencë e Bashkimit Qendror të Koop. të Artizanatit 
me Kryeministrinë, mbi masat e marra për zgjerimin e 
kooperativave të artizanatit. 

08.29.1952 - 
09.02.1952 

3 

1473 Lutje e Abdyl Agalliut drejtuar Kryeministrisë, për akordimin 
e një pensioni. 

04.30.1952 1 

 



 
 


