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9 Viti 1953.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
6.2.1953, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, për Sigurimet Shoqërore 
Shtetërore. 

1953 73 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.2.1953, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi pasaportat. 

1953 10 

3 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi grumbullimin e 
detyrueshëm të mishit së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.2.1953 dhe relacioni 
përkatës. 

1953 17 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.2.1953 dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi lëndët 
helmuese me efekt të fortë. 

1953 8 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.2.1953 dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi studimin e burimeve të fuqisë punëtore. 

1953 13 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.2.1953 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e 
huasë së tretë shtetërore për zhvillimin e ekonomisë e 
kulturës, së bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe urdhëresën e Qeverisë. 

1953 21 

7 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin 15 vjeçar për 
përmirësimin dhe për zhvillimin e kulturës së ullirit, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 21.2.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1953 25 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.2.1953, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kreditin agrar për vitin 1953. 

1953 14 
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9 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi spastrimin e aparateve 
shtetërore dhe ekonomike, nga elementët e padëshirueshëm 
dhe armiq së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave  datë 21.2.1953. 

1953 20 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.2.1953 mbi projektplanin e çështjeve që do të marrë në 
shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave, për vitin 1953. 

1953 3 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.2.1953, relacion dhe pasqyra të Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektplanin 
e zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës për vitin 1953. 

1953 53 

12 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Komitetit Qendror 
të PPSH. Këshillit të Ministrave dhe të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor mbajtur në datën 6.3.1953, me rastin e 
vdekjes së Josif Visarionoviç Stalin. 

1953 7 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.3.1953, mbi masat që duhen marrë për ekonomitë 
ndihmëse. 

1953 6 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.3.1953, mbi aprovimin e vendimit të marrë nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave, për fajtorët e kontraktimit të disa 
mallrave jashtë shtetit, të bëra jashtë specifikimeve të 
përcaktuara. 

1953 2 

15 Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.3.1953 mbi shqyrtimin e projektdekretit për pronën 
socialiste dhe të projekturdhëresës, mbi administrimin e 
fondit shtetëror të banesave. 

1953 1 

16 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike dhe 
të Këshillit të Ministrave datë 10.3.1953, mbi realizimin e 
fushatës së të vonave të vitit 1952 dhe detyrat për fushatën e 
vitit 1953. 

1953 24 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.3.1953, mbi shqyrtimin e informacionit lidhur me disa gjëra 
për planin e muajit janar e shkurt. 

1953 3 
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18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.3.1953, relacione, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
ligje të Kuvendit Popullor, mbi projektbuxhetin e shtetit për 
vitin 1953. 

1953 69 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.3.1953, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, për realizimin e kostos për vitin 1952 
dhe masat që duhen marrë për uljen e kostos për vitin 1953. 

1953 15 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit datë 20.3.1953, relacion i 
Ministrisë së Drejtësisë, dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
projektkodin e procedurës penale. 

1953 61 

21 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa për shlyerjen e 
të prapambeturave të tatimit të ekonomisë bujqësore, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave.dt.20.3.1953. 

1953 10 

22 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin e shëndetit 
të popullit, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 7.4.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

1953 30 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
7.4.1953, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve të NISH 
Tisazhit në Shkodër për vitin 1952. 

1953 4 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
7.4.1953, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për 
mbulimin e humbjeve në Ndërmarrjen Tregtare Ushtarake të 
Gjirokastrës. 

1953 3 

25 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e humbjeve të 
NISH Peshkimit Durrës për vitin 1952, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
7.4.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Industrisë. 

1953 5 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
7.4.1953, relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e 
Këshillit të Ministrave, mbi arkëtimet dhe pagesat midis 
institucioneve, ndërmarrjeve dhe organizatave shtetërore e 
shoqërore. 

1953 15 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953, informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, për realizimin e planit për 
3/ mujorin e parë të vitit 1953. 

1953 77 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
mbulimin e humbjeve jashtë planit. 

1953 5 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.4.1953, relacion i Ministrisë së Drejtësisë, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
mbi disa dispozita proceduriale për gjykimet penale dhe 
civile. 

1953 9 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953, relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret 
i Presidiumit të Kuvendit  Popullor për kundravajtjet. 

1953 17 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953, relacion dhe  vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
mbulimin e humbjeve të paplanifikuara të ndërmarrjeve 
bujqësore shtetërore, për vitin 1952. 

1953 5 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953, dekret i Presidiumit  të Kuvendit Popullor, mbi 
parashikimet së bashku me relacionin e Ministrisë së 
Drejtësisë dhe vendimin e Këshillit të Ministrave. 

1953 11 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përgatitjen 
për ujitje dhe masat që janë marrë. 

1953 11 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953 dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi revizionimin e normave të punës. 

1953 2 
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35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.4.1953, informacion i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin e kontrollit, 
për dokumentacionin dhe fondin e nënave me shumë fëmijë. 

1953 10 

36 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi shpërblimet e 
personelit teknik dhe administrativ të kantiereve të ndërtimit, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 22.4.1953. 

1953 3 

37 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa që duhen 
marrë për përmirësimin e gjendjes ekonomike në raport me 
eksport-importin, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 7.5.1953. 

1953 25 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.5.1953 mbi shqyrtimin e projektvendimit të përbashkët të 
Këshillit të Ministrave dhe të Komitetit Qendror të Partisë, për 
fushatën e korrjeve, shirjeve dhe grumbullimeve të drithrave 
të vitit 1953, për forcimin e komisionit për ndjekjen e fushatës 
së korrjeve, shirjeve dhe grumbullimeve të drithrave për vitin 
1953 dhe për dhënien e flamurëve tranzitorë, për zhvillimin e 
emulacionit gjatë fushatës së të lashtave dhe të vonave të vitit 
1953, së bashku me vendimet përkatëse. 

1953 24 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.5.1953, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kuotat orientuese për hartimin e 
projektplanit të vitit 1954. 

1953 55 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.5.1953 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për ndërtimin e 
firmës dhe të objektit të ndërmarrjes shtetërore ndërtimit ura, 
porte, bonifikime. 

1953 2 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.5.1953 dhe relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për 
kursimet në fondin shtetëror të drithrave. 

1953 14 
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42 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kuotat orientuese për 
hartimin e projektplanit të vitit 1954 për industrinë e naftës 
dhe të bakrit, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 26.5.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 21 

43 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e humbjeve 
jashtë planit për vitin 1952 të NISH Tullave Fier e Durrës, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 26.5.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 5 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.5.1953, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Tregtisë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, për planin e perimeve për 
vitin 1953, realizimin e tremujorit të parë dhe muajit prill dhe 
masat që duhet të merren për periudhën e ardhshme. 

1953 28 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.6.1953 për faljen e detyrimeve të prapambetura të 
fshatarësisë ndaj shtetit dhe për shtrirjen e Aparatit Shtetëror 
në qendër dhe në periferi, së bashku me materialin përkatës. 

1953 31 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.7.1953 dhe vendim i Këshillit të Ministrave për kontigjentet 
e punonjësve në aparatet administrative, ekonomike, social-
kulturore dhe në aparatet kooperativiste, lidhur me 
riorganizimin dhe thjeshtimin e këtyre aparateve. 

1953 19 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.7.1953 dhe vendimi përkatës mbi kalimin e degës speciale 
pranë Këshillit të Ministrave, me Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore. 

1953 2 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.8.1953 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi reduktimin 
e planit të ndërtimeve për vitet 1953-1954-1955. 

1953 20 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.8.1953 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
planit të arkës për 3/mujorin e dytë dhe plani arkës për 
3/mujorin e tretë të vitit 1953. 

1953 6 
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50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.8.1953 dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi realizimin 
e planit të kreditit për 3/mujorin e dytë, plani i kreditit për 
3/mujorin e tretë (qarkullimi monetar) i vitit 1953, lidhjen në 
shitje të lirë të disa artikujve të konsumit të gjerë dhe 
prodhimin e një sasi makaronash për tregun e lirë. 

1953 7 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
7.8.1953, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit të 6/mujorit të 
parë të vitit 1953. 

1953 36 

52 Vendim dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave mbi masa 
favorizuese për fshatarësinë individuale dhe kooperativiste, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 12.8.1953. 

1953 30 

53 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtimin e planit të 
grumbullimeve në tregun reciprok dhe të lirë, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave. 

1953 5 

54 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa favorizuese 
për fshatarësinë në lëmin e tatimit e ekonomisë bujqësore, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 12.8.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Financave. 

1953 4 

55 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e fondit të 
drithrave për vitin 1953 në bazë të ankesave të fshatarësisë, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 12.8.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1953 5 

56 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e çmimit të shitjes 
së plugjeve, kultivatorëve dhe lesave të prodhuara ose të 
modifikuara në vend, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.8.1953. 

1953 2 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.8.1953, për furnizimin me bukë e drithë. 

1953 1 
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58 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kërkesat për specialistë 
dhe teknikë nga Bashkimi Sovjetik për vitin 1953-1954, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 18.8.1953. 

1953 17 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953 së bashku me relacionin dhe vendimin përkatës, mbi 
shpërndarjen e nxënësve që kanë mbaruar shkollat e mesme 
dhe teknikumet për vitin shkollor 1952-1953, në prodhim dhe 
për të vazhduar studimet në shkollat e larta brenda dhe jashtë 
shtetit, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 18.8.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës. 

1953 8 

60 Procesvebal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të teknikumeve. 

1953 8 

61 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave për 
futjen e gjuhës ruse në shkollat 7/vjeçare, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1953 4 

62 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin dhe 
shpërblimin e punës në kooperativat bujqësore, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Grumbullimit. 

1953 32 

63 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e normativave të 
karburantëve dhe lubrifikantë për traktora, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Grumbullimit. 

1953 3 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, për krijimin e një kolegji të posaçëm pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1953 13 
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65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.8.1953, relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave, për 
dhënie shpërblimi kolektivave punonjëse të ndërmarrjeve dhe 
artizanatit të kooperuar fitues, të emulacionit socialist për 
3/mujorin e II-të të vitit 1953 dhe për ngritjen e teknikumit 
bujqësor në Korçë. 

1953 9 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.8.1953 dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
propozimet e ekspertëve çekë, për uljen e importit dhe 
shtimin e eksportit. 

1953 5 

67 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disponimin e mallrave 
stoqe, shpërndarjen e makinerive dhe eksportimin e 
hekurishteve të vjetra, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.8.1953 dhe 
informacionin përkatës. 

1953 6 

68 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shfrytëzimin dhe 
mirëmbajtjen e makinerisë si dhe shtesa fondesh për 
makinerinë, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.8.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 10 

69 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros dhe të humbjeve të disa ndërmarrjeve të 
Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit për vitin 1952 dhe 
6/mujorit I-rë 1953, së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 25.8.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1953 12 

70 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijim suprimim dhe 
fuzionim ndërmarrjesh ekonomike, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.8.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 34 

71 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikave 
të dikastereve, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.8.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 119 

72 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikave 
të Pushtetit Lokal, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.8.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 264 
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73 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien të lirë të shitjes së 
grurit dhe të nënprodukteve të tij në gjithë Republikën, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 25.8.1953. 

1953 2 

74 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin e rrogës së 
nëpunësve që transferohen, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.8.1953. 

1953 2 

75 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e 
kompetencave të ministrive dhe mbi disa kompetenca të 
komiteteve ekzekutive të qarqeve, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953. 

1953 35 

76 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbjelljet e vjeshtës të 
vitit 1953 dhe përgatitjet për mbjelljet e pranverës të vitit 1954, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 8.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 16 

77 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit dhe 
i Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit, mbi projektidenë e 
kanalit Vjosë-Levan-Fier. 

1953 3 

78 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi hartimin dhe zbatimin e 
standarteve, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 8.9.1953 dhe relacionin e 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

1953 16 

79 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e lëndës 
ushtarake në institutet e larta, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 8.9.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1953 5 

80 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në të 
ardhurat e vitit 1953 dhe mbi  shtesa e pakësime fondesh në 
disa dikastere, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 8.9.1953 dhe relacioni i Ministrisë 
së Financave. 

1953 5 
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81 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e planit të 
valutave për vitin 1953, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 8.9.1953 dhe relacioni 
i Ministrisë së Financave. 

1953 4 

82 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e fuqisë 
punëtore për fabrikat e reja të ekstrakt taninit, filaturës dhe 
tekstil leshit dhe një shtesë në planin e fuqisë punëtore në disa 
degë të industrisë, së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 8.9.1953 dhe relacioni përkatës. 

1953 9 

83 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi firot legale së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 10 

84 Procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953 me relacionin përkatës, për emërimin dhe 
transferimin e disa kuadrove. 

1953 4 

85 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953 dhe relacioni përkatës, mbi një ndihmë popullatës 
greke, të dëmtuar nga tërmeti. 

1953 2 

86 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
automjeteve për komitetet e partisë dhe pushteti  lokal, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 8.9.1953 dhe relacioni përkatës. 

1953 6 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat për grumbullimin 
dhe përpunimin e pambukut çeltik për vitin 1953, së bashku 
me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953. 

1953 5 

88 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagesën e rrogës së 
punonjësve që ngelen jashtë kuadrit, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953. 

1953 2 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një komisioni 
për shqyrtimin e inventarëve të mobiljeve, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.9.1953. 

1953 2 
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90 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e flamurëve të 
kuq për mbjelljet e pranverës të vitit 1953, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 6 

91 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.9.1953 me relacionin përkatës për administrimin e fondit të 
ndërtesave. 

1953 10 

92 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.9.1953 dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
shpronësimin e një godine në qytetin e Vlorës, për nevojat e 
repartit ushtarak Nr. 9808. 

1953 3 

93 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim pensionesh 
patriotike dhe rekurset, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 15.9.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Financave. 

1953 10 

94 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.9.1953 dhe relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për 
krijimin e shoqatës të mjeksisë në vendin tonë si dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërlidhjes me 
komitetet ekzekutive të qarqeve me anë kanalesh të 
frekuencës së lartë. 

1953 12 

95 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.9.1953 dhe informacionin e Komisionit të Planit të Shtetit 
për realizimin e planit, për muajin gusht të vitit 1953. 

1953 17 

96 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e shpërndarjes të artikujve ushqimorë për 3/mujorin e IV-të 
vitit 1953 së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 18.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Tregtisë dhe Komunikacionit. 

1953 12 

97 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e blerjes së linit 
shufer, farës së linit dhe kërpit shufër jashtë standartit, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 18.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 3 
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98 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.9.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit, për shkëmbimin e disa tokave ndërmjet koop. 
Vinçan dhe NSHF "Irakli Terova" të qarkut të Korçës. 

1953 3 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e agjentave 
të tatimit së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 18.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Financave. 

1953 3 

100 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.9.1953, relacion i Ministrisë së Drejtësisë, ligj i Kuvendit 
Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin 
e neneve 79 dhe 85 të Kushtetutës së RP të Shqipërisë. 

1953 9 

101 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin e rrjetit të 
tregtisë kooperativiste në fshat së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 24.9.1953 dhe 
relacioni i Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit. 

1953 11 

102 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.9.1953, relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komunikacioneve me vendimin përkatës, mbi masat për një 
zhvillim të gjithanshëm të tregtisë së vogël dhe të artizanatit. 

1953 13 

103 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.9.1953, relacion i Ministrisë së Tregtisë e Komunikacioneve 
dhe i Komisionit të Planit të Shtetit, për projektplanin e 
eksport-importit për vitin 1954. 

1953 22 

104 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.9.1953 së bashku me materialin përkatës, mbi përfundimin 
e punës së kryer nga komisioni i krijuar në bazë të vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr. 172 datë 7.5.1953. 

1953 81 

105 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
rojeve në institucionet shtetërore, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë Punëve të Brendshme. 

1953 13 
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106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.9.1953 me materialin përkatës, për organikat e reja të 
ndërmarrjeve ekonomike shtetërore dhe të organizatave 
kooperativiste. 

1953 354 

107 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa për 
përmirësimin e gjendjes në NBSH të Maliqit, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimeve. 

1953 15 

108 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.9.1953, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Grumbullimeve për zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave dhe të Komitetit Qendror të PPSH, për mbjelljet e 
pranverës të vitit 1953 dhe për fushatën korrje-shirje dhe 
grumbullimin. 

1953 6 

109 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sigurim materialesh dhe 
specialista për objektet e bonifikimeve në 5 rrethet e veriut 
dhe Shkodër së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 30.9.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Grumbullimeve. 

1953 7 

110 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.9.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimeve për shqyrtimin e objekteve për t'u pyllëzuar, 
lidhur me kullotat dhe vendet e largëta. 

1953 2 

111 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi orarin zyrtar së bashku 
me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.9.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1953 5 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planit të 
arkës për 3/mujorin e IV-të 1953 së bashku me procesverbalin 
e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.9.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Financave. 

1953 10 
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113 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e benzinës, 
naftës dhe vaj-lubrifikantit për 3/mujorin e IV-të të vitit 1953, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 30.9.1953 dhe relacionin e Komisionit të Planit 
të Shtetit. 

1953 8 

114 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 mbi shqyrtimin e raportit të informatorit të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, për muajin gusht 1953. 

1953 17 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e rregullores 
mbi pagesat progresive të punonjësve të naftës, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 32 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shqyrtimin e afateve të 
përfundimit të projekteve dhe preventivave të objekteve të 
aprovuara për vitin 1953, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 8 

117 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953, relacion i Ministrisë Punëve të Jashtme, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi interpretimin e dekretit mbi ndalimin e 
martesës me shtetas të huaj. 

1953 10 

118 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi shpërblimet e 
udhëtimit të punonjësve së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Financave. 

1953 23 

119 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e investimeve të vitit 1953, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 12 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planit të 
kreditit të 3/mujorit IV-të të vitit 1953, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacionin e Bankës së Shtetit. 

1953 8 
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121 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacionin e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
nxjerrjen e fuqisë punëtore për 3/mujorin e katërt të vitit 1953. 

1953 5 

122 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat për përmirësimin 
e gjendjes së bujqësisë në Zadrimë, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 18 

123 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
dërgimin e listave të objekteve shtesë dhe heqje të vitit 1953. 

1953 5 

124 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi shtrirjen e Sigurimeve 
Shoqërore Shtetërore me anëtarët e kolektivave të avokatëve, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 6.10.1953 dhe relacioni i Ministrisë së 
Drejtësisë. 

1953 10 

125 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
furnizimin e punonjësve të disa profesioneve me veshmbathje 
pune. 

1953 13 

126 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të disa librave. 

1953 3 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e shitësave 
të biletave të sportit së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

1953 3 

128 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
disa shtesa fondi për refugjatët jo në gjendje pune. 

1953 3 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aplikimin e manipulimit 
të duhanit sipas sistemit "Jarma" së bashku me procesverbalin 
e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 5 
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130 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 dhe materiali përkatës mbi përbërjen e kolegjiumeve 
të dikastereve. 

1953 6 

131 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim rroge personale 
shokut Ilia Peço së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 3 

132 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 mbi shqyrtimin e propozimit që sekretariati për 
bashkëpunim tekniko-shkencor të jetë pranë Ministrisë së 
Tregtisë dhe Komunikacioneve. 

1953 2 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi faljen e dënimeve për krimet në lidhje me 
detyrimet bujqësore, së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953 dhe propozimin e 
Ministrisë Punëve të Brendshme dhe dekretin e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor. 

1953 9 

134 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 mbi informimin jashtë rendit të ditës në lidhje me 
punën e komisionit për çështjet e kufirit me Jugosllavinë. 

1953 2 

135 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në 
urdhëresën Nr. 15 datë 13.3.1950 mbi administrimin, 
përmirësimin dhe qiradhënien e kullotave dhe livadheve 
shtetërore, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 6.10.1953. 

1953 3 

136 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.10.1953 mbi disa çështje të ORS-ve (ndërmarrjeve tregtare e 
furnizimit të punëtorëve). 

1953 3 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa për një 
furnizim të rregullt me lëndë djegëse të qyteteve Tiranë dhe 
Durrës, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 6.10.1953 dhe relacionin e Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1953 7 
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138 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e organikave 
të institucioneve arsimore shëndetësore, Bankës së Shtetit, 
arkave të kursimit, prokurorive, gjykatave dhe rojeneve civile 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 13.10.1953. 

1953 194 

139 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.10.1953 dhe relacioni i Bashkimit Qendror të Kooperativave 
të Konsumit, mbi ndërrimin e procedurës së kuponave të 
stimulacioneve. 

1953 6 

140 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.10.1953, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
disa shtesa dhe ndryshime në planin e investimeve të vitit 
1953 të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale. 

1953 3 

141 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi akordim valute për 
likujdimin e disa faturave të prapambetura për transportim 
karburanti, për mbajtjen dhe përcjelljen e ekuipazhit të 
motolierit Asim Zeneli dhe përdorimin e kuotizacionit në 
valutë, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 13.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës. 

1953 4 

142 Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Kulturës, mbi rrogat e 
nxënësve stakhanoviste. 

1953 6 

143 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi caktimin e çmimeve 
me pakicë të disa barnave të importuara dhe ato të prodhuara 
në vend, të disa mallrave për eksport dhe të lëndëve djegëse, 
që furnizohen nga kooperativat e konsumit së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.13.10.53. 

1953 15 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi afatin e paraqitjes për 
aprovim të projekteve të kostos të planeve financiare dhe të 
buxhetit për vitin 1954, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 13.10.1953 dhe 
relacionin  e Ministrisë së Financave. 

1953 4 
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145 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa favorizonjëse 
për fshatarësinë në lidhje me prerjet në pyje dhe për sigurimin 
e furnizimit të popullit me prodhime pyjore, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.13.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 5 

146 Vendim i Këshilit të Ministrave mbi disiplinimin e 
shpërndarjes së bereqetit në fshatarësi kundrejt 
stimulacioneve, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 13.10.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 6 

147 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.10.1953 mbi shqyrtimin e propozimit që flamurët tranzitorë 
të emulacionit socialist t`i paraqesin për shqyrtim javën e 
ardhëshme. 

1953 1 

148 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.13.10.1953 për shqyrtimin e propozimit në lidhje me 
vendimin për ndyshimin e çmimeve të disa artikujve të 
tekstilit dhe të çmimit të bukës, në tregun e lirë. 

1953 1 

149 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.13.10.1953 mbi dënim disiplinor sh. Qazim Kafeziut. 

1953 1 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e 4000 dollarë 
Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit, për sjelljen e disa 
materialeve të vogla për zdrukthtarinë "Misto Mame", së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 13.10.1953. 

1953 2 

151 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
13.10.1953 mbi korrigjimin e vendimit Nr.394 dt.27.9.1953 në 
lidhje me shtimin e eksportit. 

1953 1 

152 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit, 
mbi studimin paraprak për ndërtimin e 95 ndërtesave me 380 
apartamente, në fermën e Maliqit. 

1953 4 
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153 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e NSHFP-ve së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt.20.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Industrisë e Ndërtimit. 

1953 7 

154 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa fondesh 
për objekte ndërtimi dhe makineri të ardhura nga importi. 

1953 10 

155 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa 
favore dhe përjashtime të zonave kufitare nga tatimi i 
ekonomisë bujqësore. 

1953 3 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e shpërndarjes 
me pakicë të drithrave dhe grumbullimin e tyre, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 8 

157 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Grumbullimeve, mbi shpërblimin në natyrë të punëtorëve dhe 
vullnetarëve të NBSH Maliqit. 

1953 10 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e flamurëve të 
kuq tranzitor të Këshillit të Ministrave për fushatën e 
grumbullimit  të të  lashtave, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.20.10.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 4 

159 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e flamurëve të 
kuq të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë dhe të 
Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimeve, për fushatat e 
grumbullimit të drithrave dhe bimëve industriale, së bashku 
me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 8 
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160 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacioni i Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komunikacioneve, mbi organizimin e panaireve në Shkodër, 
Fier e Korçë. 

1953 4 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e vendeve 
për ngritjen e 7 bazamenteve të busteve të aprovuara në 
planin e shtetit për vitin 1953, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 20.10.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1953 3 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektligjit 
mbi këshillat popullore, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 20.10.1953, relacionin 
e Ministrisë së Drejtësisë dhe ligjin e Kuvendit Popullor. 

1953 28 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektligjit 
mbi disa shtesa e ndryshime në ligjin e organizimit gjyqësor, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt.20.10.1953 relacionin e Ministrisë së Drejtësisë 
dhe ligjin e Kuvendit Popullor. 

1953 16 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektligjit 
mbi disa shtesa dhe ndryshime në kodin e procedurës penale, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes të Këshillit të 
Ministrave datë 20.10.1953 relacionin e Ministrisë së 
Drejtësisë. 

1953 13 

165 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa 
masa lehtësuese, lidhur me tatimet për tregtarët e vegjël dhe të 
artizanatit. 

1953 5 

166 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 mbi regjistrimin e mobiljeve të tepërta. 

1953 2 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e çmimit të 
metrazheve të pambukta të prodhuara nga kombinati i 
tekstilit "Stalin", së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dt.20.10.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Tregtisë e Komunikacioneve. 

1953 8 
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168 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi furnizimin e rregullt të 
popullsisë së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.10.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Tregtisë dhe Komunikacioneve. 

1953 11 

169 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 mbi shqyrtimin e propozimit për t`i akorduar 
Ministrisë Punëve të Brendshme 200.000 lekë për të shtuar 
shpërblimet. 

1953 1 

170 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953, mbi shqyrtimin e propozimit për orarin e ri zyrtar. 

1953 1 

171 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1953 mbi shqyrtimin e propozimit që të ngarkohet shoku 
Bedri Spahiu, që brenda datës 3.10.1953 të paraqesë një studim 
në lidhje me reduktimin e programeve të shkollave të natës. 

1953 1 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat për sigurimin e 
realizimit të planit të vitit 1953, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.10.1953. 

1953 33 

173 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
realizimin e kostos së 6/ mujorit të parë për vitin 1953. 

1953 5 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi regjistrimin e gjësë së 
gjallë së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 27.10.1953 dhe relacionin e Komisionit të 
Planit të Shtetit. 

1953 5 

175 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.101953 dhe informacioni përkatës mbi zbatimin e 
vendimeve të Konferencës Kombëtare të Stakhanovistëve. 

1953 2 

176 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Tregëtisë e 
Komunikacionit, mbi kryerjen e shërbimit të pasagjerëve. 

1953 6 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim pensionesh së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 27.10.1953 dhe relacioni përkatës. 

1953 6 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

178 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim valute së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 27.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Arsimit 
e Kulturës. 

1953 3 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektligjit 
mbi kompetencat e gjykatave në çështjet civile, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953, relacionin e Ministrisë së Drejtësisë dhe dekretin e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 17 

180 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 dhe relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
anulimin e dy urdhërave të Ministrisë së Shëndetësisë. 

1953 4 

181 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
protokollin e sesionit të parë të Komisionit Miks Shqiptaro-
Çekosllavak, për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1953 5 

182 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit, mbi dëmet e shkaktuara nga inondimi, i datës 
12.9.1953 në NSHF "Perlat Rexhepi" dhe Qendrën Zooteknike 
Shkodër. 

1953 2 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa favorizuese në 
lidhje me punëtorët sezonal të NBSH të Maliqit, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 4 

184 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave, gjatë muajit  nëntor 
1953. 

1953 3 

185 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 mbi shqyrtimin e propozimit që zyra e regjistrimit 
të kalojë në vartësi të Ministrisë së Drejtësisë. 

1953 1 
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186 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1953 mbi shqyrtimin e propozimit që fshatarit Llesh 
Ndreca, nga katundi i vjetër Rubik t`i jepen 150.000 lekë, si 
dëmshpërblim për shtëpinë e djegur në përpjekje me 
kriminelët. 

1953 1 

187 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.53, relacione të Ministrisë së Financave, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, për masat lehtësuese në sektorin e tatimeve lidhur 
me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.288 dt.24.9.1953, mbi 
masat për një zhvillim të gjithanshëm të tregtisë së vogël dhe 
artizanatit. 

1953 32 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi një shtesë në dekretin Nr.1122 datë 
26.7.1950, mbi tatimin mbi xhiro të ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore dhe të organizatave kooperativiste e shoqërore, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 3.11.1953, relacionin e Ministrisë së Financave 
dhe Dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 7 

189 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa 
ndryshime në ligjin organik të  Bankës së Shtetit Shqiptar 
Nr.322 dt.8.8.1947. 

1953 2 

190 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953, relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit 
dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi parashikimin e 
prodhimit të ullinjve për sezonin 1953-1954. 

1953 17 

191 Vendim i  Këshillit të Ministrave mbi shpalljen si aksion i 
rinisë i planit 15/ vjeçar për përmirësimin dhe zhvillimin e 
kulturës së ullirit, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 3.11.1953 dhe relacionin e 
Komitetit Qendror të BRP Shqipërisë. 

1953 4 
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192 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkëmbimin e tepricave 
të orizit çeltik të ekonomive bujqësore, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.3.11.1953 dhe relacionin e Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 8 

193 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953 dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit, për tatimin e tokave nën ujë. 

1953 2 

194 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.3.11.1953 
dhe informacion i Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit, mbi 
fushatën e pambukut, panxhar sheqerit duhanit dhe ullinjve. 

1953 6 

195 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953, mbi bilancin e eksport-importit për periudhën 1954-
1955. 

1953 11 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi prodhimin e disa 
artikujve të rinj dhe shtimin e eksportit së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.3.11.1953 dhe relacionin e Komisionit të Planit të Shtetit. 

1953 7 

197 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.3.11.1953 
dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kërkesat për 
teknikë e specialistë nga demokracitë popullore dhe dërgimin 
e nxënësve punëtorë, për specializim jashtë shtetit për vitin 
1954. 

1953 5 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi reduktimin e 
programeve të shkollës së natës së bashku me procesverbalin 
e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3.11.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1953 10 

199 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, për 
shkollat dhe kurset me rrogë bazë. 

1953 9 

200 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
mbi disa ndryshime në planin e shkollave të rezervave të 
punës. 

1953 2 
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201 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektligjit 
mbi disa shtesa në dekretin Nr.1515 dt.7 gusht 1952 mbi 
përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953, relacionin e Ministrisë së Drejtësisë dhe dekretin e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 6 

202 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Tregtisë e 
Komunikacioneve, mbi përbërjen e delegacioneve për 
tratativat tregtare. 

1953 2 

203 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit, mbi projektplanin e 
kërkimeve në industrinë e naftës, gjatë viteve 1954-1956. 

1953 22 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e prodhimit të 
kromit për eksportim, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.11.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 40 

205 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, 
mbi realizimin e kostos në 6/ mujorin e parë në disa 
ndërmarrje nacionale. 

1953 9 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarje automjetesh 
për vitin 1953 së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 10.11.1953 dhe relacionin e 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

1953 7 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshime fondesh në 
planin e invenstimeve të vitit 1953, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Tregtisë e 
Komunikacioneve. 

1953 9 
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208 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e fondit të 
grumbullimit të ullinjve për vitin 1953, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.10.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimeve. 

1953 7 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rendimentet e të lashtave 
të realizuara në vitin 1953, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.11.1953 dhe 
relacionin përkatës. 

1953 21 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat për realizimin e 
katër vjet të planit të parë 5/ vjeçar të pyllëzimeve dhe 
përmirësimeve pyjore, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.11.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimeve. 

1953 8 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një fondi për 
punimet paraprake të ngritjes së një parku të madh në Tiranë, 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 10.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë e Grumbullimeve. 

1953 5 

212 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
mënyrën e përdorimit të gjendjes së arkës. 

1953 2 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi paisjen e një kategorie 
punonjësish me veshmbathje pune, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 12 

214 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953, relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi vënien e flamurëve të 
kuq tranzitorë dhe të çmimeve në të holla, për ndërmarrjet 
ekonomike, institutet shtetërore dhe organizatat shoqërore 
fituese të emulacionit socialist. 

1953 17 
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215 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie shpërblimi 
kolektivave punonjëse të ndërmarrjeve dhe artizanatit të 
kooperuar fituese të emulacionit socialist për 3/ mujorin e III-
të të vitit 1953, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dt.10.11.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 6 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime dhe 
shtesa në dekretin Nr.1635 datë 5.3.1953 mbi Sigurimet 
Shoqërore Shtetërore, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.10.11.1953, relacionin e 
Ministrisë së Financave dhe Dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

1953 9 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndihmën shtetërore 
nënave me shumë fëmijë dhe nënave të vetme, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953, relacionin e Ministrisë së Financave dhe Dekretin e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 14 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rregullat e përgatitjes, 
paraqitjes dhe shqyrtimit të çështjeve nga ana e qeverisë, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 10.11.1953. 

1953 11 

219 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekreteve mbi një ndryshim në ligjin Nr.524 
dt.19.8.1947 mbi regjistrat e Gjendjes Civile dhe mbi një 
ndryshim në ligjin mbi martesën Nr.601 dt.18.5.1948, së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt.10.11.1953, relacionin e Ministrisë Punëve të 
Brendshme dhe dekretet e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 9 

220 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit e Kulturës për 
institutet e larta. 

1953 2 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim burse 
studentëve të huaj në vendin tonë, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1953 3 
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222 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.11.1953 me dekretin përkatës, për gradimin e shokut Beqir 
Balluku me gradën "Gjeneral-leitnant". 

1953 5 

223 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërimin e shokut 
Shahin Rukës këshilltar i  përfaqësisë së RPSH, prane Byrosë 
së Këshillit Ekonomik në Moskë, emërimin e kolonel Teki 
Kolonecit zv. ministër Punëve të Brendshme dhe emërimin e 
shokut Petrit Dume si shef shtatmadhërisë të Ministrisë 
Mbrojtjes Popullore, së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 10.11.1953. 

1953 5 

224 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.11.1953 dhe materiali mbi kategorizimin e ri të punonjësve. 

1953 103 

225 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit 
për disa masa për ngritjen e nivelit të gatesës së punëtorëve të 
minierave, sharrave në Pukë, në Elbasan të ekspeditave 
gjeologjike dhe të peshkimit. 

1953 19 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtimin e mjeteve të 
punës të Kombinatit Tekstil "Stalin" dhe NISH ekstrakttaninit 
Vlorë, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt.24.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Industrisë e Ndërtimit. 

1953 4 

227 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komunikacioneve, për shpërndarjen e artikujve ushqimorë të 
garantuar për muajin tetor të vitit 1953. 

1953 11 

228 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit, mbi studimin e tatimit të tokave nën ujë. 

1953 5 

229 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi paisjen me pasaporta 
të popullsisë së Republikës Popullore të Shqipërisë së bashku 
me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë Punëve të Brendshme. 

1953 21 
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230 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi disa ndryshime në dekretin  Nr.1669, mbi 
kundravajtjet së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 24.11.1953, relacionin e Ministrisë 
së Drejtësisë dhe dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 15 

231 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953, relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi pagimin në të holla të të burgosurve 
që punojnë dhe mbi llogaritjen e punës për zbritjen e afatit të 
dënimit. 

1953 19 

232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave për 
abrogimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.290 
dt.22.9.1947, mbi kryerjen e disa veprimeve bankare nga ana e 
zyrave të postës. 

1953 3 

233 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave, për 
paraqitjen e projektbuxhetit për vitin 1954. 

1953 5 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e bukës 
anëtarëve të kooperativave bujqësore të Navaricës (Delvinë), 
së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt.24.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 5 

235 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e flamurëve të 
kuq trazitor të Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore 
të Shqipërise për fushatat e mbjelljeve, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 4 

236 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1953, së bashku me informacionin përkatës mbi zbatimin 
e vendimeve të Qeverisë në lidhje me riorganizimin e 
ndërmarrjeve. 

1953 5 
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237 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministarve datë 
24.11.1953 dhe informacioni përkatës mbi riorganizimin e 
pushtetit lokal. 

1953 4 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim kredi bankare 
dhe dotacioni nga buxheti NIL prodhimeve Peshkopi dhe 
Elbasan, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 24.11.1953. 

1953 3 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e industrisë së 
naftës së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 1.12.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Industrisë dhe Ndërtimit. 

1953 20 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bilancin e eksport-
importit për vitin 1954 së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 1.12.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Tregtisë e Komunikacioneve. 

1953 20 

241 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
1.12.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit, mbi prodhimin e pambukut për vitin 1953. 

1953 4 

242 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
1.12.1953 dhe relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
disa shpenzime të bëra. 

1953 1 

243 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi zgjedhjet e këshillave popullore së bashku 
me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.12.1953, relacion i Ministrisë së Drejtësisë dhe dekretin e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 66 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi Prokurorinë e Republikës Popullore të 
Shqipërisë së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 8.12.1953, relacionin e Prokurorisë 
së Përgjithshme dhe dekretin e Presidiumit të Kuvendit 
Popullor. 

1953 14 

245 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.12.1953 dhe relacion i Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit 
mbi realizimin e planit të kripës dhe masat që duhen marrë. 

1953 9 
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246 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifat e transportit 
automobilistik, hekurudhor dhe detar të mallrave së bashku 
me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.12.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Tregtisë e 
Komunikacioneve. 

1953 7 

247 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.12.1953 dhe raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
mundësitë e shkurtimit në kuadrin e arsimit. 

1953 7 

248 Procesverbal i mbledhjes së Këshilit të Ministrave dt.8.12.1953 
dhe ralacion i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, mbi një 
dotacion nga buxheti i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 

1953 2 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
organikat e sektorit financiar së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së  Këshillit të Ministrave datë 8.12.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Financave. 

1953 6 

250 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.12.1953, mbi shqyrtimin e listës me disa artikuj kryesorë që 
do të importohen gjatë vitit 1954. 

1953 3 

251 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
8.12.1953 mbi bisedimet e Komisionit Miks Shqiptaro-
Jugosllav, në lidhje me incidentet dhe piramidat në kufi. 

1953 2 

252 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
9.12.1953 dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë e 
Komunikacioneve dhe i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
bilancin e eksport-importit për periudhën 1955-1960 dhe 1956-
1970. 

1953 19 

253 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
9.12.1953 dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit 
dhe Komisionit të Planit, mbi prodhimin e pambukut në vitin 
1953. 

1953 14 

254 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
9.12.1953 dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimeve, mbi prodhimin e duhanit. 

1953 2 
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255 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1953 së bashku me relacionin dhe vendimin përkatës, 
mbi kategorizimin e punonjësve. 

1953 190 

256 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1953 dhe materiali përkatës për realizimin e planit për 
muajin tetor-nëntor të vitit 1953. 

1953 11 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e mjeteve të 
punës të disa ndërmarrjeve të Ministrisë së Industrisë dhe 
Ndërtimit, së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 15.12.1593 dhe relacionin e 
Ministrisë së Industrisë e Ndërtimit. 

1953 5 

258 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1953 dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimeve, për sigurimin e fuqisë punëtore të 
përherëshme, në ndërmarrjet bujqësore dhe blegtorale. 

1953 7 

259 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.15953 dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
mbi mundësinë e kursimit të kuadrit dhe përgjithësisht mbi 
normat e punës në arsim. 

1953 6 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa dhe pakësime 
fondesh në planin e investimeve të vitit 1953, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
15.12.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Industrisë e 
Ndërtimit. 

1953 18 

261 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi suprimimin e degës 
"Studim Projektimeve" të Ministrisë së Bujqësisë 
Grumbullimeve dhe kalimi i saj në Drejtorinë Projekti të 
Ministrisë Industrisë-Ndërtimeve, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Bujqësisë e 
Grumbullimit. 

1953 10 

262 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1953 dhe relacioni përkatës, mbi disa ndryshime në 
ndarjen administrative të RP të Shqipërisë. 

1953 4 
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263 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi shpronësimin e disa 
godinave së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 15.12.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë Punëve të Brendshme. 

1953 5 

264 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktim pensioni për 
merita shërbimi Dr. Omer Nishanit, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.12.1953. 

1953 2 

265 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bilancin e eksport-
importit për periudhën 1955-1965 së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.12.1953 dhe relacionin e Komisionit të Planit të Shtetit dhe i 
Ministrisë së Tregtisë e Komunikacioneve. 

1953 15 

266 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.12.1953 dhe relacioni përkatës për punimet e sesionit të 
parë të komisionit, për bashkëpunimin shkencoro-teknik 
midis RP të Shqipërisë dhe RD Gjermane. 

1953 3 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në organikën 
e arkave të kursimit së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 22.12.1953 dhe relacioni i 
Ministrisë së Financave. 

1953 6 

268 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.12.1953 dhe relacionin e Ministrisë së Financave, për 
kategoritë e punonjësve që punojnë me ditë pune të 
panormuar. 

1953 5 

269 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.12.1953 dhe relacion i Ministrisë së Financave e i Ministrisë 
së Industrisë e Ndërtimit, për bazat grosiste të shpërndarjes. 

1953 5 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi suprimimin e NSHN 
malore së bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 22.12.1953 dhe relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 3 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie pensionesh së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 22.12.1953 dhe relacionin përkatës. 

1953 9 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

272 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.12.1953 dhe vendimi  përkatës mbi kategorizimin e ri të 
punonjësve. 

1953 5 

273 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1953 dhe materiali përkatës, mbi projektplanin e vitit 
1954. 

1953 54 

274 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1953 dhe relacioni përkatës mbi disa kërkesa të qarkut të 
Gjirokastrës e Vlorës, për shpallje konkursesh me rastin e 10 
vjetorit të çlirimit. 

1953 8 

275 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpallje konkursesh 
për nder të 10 vjetorit të çlirimit dhe për himnin e Republikës 
Popullore të Shqipërisë, së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.12.1953 dhe 
relacionin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

4953 8 

276 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1953 dhe relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, për 
disa çështje rreth kategorizimit të kuadrit të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1953 4 

277 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1953 mbi gjendjen e artizanatit të kooperuar. 

1953 6 

278 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bilancin e drithrave të 
bukës për vitin 1954, së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 30.12.1953 dhe relacionin e 
Ministrisë së Bujqësisë e Grumbullimit. 

1953 9 

279 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1953, relacion i Ministrisë së Financave, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi financimin për 3/mujorin e parë të vitit 1954. 

1953 11 

280 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Plenumit të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave datë 
31.12.1953. 

1953 29 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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281 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.1.1953. 

1953 20 

282 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjet e 
paligjshme të kuadrit dhe të trajtimit jo të mirë të punëtorëve, 
teknikëve, nxënësve dhe kursantëve. 

1953 1 

283 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa 
fondesh për ndërtimin e palestrës së gjimnazit të Vlorës. 

1953 1 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e një teatri 
profesionist në qytetin e Durrësit. 

1953 2 

285 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në 
Organikën e Drejtorisë së Poligrafisë, për shpërndarjen e 
shpejtë të shtypit. 

1953 2 

286 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e 
tre funksionarëve fetar të komunitetit bektashian. 

1953 1 

287 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e 
dy funksionarëve fetarë të komunitetit mysliman. 

1953 1 

288 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen dhe 
rezultatet e luftës anti malarike për vitin 1952. 

1953 4 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
akordim pensionesh. 

1953 10 

290 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi lëshimin e 
pasaportave. 

1953 4 

291 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi lëndët 
helmuese. 

1953 4 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
problemin e strehimit në qytetin e Durrësit. 

1953 4 

293 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
funksionimin e industrive të reja gjatë vitit 1952. 

1953 4 

294 Studim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi burimet e 
fuqisë punëtore në rrethe dhe mundësia e nxjerrjes për nevojat 
e ekonomisë nacionale në vitin 1953. 

1953 10 
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295 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave dhe KQ të PPSH mbi planin 5/ vjeçar të 
pyllëzimeve dhe të përmirësimeve pyjore. 

1953 3 

296 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa e 
ndryshime në nenin 4 të dekret ligjës Nr.1483 dt.12.6.1952, mbi 
kanalet ujitëse dhe mbi bonifikimet. 

1953 2 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
rendimenteve të realizuara në kulturat e vona për vitin 1952. 

1953 23 

298 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e 
ndërmarrjeve shtetërore bujqësore. 

1953 2 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
organizimin e sektorit blegtoral të grumbullimit dhe mbi 
krijimin e katër fermave për rritjen e derrave. 

1953 8 

300 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shpenzimet e transportit për çimenton e shkarkuar në Vlorë. 

1953 2 

301 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
planin e shpërndarjes së karburantit për 3/mujorin e parë të 
vitit 1953. 

1953 8 

302 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa nga 
mungesat serioze në materialet e ekspeditave të punonjësve të 
shkencës. 

1953 1 

303 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shtesa në organikat e Ministrisë së Bujqësisë, Komisionin e 
Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë. 

1953 8 

304 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
akordim valute për transportin e karburantëve. 

1953 2 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
normativat e përdorimit të gomave. 

1953 26 

306 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
planin e shitjes së artikujve ushqimorë për 3/mujorin e parë të 
vitit 1953. 

1953 7 

307 Urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi marrjen e 
masave për ardhjen në ndihmë të zonave të dëmtuara nga 
mondatat në Shkodër e Lezhë. 

1953 4 
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308 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës mbi dekorimin e kinoastëve sovjetikë dhe të grupit 
shqiptar, që xhirojnë filmin dokumentar "Shqipëria" . 

1953 10 

309 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.1.1953. 

1953 9 

310 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punimet e 
kanalit Levan-Fier. 

1953 3 

311 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
Fabrikës Tekstil-Ambalazhit e Litarit në Rrogozhinë. 

1953 2 

312 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
katër bashkimeve të artizanatit. 

1953 1 

313 Relacion i Komisionit Planit të Shtetit, mbi mallrat e importit 
që priten të vijnë për llogari të vitit 1952. 

1953 2 

314 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ngritjen e shtëpive të pushimit për funksionarët e partisë dhe 
pushtetit. 

1953 4 

315 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e 
Fakultetit të Gjeologjisë në Insitutin e Lartë Politeknikë. 

1953 1 

316 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie 
pensioni familjes së shtetasit italian Sebastiano Spregiare. 

1953 1 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
akordim pensionesh. 

1953 4 

318 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
gjendjen e mallrave mbi normativë. 

1953 4 

319 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
uljen e çmimit të tullave dhe tjegullave. 

1953 2 

320 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
fondi Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Vlorës. 

1953 1 

321 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
çmimin e pijeve alkoolike. 

1953 4 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
ekuipazhin e motoveljerit Asim Zeneli. 

1953 2 
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323 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënien e disa godinave klerit katolik. 

1953 5 

324 Relacion i Komitetit Shtetëror të organikave, mbi 
kategorizimin e Ndërmarrjes Tregtare Lokale Ushqimore 
Tiranë. 

1953 1 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
kategorizimin e ndërmarrjes së shpërndarjes të materialeve të 
importit për ndërtimin dhe të ndërmarrjes prodhimit material 
ndërtimit. 

1953 2 

326 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektplanin e çështjeve që do të marrë në shqyrtim Kryesia e 
Këshillit të Ministrave gjatë muajit janar 1953. 

1953 3 

327 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e 
lokalitetit të Gorës-Lushnjë. 

1953 1 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
hapjen e shkollës 1 vjeçare të pushtetit. 

1953 7 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fondin 0.50 % në favor të 
Bashimeve Profesionale të Shqipërisë. 

1953 4 

330 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.1.1953. 

1953 11 

331 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi realizimin e planit të kreditit për 3/mujorin e 
IV-të të vitit 1952 dhe mbi planin e kreditit për 3/mujorin e I-
rë 1953, së bashku me vendimin përkatës. 

1953 5 

332 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi realizimin e planit të arkës së 3/mujorit të IV-të 
të vitit 1952 dhe mbi planin e arkës për 3/mujorin e I-rë 1953, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1953 7 

333 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi gjendjen e peshkimit 
dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e punës në këtë 
sektor. 

1953 9 

334 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
grumbullimin dhe industrializimin e ullirit. 

1953 4 
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335 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi organizimin 
më të mirë të Ministrisë së Industrisë. 

1953 6 

336 Informacion i Ministrisë së Kontrollit, mbi përdorimin e fondit 
të nënave me shumë fëmijë. 

1953 4 

337 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi Sigurimet 
Shoqërore dhe Shtetërore. 

1953 35 

338 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
pensioneve. 

1953 3 

339 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
fuqisë punëtore për 3/mujorin e parë të vitit 1953. 

1953 3 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
lëshimin e fletëdetyrimeve të drithrave dhe artikujve 
blegtoral. 

1953 4 

341 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
konditave lehtësuese për gratë punëtore gjatë 6/mujorit të 
parë të vitit 1953. 

1953 6 

342 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kthimin e 
studentëve që janë jashtë shtetit, për të kaluar pushimet 
verore. 

1953 1 

343 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
vendit të ndërtimit të godinës së Politeknikumit "7 Nëntor". 

1953 1 

344 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
zyrave të dekorit. 

1953 1 

345 Informacion mbi derdhjen në bronx të monumentit të 
Skënderbeut. 

1953 1 

346 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e 
mjeshtrave të sportit për vitin 1952, sportistëve më të dalluar 
në llojet e ndryshme të sportit. 

1953 2 

347 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dekorimin e 
artistëve të huaj që punojnë pranë Komitetit të Arteve e 
Kulturës. 

1953 1 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e disa 
nevojave materiale, shkollave të rezervave të punës. 

1953 3 
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349 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dokumentat 
që do i jepen palës gjermane, lidhur me projektimin e centralit 
telefonik të Tiranës. 

1953 1 

350 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kalimin e 7 
motolundrave Ministrisë së Komunikacioneve nga Ministria e 
Industrisë. 

1953 1 

351 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
çmimit të shqopës për vitin 1953. 

1953 2 

352 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e 
çmimeve të kafesë në tregun special. 

1953 1 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin e vendit organik i këshilltarit në Ministrinë e 
Bujqësisë. 

1953 2 

354 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 
ndërtesave të Liceut Artistik Insitutit të Lartë Bujqësor. 

1953 1 

355 Urdhëresë e Qeverisë me relacionin përkatës, mbi ndryshime 
në urdhëresën Nr.30 datë 22.6.1950, mbi sigurimin në rast 
zjarri të dristributorëve të karburantit. 

1953 2 

356 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
kategorizimin e ndërmarrjeve ushtarake. 

1953 3 

357 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
kontigjentin e punonjësve të Drejtorisë së Kujdesit Social dhe 
Drejtorisë Ekonomisë Komunale. 

1953 2 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
kategorizimin e ndërmarrjeve të ndërtimit. 

1953 2 

359 Relacion i Komitetit Shtetëror të Organikave, mbi ndryshimin 
e numrit dhe pagave të kujdestarëve të shërbimit hidrometik 
dhe meteorologjik. 

1953 1 

360 Plani i problemeve që do të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë muajit janar 1953. 

1953 2 

361 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
dt.24.1.1953. 

1953 14 
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362 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe të Komitetit Qendror të 
PPSH mbi përmirësimin dhe zhvillimin e blegtorisë në 
ndërmarrjet shtetërore, bujqësore e blegtorale, kooperativat 
bujqësore dhe ekonomitë bujqësore individuale. 

1953 53 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa për ardhjen në 
ndihmë zonave të dëmtuara nga inondatat në Shkodër dhe 
Lezhë. 

1953 22 

364 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ngritjen e kombinantit të celulozës dhe letrës. 

1953 7 

365 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shkrirjen e 
kombinatit energjetik dhe krijimin e dy ndërmarrjeve NISH 
elektriku Tiranë dhe TEC-i. 

1953 1 

366 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
nënstacionit 110 kw. në Tiranë. 

1953 2 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e kostos për 
vitin 1952 për Uzinën e Fermentimit Duhanit "Vasil Shanto" 
Shkodër. 

1953 2 

368 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi fushatën e 
grumbullimit të duhanit dhe pambukut në sesionin 1952-1953. 

1953 2 

369 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e të 
huajve në vendin tonë. 

1953 4 

370 Raport i Ministrisë Tregtisë, mbi gjendjen e triskëtimit. 1953 5 

371 Rregullore me materialin përkatës, mbi funksionimin e 
komisioneve të drithrave në rrethe. 

1953 13 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
akordim argjendi artizanatit të kooperuar. 

1953 2 

373 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mobiljet që 
disponojnë familjet e heronjve të popullit Misto Mame e Perlat 
Rexhepi. 

1953 1 

374 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.678 dt.18.10.1952, mbi 
ruajtjen e pronës socialiste nga dëmtimet. 

1953 2 
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375 Relacion i Ministrisë së Kontrollit, mbi kontrollin e ushtruar 
në ndërmarrjet industriale, ndërtimit, komunikacionit e 
bujqësisë për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e makinerive. 

1953 7 

376 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, grumbullimin e 
mishit. 

1953 8 

377 Relacion i Komisionit të ngarkuar nga Këshilli i Ministrave, 
mbi studimin dhe leverdinë e stimulimit të bimëve 
industriale. 

1953 6 

378 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi çmimet dhe 
stimulacionet të artikujve të tregut reciprok. 

1953 17 

379 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.2.1953. 

1953 9 

380 Informacion i Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit, 
mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.631 
dt.4.10.1952 mbi gjendjen e bilanceve. 

1953 5 

381 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
tatimin mbi xhiro të mallrave të importuara. 

1953 7 

382 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe projektvendimi përkatës, 
mbi mbulimin e humbjes nga ripunimi i cigareve. 

1953 3 

383 Relacion i Ministrisë Financave mbi disponimin e depozitave 
në arkat e kursimit dhe në institutet e kreditit shtetëror, pas 
vdekjes së depozitonjësit. 

1953 2 

384 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
fondi BGSH. 

1953 1 

385 Relacion i Apartit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
fonderisë së çelikut. 

1953 4 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjes së furnizimit me qendër në Durrës. 

1953 2 

387 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kreditin agrar. 1953 8 

388 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një 
stacioni qesh dhe kuajsh në rrethin e Krujës. 

1953 4 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
krijimin e NBSH Rapes Lushnjë. 

1953 2 
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390 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjes shtetërore të shpërndarjes së 
makinerive bujqësore. 

1953 3 

391 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor me materialin 
përkatës, mbi dekorimin e punonjësve të bujqësisë, me 
urdhëra e medalje pune për vitet 1953-1954. 

1953 30 

392 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.350,dt.31.5.1952, mbi 
punimet në kanalin e Maliqit. 

1953 2 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e rregullores 
mbi kooperativat e artizanatit. 

1953 11 

394 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin 
e planit të grumbullimit të drithrave. 

1953 2 

395 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planit të 
delegacioneve që do të dalin jashtë shtetit dhe atyre që do të 
vizitojnë Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1953 5 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi abrogimin e vendimit 
Nr.298 dt.15.V.1950 mbi reduktimin e orarit që u është bërë 
njerëzve të shkencës artit dhe letërsisë, për të prodhuar vepra. 

1953 2 

397 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
ndarjen e Institutit të Lartë Ekonomik në fakultet. 

1953 3 

398 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kryerjen e 
punimeve të Drejtorisë së Arkave të Kursimit. 

1953 1 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shpalljen "Mjeshtra sporti", për vitin 1952 të sportistëve të 
dalluar në aktivitetet sportive. 

1953 4 

400 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin 
e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.433 dt.28.6.52, mbi 
makinerinë dhe materialet e reparacioneve. 

1953 2 

401 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e 40.000 copë batanijeve. 

1953 1 

402 Plani i problemeve që do të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë muajit shkurt 1953. 

1953 3 
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403 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 6.2.1953. 

1953 5 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe i Komitetit Qendror 
PPSH mbi mbjelljet e pranverës të vitit 1953. 

1953 16 

405 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kreditin 
agrar për vitin 1953. 

1953 4 

406 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
fabrikës së qelqit e xhamit. 

1953 1 

407 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi veprat që nuk 
janë përfshirë në planin e vitit 1953. 

1953 5 

408 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.2.1953. 

1953 11 

409 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
sezonale të disa artikujve të bujqësisë e blegtorisë. 

1953 3 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
masa disiplinore kundrejt personave që kanë shkelur 
dispozitat e ligjit Nr.747, mbi nxjerrjen e fuqisë punëtore për 
mirëmbajtjen e rrugëve. 

1953 3 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e shoferave 
kur tejkalojnë 100.000 km pa riparim kapital të automjeteve. 

1953 3 

412 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
normave në punë dhe aplikimin e metodave sovjetike për 
vitin 1952 dhe masat për vitin 1953 në ndërmarrjet industriale. 

1953 4 

413 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën me 
norma, racionalizimet e mekanizimet për vitin 1952 dhe masat  
për vitin 1953. 

1953 2 

414 Relacion dhe projektdekreti përkatës mbi ndalimin e therjes së 
kafshëve të vlefshme për tërheqje e prodhim. 

1953 4 

415 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor së bashku me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi ndalimin e shitjes 
jashtë territorit të këshillave popullore të disa kafshëve të 
tërheqjes. 

1953 10 

416 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
krijimin e NBSH. 

1953 4 
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417 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
çeljen e një shkolle 1 vjeçare, për drejtues kooperatvave 
bujqësore. 

1953 3 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rajonalizimin e drithrave 
të bukës dhe të tagjisë. 

1953 2 

419 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e shërbimit 
të bonifikimeve dhe ujitjet. 

1953 4 

420 Relacion dhe projektvendimi përkatës, mbi planin 15 vjeçar 
për përmirësimin dhe zhvillimin e kulturës së ullirit. 

1953 32 

421 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit dhe projekturdhëresa 
përkatëse, mbi grumbullimin e detyrueshëm të qumështit. 

1953 8 

422 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
grumbullimin e detyrueshëm të patates. 

1953 8 

423 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi zbatimin e urdhëresës 
Nr. 35. 

1953 5 

424 Relacion i Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit, mbi 
gjendjen e mallrave dhe kuponave në qarkullim më 
31.12.1952. 

1953 3 

425 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi realizimin e planit të 
përgatitjes së kuadrit për vititn 1952 dhe masat për vitin 1953 
për industrinë nacionale. 

1953 7 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
normat e udhëtimit të automjeteve, ndërmjet dy riparimeve. 

1953 7 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
dhënien e çmimeve vjetore të Republikës për vitin 1952. 

1953 10 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lënien e disa fondeve në 
valutë, Komitetit Qendror të PPSH. 

1953 1 

429 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kontigjentit 
të punonjësve të Pallatit të Brigadave. 

1953 1 

430 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.2.1953. 

1953 7 
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431 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
anulimin e vendimit Nr. 694 datë 25.10.1952, mbi klasifikimin 
e tokave. 

1953 4 

432 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e 
kulturës së duhanit në rrethet Shkodër e Elbasan. 

1953 2 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
tarifën e analizave të farnave, që kryhen nga laboratorët e 
inspektorive shtetërore të farnave. 

1953 2 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
krijimin e ekonomive për prodhimin dhe riparimin e farnave 
të zgjedhura. 

1953 6 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënien e flamurëve tranzitor për fushatën e të vonave. 

1953 2 

436 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënien e flamurëve tranzitorë të Këshillit të Ministrave për 
mbjelljet e vjeshtës 1952. 

1953 4 

437 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin e dy ndërmarrjeve industriale shtetërore të sharrave. 

1953 2 

438 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
projektdekretin dhe projekturdhëresën përkatëse, mbi pronën 
socialiste dhe administrimin e fondit shtetëror të banesave. 

1953 14 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në dispozitat që rregullojnë shpikjet, 
prefeksionimet e racionalizimet dhe përcaktojnë shpërblimet 
për to, të aprovuara me vendimin e Këshillit të Ministrave 
Nr.838 datë 2.10.1950. 

1953 4 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi parashikim fondesh për 
filmin me ngjyra të Skënderbeut. 

1953 2 

441 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e planit për muajin janar 1953. 

1953 4 

442 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
rezultatet e arsimit për të rritur sipas urdhërit të kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Enver Hoxha. 

1953 2 
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443 Plani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim Kryesia e Këshillit 
të Ministrave për muajin mars 1953. 

1953 3 

444 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave e 
mbajtur më datën 10.3.1953. 

1953 10 

445 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave me protokollin 
përkatës, mbi vendimet e marra në mbledhjen e Komisionit 
Miks Shqiptaro-Hungarez. 

1953 5 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërmarrjet fituese të 
emulacionit socialist për 3/mujorin e IV-të të vitit 1952. 

1953 8 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
ndarjen e ndërmarrjeve në grupe, për efekt të klasifikimit. 

1953 2 

448 Relacion i Drejtorisë së Rezervave të Punës, mbi planin e 
fuqisë punëtore dhe specialistëve për 3/mujorin e parë 1953. 

1953 4 

449 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dëmet dhe detyrat që 
lindin nga liqeni artificial mbi lumin e Matit. 

1953 15 

450 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi arkëtimet dhe pagesat 
midis instituteve, ndërmarrjeve dhe organizatave shtetërore e 
shoqërore. 

1953 10 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi firot legale. 1953 10 

452 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e nenit 6 
të urdhëresës Nr. 5 datë 7.2.1951, mbi strukturën e kostos të 
punimeve të ndërtimit dhe të montimit. 

1953 12 

453 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dërgimin e 
nxënësve punëtor jashtë shtetit. 

1953 9 

454 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e një 
projektdekreti mbi dhënien e shtetësisë shqiptare Çamëve, që 
banojnë në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1953 8 

455 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordim pensionesh. 1953 9 

456 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në protokoll marrëveshjen me R. Çekosllovake 
sipas vendimit Nr. 338 datë 24.5.1952. 

1953 3 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e kalendarit 
sportiv pë vitin 1953. 

1953 3 
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458 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
disa çështje të shqyrtuara nga Komisioni Shtetëror i 
Organikave, rreth kërkesave të dikastereve për aprovim 
kontigjenti, akordim rrogash personale, shpërblime të 
ndryshme si për gjuhë të huaja e tjera dhe organikat tipe. 

1953 16 

459 Informacion i Komisionit Planit, mbi mallrat e importit që 
priten të vijnë për llogari të vitit 1952-1951-1950 dhe 1949. 

1953 6 

460 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi shtesë fondi prej lekë 
3500 mij në zërin montim për NISH Uzinën e Fermentimit 
Duhanit "Vasil Shanto" në Shkodër. 

1953 1 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e dispozitave të përkohshme të projektimit. 

1953 12 

462 Vendimi Këshillit të Ministrave mbi organizimin e 
ekspozitave bujqësore-blegtorale për vitin 1953. 

1953 4 

463 Relacion i Ministrisë Drejtësisë, mbi dispozita penale kundër 
shpërdorimeve të triskave. 

1953 3 

464 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi mbulimin e humbjeve të 
Ndërmarrjes Tregtare Ushtarake në Gjirokastër për vitin 1951. 

1953 2 

465 Informacion i Ministrisë së Kontrollit, mbi kontrollin e 
ushtruar përsa i përket porosive dhe shfrytëzimit të 
makinerive të ardhura nga importi. 

1953 6 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërimin e disa 
kuadrove. 

1953 12 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi abrogimin e vendimit 
Nr. 957, datë 26.12.1951, mbi pagat e punonjësve të ATSH. 

1953 1 

468 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 17.3.1953. 

1953 12 

469 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e planit në muajin shkurt të vitit 1953. 

1953 5 

470 Relacion i Komisionit Planit të Shtetit, mbi planin e përgatitjes 
së kuadrove të larta për vitin 1953. 

1953 12 

471 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e rezervave 
mujore me kripë dhe vajguri. 

1953 3 
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472 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
kriterin e furnizimit të fshatarësisë me drith për shkëmbim. 

1953 4 

473 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi një 
shfrytëzim të mirë të industrisë mekanike. 

1953 13 

474 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi mbulimin e humbjes së 
NISH Peshkimit Durrës për vitin 1952. 

1953 2 

475 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi mbulimin e humbjes 
NISH Tisazhi Shkodër për vitin 1952. 

1953 2 

476 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa masa për 
shlyerjen e të prapambeturave të tatimit të ekonomisë 
bujqësore. 

1953 7 

477 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
riorganizimin e organeve të sistemit financiar. 

1953 3 

478 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e prodhimeve minerale. 

1953 2 

479 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesa në vendimin Nr. 
148, datë 13.3.1950, mbi paisjen e disa kategorish. 

1953 2 

480 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin 
dhe akordim fondi për shoqërinë sportive "Studenti". 

1953 1 

481 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimeve të Këshillit të Ministrave Nr. 577 datë 30.8.1952 
dhe Nr. 586 datë 6.10.1952, për mbjelljet e eukaliptit. 

1953 2 

482 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimit për mbjelljet e pranverës të vitit 1953, në rrethin e 
Korçës. 

1953 2 

483 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shtesa në organikë dhe kategorizim ndërmarrjesh të Ministrisë 
së Industrisë, BQ.K.Konsumit, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Grumbullimit. 

1953 12 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
organikat tipe të farmacive. 

1953 5 

485 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi Fabrikën 
e Konservave të Peshkut dhe Frutave në Vlorë. 

1953 2 
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486 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
31.3.1953. 

1953 11 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
bilancin e shpërndarjen e karburantëve për 3/mujorin e dytë 
të vitit 1953. 

1953 8 

488 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi rezultatet e 
regjistrimit të gjësë së gjallë në dhjetor 1952. 

1953 8 

489 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për 3/mujorin e dytë të vitit 1953. 

1953 5 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rashinimin e pyjeve me 
pishë dhe grumbullimin e rëshirës. 

1953 3 

491 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
emërim kuadrosh. 

1953 9 

492 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimit Nr. 693 datë 25.10.1952, për forcimin e pushtetit në 
lokalitet. 

1953 3 

493 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi fushatën 
e mbjelljeve pranverore në rrethin e Lushnjës. 

1953 1 

494 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi fushatën 
e mbjelljeve pranverore në rrethin e Fierit. 

1953 2 

495 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
planit të punës për vitin 1953 (për muajin mars) dhe 
projektplani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim Kryesia e 
Këshillit të Ministrave, gjatë muajit prill 1953. 

1953 4 

496 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi transportin e 
naftës Patos-Qyteti Stalin. 

1953 2 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
kategorizim ndërmarrjesh. 

1953 2 

498 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.4.1953. 

1953 8 

499 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
projektdekreti përkatës mbi kundravajtjet. 

1953 7 
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500 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
projektdekreti përkatës, mbi disa dispozita proceduriale për 
gjykimet penale e civile. 

1953 3 

501 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
fuqisë punëtore për 3/mujorin e dytë të vitit 1953. 

1953 3 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disponimin e disa 
materialeve që ndodhen stoqe. 

1953 5 

503 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin 
e mbjelljes së sesionit të I-rë të Komisionit Miks Shqiptaro-
Polonez. 

1953 2 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi normat e punës. 1953 5 

505 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në rregulloret për pagesat progresive të 
punonjësve të naftës. 

1953 5 

506 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim pensionesh. 

1953 7 

507 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e projektidesë të Ofiçinës Automobilistike Tiranë. 

1953 7 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
unifikimin nën ujë administratë të Teatrit Popullor dhe të 
Filarmonisë Shqiptare. 

1953 4 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
gjendjen e punimeve në digën e kanalit të Myzeqesë dhe atë të 
kanalit Peqin-Kavajë dhe masat disiplinore kundrejt kuadrove 
që nuk punojnë mirë. 

1953 9 

510 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi planin e 
përgatitjes së kuadrove të larta për vitin 1953. 

1953 11 

511 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi shpronësimin 
e tokave në katundet Rinas dhe Qysek, për nevojat e 
Ministrisë së Komunikacionit. 

1953 9 

512 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesat në rrogat e 
personelit ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1953 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

513 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.4.1953. 

1953 7 

514 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë me projektdekretin 
përkatës, mbi parashkrimin. 

1953 7 

515 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi krijimin e 
një trusti për lëndë djegëse. 

1953 6 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit për shtetëzimin e disa godinave private, së 
bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1953 8 

517 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbulim 
humbjesh jashtë planit. 

1953 2 

518 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e 
humbjeve të pa planifikuara ne NB Shtetërore. 

1953 3 

519 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbarëvajtjen 
e punës mësimore në shkollat pedagogjike, teknikumet dhe 
kursin e punëtorëve. 

1953 4 

520 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rregullores së funksionimit të brendshëm të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1953 15 

521 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi realizimin e 
planit të 3/mujorit të parë të vitit 1953. 

1953 6 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave me materalin përkatës, mbi 
emërimin e shoqes Vera Pojani zv/ministre të Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

1953 3 

523 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.4.1953. 

1953 7 

524 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1953. 

1953 9 

525 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi bilancin e bukës 
për 3/mujorin e parë të vitit 1953. 

1953 5 

526 Relacion i Ministrisë së Grumbullimit, mbi detajimin e planit 
të grumbullimit të drithrave dhe artikujve blegtoralë, për vitin 
1953 dhe mbi stabilizimin e defiçiteve. 

1953 15 
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527 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi realizimin e 
objekteve të 3/mujorit të parë 1953, që përmban vendimi i 
Këshillit të Ministrave Nr.180 datë 24.12.1952. 

1953 3 

528 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi normativat e 
konsumit të materialeve. 

1953 3 

529 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e organikave dhe kategorizimin e 
ndërmarrjeve institucioneve dhe akordim rrogash personale. 

1953 26 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kolektivat punonjëse të ndërmarrjeve fituese të emulacionit 
socialist, për 3/mujorin e parë të vitit 1953. 

1953 9 

531 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi akordimin e fuqisë 
punëtore për nevojat e luftimit të malaries. 

1953 3 

532 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
mostransferimin e Ndërmarrjes së Importit në Durrës. 

1953 4 

533 Informacion i Drejtorisë së Rezervave të Punës, mbi realizimin 
e planit të fuqisë punëtore gjatë muajit prill 1953. 

1953 1 

534 Shënim i sekretarit të përgjithshëm të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e orarit zyrtar. 

1953 1 

535 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.5.1953. 

1953 9 

536 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi zhvillimin e punimeve 
në ndërtimin e industrive të reja. 

1953 10 

537 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e 
humbjeve të vërtetuara pranë NISH Tullave Fier dhe Durrës, 
gjatë vitit 1952. 

1953 3 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ndërtimin e Ofiçinës së Lokomotivave. 

1953 4 

539 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mospagimin 
e 22% të punës vullnetare, në objektet e Ministrisë së Arsimit. 

1953 1 

540 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi krijimin e flamurit 
tranzitor të Këshillit të Ministrave, për realizimin e huasë III-të 
shtetërore. 

1953 1 
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541 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
krijimin e medaljes "10 vjetori ushtrisë". 

1953 3 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
aprovimin e organikës dhe tabelës së pagave të Poliklinikës 
Speciale të Pallatit të Brigadave. 

1953 2 

543 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shtesë burse për disa studentëve. 

1953 2 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
emërim kuadrosh. 

1953 6 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e 2 vendeve në 
Organikën e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1953 1 

546 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.5.1953. 

1953 14 

547 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe projektvendimi 
përkatës, mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në 
kooperativat bujqësore. 

1953 18 

548 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
Kombinatit të Tekstilit "Stalin", lidhur me zbatimin e vendimit 
Nr.616 datë 6.10.1952. 

1953 3 

549 Relacion i Bashkimit Qendror të Koop.Konsumit, mbi gjendjen 
e mallrave dhe kuponat e stimulacionit në qarkullim. 

1953 3 

550 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në 
urdhëresën Nr.5 datë 7.2.1951 mbi strukturën e kostos së 
punimeve të ndërtimit dhe të montimit. 

1953 4 

551 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbrojtjen e 
pyjeve kundër zjarrit. 

1953 2 

552 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
çmimin e shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale, zonale e sezonale në tregun komercial. 

1953 2 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
çmimin e duhaneve, destinuar për eksport. 

1953 4 

554 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e 
çmimeve për artikuj sportiv. 

1953 2 
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555 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
aprovimin e Kolegjiumit të Drejtorisë së Poligrafisë. 

1953 2 

556 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
planit në muajin prill të vitit 1953. 

1953 4 

557 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
vendimit Nr.555 datë 10.8.1952, për zgjerimin e industrisë 
lokale dhe artizanatit. 

1953 3 

558 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mundësitë e 
kursimit në fondin shtetëror të drithrave. 

1953 6 

559 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e 
fushatës së mbjelljeve pranverore. 

1953 5 

560 Raport i Ministrisë së Pyjeve, mbi shqyrtimin e pellgut që do 
të mbytet nga Liqeni Ulzës. 

1953 2 

561 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
çmimeve të veglave kryesore bujqësore dhe zgjojeve moderne. 

1953 3 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi normat e prodhimit të 
tullave dhe tjegullave me dorë. 

1953 7 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
ndryshimin e masës të stimulacioneve të studentëve 
universitarë jashtë shtetit. 

1953 3 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Montimeve Industriale. 

1953 2 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
kalim mencash në administrim të Ministrisë së Tregtisë. 

1953 2 

566 Vendim dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave dhe relacioni 
përkatës, mbi paraqitjen e planit definitiv të grumbullimit të 
drithrave dhe artikujve blegtoral për vitin 1953, planin e të 
lashtave për vitin 1954 dhe defiçitet që do grumbullohen veç 
për çdo vit. 

1953 28 

567 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
vendit për Fabrikën e Tekstil Ambalazhit Rrogozhinë. 

1953 1 

568 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.6.1953. 

1953 10 
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569 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
ofiçinave të SMT-ve. 

1953 2 

570 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
përgatitjet për Konferencën Nacionale të Stakhanovistëve dhe 
Teknikëve. 

1953 1 

571 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie 
pensionesh. 

1953 2 

572 Relacion i Komisionit Shtetëror të Organikave, mbi organikat 
tipe të ekonomisë ndihmëse. 

1953 1 

573 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
kategorizimin e funksioneve të kryetarëve dhe nënkryetarëve 
të BQ. Koop. tregtare dhe koop. të artizanatit, mbi 
kategorizimin e personelit të Drejtorisë Qendrore të 
Bonifikimeve dhe ujitjes si dhe mbi normativat e vendosjes së 
teknikëve të lartë e të mesëm bujqësor, në komitetet 
ekzekutive të këshillave popullor të rretheve. 

1953 8 

574 Relacion i Komisionit Shtetëror të Organikave, mbi 
shpërblimin e punonjësve jashtë tetë orëshit dhe për ditët e 
pushimit të zakonshëm dhe festave. 

1953 4 

575 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çështjet 
që do të shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë muajit 
qershor. 

1953 4 

576 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
urdhërit Nr.180 datë 20.2.1953 të Këshillit të Ministrave. 

1953 3 

577 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi koston e 
makinerive të importuara nga jashtë shtetit. 

1953 3 

578 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e 
lëndës për nevojat e Rafinerisë së Naftës Cërrik. 

1953 2 

579 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin 
e mbledhjes së Sesionit të I-rë të Komisionit Miks Shqiptaro-
Bullgar, për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1953 2 

580 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi verifikimin e 
dëmtimit të të lashtave në rrethet Shkodër e Lezhë. 

1953 3 
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581 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
elektrifikimin e minierave. 

1953 2 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
prishjen e një vendimi të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror. 

1953 3 

583 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi përgatitjen e kuadrove 
financiare për komitetet ekzekutive të lokaliteteve dhe mbi 
ndryshimin e vendimit Nr.400 të Këshillit të Ministrave datë 
12.5.1951. 

1953 2 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
një shtesë fuqie punëtore në planin e Ministrisë së Ndërtimit 
për vitin 1953. 

1953 2 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
ndryshime në planin e investimeve të vitit 1953, për rrethin e 
Lushnjës. 

1953 2 

586 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi bashkimin e 
Teknikumit të Komunikacionit me Shkollën Profesionale të 
Elbasanit. 

1953 1 

587 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shtesa fondesh në buxhetin e Ministrisë së Ndërtimit. 

1953 4 

588 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
hartimin e projektit të Teatrit të Shtetit. 

1953 2 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
ndalimin e ndryshimit të destinimit të ndërtesave, që ngrihen 
për banim. 

1953 4 

590 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
administrimin e godinave në blloqe të mëdha të familjeve të 
oficerëve. 

1953 1 

591 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e veturave për vitin 1953. 

1953 4 

592 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi planin e 
ndryshuar të studentëve universitar dhe të nxënësve punëtor, 
që do dërgohen jashtë shtetit për vitin 1953. 

1953 14 
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593 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi normativat e 
përdorimit të gomave dhe mbi disa ndryshime në vendimin 
Nr.2 datë 3.1.1953, mbi seleksionimin e gomave të përdorura 
që kanë nevojë riparimi. 

1953 4 

594 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi sanksionet 
që duhen marrë kundrejt ndërmarrjeve që transportojnë 
mallra jashtë planit. 

1953 1 

595 Promemorie e Ministrisë së Kontrollit, mbi bonifikimin e 
Myzeqesë. 

1953 4 

596 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi realizimin e 
planit gjatë 15 ditëshit të parë të muajit maj 1953. 

1953 2 

597 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
realizim shpenzimi disa komiteteve ekzekutive. 

1953 2 

598 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi marrje 
masash disiplinore kundrejt kuadrove të Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Krujës. 

1953 1 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë kredie bankare 
B.Q. Koop. Konsumit. 

1953 1 

600 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.6.1953. 

1953 8 

601 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi zhvillimin e 
lëndëve ushtarake në institutet e larta të RPSH. 

1953 1 

602 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi variantin e ri të kanalit 
Levan-Fier. 

1953 4 

603 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
banesave dykatëshe në Kombinatin e Tekstilit "Stalin". 

1953 2 

604 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
aprovimin e konditave teknike, për zbatimin dhe marrjen në 
dorëzim të punimeve të zakonshme dhe të veçanta të 
ndërtimit. 

1953 2 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e dispozitave për kolaudimin dhe marrjen në 
dorëzim të punimeve të ndërtimit. 

1953 17 
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606 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e projektit teknik të Hidroçentralit Enver. 

1953 11 

607 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
emërim kuadri. 

1953 3 

608 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
adoptimin e kazermave të Shkumbinit, për shkolla e kurse. 

1953 7 

609 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e 
ndarjeve formale në ekonomitë bujqësore. 

1953 2 

610 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi shpërnguljet 
nga brezi kufitar. 

1953 4 

611 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.6.1953. 

1953 14 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovim çmimesh të mallrave për eksport. 

1953 3 

613 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi ndryshimin e 
çmimeve me pakicë të disa medikamenteve dhe të materialit 
të medikacionit. 

1953 2 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen, ruajtjen dhe 
shpërndarjen e dokumentave dhe formularëve me vleftë. 

1953 7 

615 Relacion mbi aplikimin e shtesës së vjetërsisë ushtarake. 1953 1 

616 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin 
në natyrë, kositësve dhe grumbulluesëve të barit. 

1953 1 

617 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
krijimin e ndërmarrjes shtetërore për rritjen e gjedhit në Fier. 

1953 3 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
dhënie titulli "Mjeshtër sporti", sportistëve të dalluar gjatë vitit 
1953. 

1953 2 

619 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës. 

1953 5 

620 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi objektin 
"Vaditja e fushës Gjirokastër". 

1953 3 

621 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
Administratës Shtetërore të masave dhe peshave. 

1953 2 
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622 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e 
revizionimit të planit të NISH Tulla Tiranë të Ministrisë 
Punëve të Brendshme. 

1953 3 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi anulimin e transferimit të 
ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme eksport-import, me qendër 
në Durrës. 

1953 1 

624 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
rezultatet e studimit të shpërnguljes së fshatrave nga Liqeni i 
Hidroçentralit "Enver". 

1953 2 

625 Informacion i Ministrisë Bujqësisë, mbi gjendjen e fushatës së 
mbjelljeve pranverore. 

1953 2 

626 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.7.1953. 

1953 8 

627 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e planit 
të fuqisë punëtore në disa aksione të ndërtimit. 

1953 10 

628 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, datë 6 dhe 
7.7.1953 mbi shkurtimin e organikave. 

1953 44 

629 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e 
detyrimeve të prodhimeve bujqësore e blegtorale, në bazë të 
vendimit të Këshillit të Ministrave datë 22.4.1953. 

1953 25 

630 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.21.7.1953. 

1953 10 

631 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
koefiçentët e të ardhurave për objektet e ekonomisë bujqësore, 
ndërtuar për efekt të tatimit mbi ekonominë bujqësore për 
vitin 1953. 

1953 8 

632 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave mbi masat mbi 
mbulimin e defiçiteve të krijuara në prodhim, kërkime dhe 
punime përgatitore në ndërmarrjet e Ministrisë së Minierave 
dhe masat për sigurimin e realizimit të planit të qymyr-gurit 
të vitit 1953 nga Miniera "Mborje-Drenovë" dhe plotësimin e 
nevojës së Fabrikës së Sheqerit Maliq dhe qymyr-guri. 

1953 6 
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633 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e përqindjeve të 
amortizimit për investime dhe meremetime të mëdha. 

1953 6 

634 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
çmimeve kryesore bujqësore dhe zgjojeve moderne. 

1953 4 

635 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
projektmarrëveshjen për bashkëpunim midis Komitetit Radio-
Difuzionit pranë Këshillit të Ministrave të RPSH dhe Komitetit 
Shtetëror të Radios të RD Gjermane. 

1953 2 

636 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpërndarjen e planit të benzinës dhe naftës, për 3/mujorin e 
III-të të vitit 1953. 

1953 9 

637 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi për importim aparatesh, për nevojat e Kinostudios. 

1953 1 

638 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
përjashtimin e tatimit mbi xhiro, të xhirove që realizohen nga 
shitja e disa artikujve bujqësor. 

1953 2 

639 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
mbartje fondi për nevojat e Komitetit të Radiodifuzionit. 

1953 2 

640 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi shfrytëzimin 
e mirëmbajtjen e makinerisë. 

1953 4 

641 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
caktimin e normave të konsumit të ushqimit për kafshët në 
ndërmarrjet dhe institutet, që merren me rritjen e kafshëve. 

1953 5 

642 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi projektplanin e 
dytë 5/vjeçar për zhvillimin e arsimit popullor. 

1953 13 

643 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e 
shtesës së tatimit 50 % për makineritë e importit. 

1953 3 

644 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtesë në fondin rezervë të Qeverisë. 

1953 4 

645 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
mbartje fondi në buxhetin e Drejtorisë së Poligrafisë. 

1953 2 

646 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e 
shpenzimeve të bëra nga Ministria e Arsimit dhe Komitetit të 
Arteve dhe Kulturës. 

1953 1 
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647 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim fondi Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Peshkopi. 

1953 2 

648 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
caktimin e çmimeve të metrazheve prodhuar nga Kombinati i 
Tekstileve "Stalin". 

1953 5 

649 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
akordim pensionesh. 

1953 9 

650 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
projektdekreti përkatës, mbi administrimin e fondit të 
banesave. 

1953 10 

651 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në koefiçentin e të ardhurave, për objektet e 
ekonomisë bujqësore për vitin 1953. 

1953 3 

652 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
Ofiçinës Mekanike Bujqësore Durrës. 

1953 2 

3 Vendime Qarkulluese.   

653 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi bursat dhe trajtimin e 
studentëve. 

1953 6 

654 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe 
organizimin e ndërmarrjeve bujqësore. 

1953 1 

655 Vendim i mbledhjes së përbashkët të Plenumit të KQ të Partisë 
së Punës, të Këshillit të Ministrave dhe Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi riorganizimin e Aparatit Qendror të 
Administratës Shtetërore dhe mbi ndarjen e re administrative 
në bazë qarqesh. 

1953 6 

656 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi normat e ngarkim-
shkarkimit të anijeve të huaja. 

1953 14 

657 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e objekteve 
industriale, social-kulturore e shoqërore si dhe mbi 
kolaudimin dhe marrjen e tyre në dorëzim. 

1953 1 

658 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi një ndryshim në dekretin Nr.1482 dt. 
12.6.1952 mbi pyjet. 

1953 2 
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659 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi fuzionimin e disa 
ndërmarrjeve industriale. 

1953 10 

660 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e NISH Tullave 
Korçë nën drejtimin administrativ operativ të Komitetit 
Ekzekutiv i Këshillit Popullor i Rrethit Korçë. 

1953 1 

661 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.323 dt. 24.5.1952 mbi administrimin e Fabrikës së 
Oksigjenit nga Ministria e Ndërtimit. 

1953 1 

662 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shkarkimin nga detyra të zv/ministrit të Bujqësisë. 

1953 3 

663 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi grumbullimin e 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1953 1 

664 Vendim i  Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
vendimin 481 mbi çmimin e farës së jonxhës. 

1953 3 

665 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpallje zie për vdekjen e 
Klement Gotvaltit. 

1953 1 

666 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi grumbullimin 
e qingjave me peshë mbi 10 kg. 

1953 2 

667 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi inventarizimin e 
materialeve rikupero. 

1953 1 

668 Urdhër i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi thirrje rekrutash para afatit. 

1953 2 

669 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e 
planit të grumbullimit të misrit për rrethin e Ersekës dhe 
Korçës. 

1953 4 

670 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi shitjen e 
artikujve për tregun reciprok me çmime unike. 

1953 2 

671 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi marrje masash 
për funizimin e Kombinatit të Drurit "Nako Spiru" Elbasan. 

1953 2 

672 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi çeljen e 
qendrave sezonale të grumbullimit të drithrave dhe bimëve 
industriale. 

1953 11 
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673 Urdhër i Kryesisë së  Këshillit të Ministrave mbi evitimin e 
shpërdorimit në fondin shtetëror të drithrave. 

1953 1 

674 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
evidencave të rregullta nga komitete ekzekutive të këshillave 
popullore të lokaliteteve, për specialistët dhe teknikët e 
ndryshëm që banojnë në lokalitet. 

1953 1 

675 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi regjistrimin e 
radiostacioneve civile e ushtarake pranë Ministrisë së Punëve 
të Brendshme. 

1953 1 

676 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi dhënie hua 30 
kv. drithë buke koopeprativave bujqësore të planit Tropojë. 

1953 1 

677 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi furnizimin me 
shitje direkte të institucioneve të ndryshme nga Kombinati i 
Tekstileve "Stalin". 

1953 3 

678 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi rishikimin e 
çmimeve të mallrave që prodhon industria dhe artizanati. 

1953 2 

679 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi përpilimin e planit të 
importit. 

1953 4 

680 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi formimin e një 
komisioni për të marrë masat për shfrytëzimin e gjithë sasisë 
që do të prodhohet, të panxhar-sheqerit ashtu dhe për 
transportin e tij në vendin e punimit. 

1953 2 

681 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi tërheqjen nga 
puna e Aparatit të Pushtetit të ndërmarrjeve dhe të enteve 
ekonomike dhe shoqërore, për t`i dërguar 10 ditë në punime 
bujqësore 20 % të nëpunësve. 

1953 2 

682 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi shpejtimin e 
ngarkimit të tankierëve në Vlorë. 

1953 7 

683 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi akordim fondi 
Ministrisë së Tregtisë, për Drejtorinë Qendrore të 
Ndërmarrjeve Tregtare Lokale. 

1953 5 

684 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi çeljen e disa 
kurseve për kuadro bujqësore. 

1953 1 
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685 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin ekonomik të 
emigrantëve. 

1953 2 

686 Urdhër mbi masat për sigurimin e realizimit të planit të 
qymyrgurit të vitit 1953 nga Miniera e Mborje-Drenovë dhe 
plotësimin e nevojës së Fabrikës së Sheqerit Maliq me 
qymyrguri. 

1953 2 

687 Urdhër mbi lëmin e lirë të shitjes së tepricave të misrit dhe 
nënprodukteve të tij në rrethin e Gramshit, Korçës, Kukësit, 
Peshkopisë dhe Skraparit. 

1953 4 

692 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi disa masa favorizuese 
për tregtinë e vogël private. 

1953 2 

688 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e fuqisë 
punëtore. 

1953 3 

689 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
nenit 20 të urdhëresës së Qeverisë Nr.9 dt. 17.5.1952, mbi 
shpërblimin e teknikëve dhe mjeshtrave. 

1953 2 

690 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi lejimin e 
pjesëtimit të tokave bujqësore. 

1953 4 

691 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
grumbullimin e leshit. 

1953 3 

693 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
vendimit Nr.1 dt. 3.1.1952, për lidhjen e 
protokollmarrëveshjeve dhe kontratave. 

1953 1 

694 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi transferim 
automjetesh midis Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
Komitetit të Radiodifuzionit. 

1953 1 

695 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi ekzaminimin 
në komisionin eksperto-punëtor të punonjësve me paaftësi të 
përkohëshme në punë. 

1953 1 

696 Udhëzim mbi zbatimin e dispozitave e vendimit të Qeverisë 
Nr.1 dt. 5.1.1952 mbi lidhjen e protokollmarrëveshjes dhe 
kontratave. 

1953 2 

697 Rregullore mbi funksionimin e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave si dhe listë organike e këtij Aparati. 

1953 23 
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4 Sekretaria e Përgjithshëme.   

698 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 21.2 
dhe 27.10.1953 mbi projektplanet e çështjeve që do të marrë në 
shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1953. 

1953 28 

699 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të KQ të PPSH-së, 
Këshillit të Ministrave dhe Presidiumit të Kuvendit Popullor 
mbajtur më 6 mars 1953, me rastin e vdekjes së J.V.Stalinit. 

1953 7 

700 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 8.9.1953 
për një ndihmë popullatës greke, të dëmtuar nga tërmeti. 

1953 1 

701 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 30.9 
dhe 20.10.1953 për orarin e ri zyrtar. 

1953 3 

702 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 mbi përbërjen e kolegjiumeve të dikastereve. 

1953 1 

703 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 mbi shqyrtimin e raportit përmbledhës të 
informatorit të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, për muajin 
gusht 1953. 

1953 7 

704 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
13.10.1953 dhe 10.11.1953 mbi dhënien e flamurëve të kuq 
tranzitor, fituesve në emulacionin socialist. 

1953 3 

705 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës mbi rregullat 
e përgatitjes, paraqitjes dhe shqyrtimit të çështjeve nga ana e 
Qeverisë. 

1953 11 

706 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 1953 250 

707 Informacione mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 1953 13 

708 Udhëzime mbi marrjen dhe dorëzimin e korrespondencës 
sekrete e tepër sekrete. 

1953 6 

709 Udhëzime mbi detyrat e sekretarisë teknike të Këshillit të 
Ministrave dhe mbi evadimin e korrespondencës në Aparatin 
e Këshillit të Ministrave. 

1953 6 

710 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
disa masa për rregullimin e strehimit në qytetin e Durrësit. 

1953 4 
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711 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Aparatin e Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi kërkesa e 
propozime të bëra nga komitetet e partisë të disa rretheve dhe 
nga të deleguarit e KQ të PPSH-së, që morën pjesë në aktivet 
me rastin e punimit të rezolucionit të Plenumit të V-të të 
Komitetit Qendror. 

1953 114 

5 Industri-artizanat.   

712 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.3.1953 me materialin përkatës, për realizimin e kostos për 
vitin 1952 dhe masat që duhen marrë për uljen e kostos për 
vitin 1953. 

1953 24 

713 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Minsitrave dt. 7.4, 
22.4 dhe 25.8.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për 
mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros dhe të humbjeve të 
disa ndërmarrjeve. 

1953 45 

714 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi realizimin e planit në 
sharrat. 

1953 21 

715 Raporte e relacione të Ministrisë së Kontrollit mbi të metat dhe 
dobësitë në sektorin e industrisë dhe masat për kapërcimin e 
tyre. 

1953 20 

716 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi realizimin e planit të 
shpërndarjes për artikujt ushqimorë e industrialë, për 
6/mujorin e parë të vitit 1953. 

1953 17 

717 Pasqyra statistikore mbi kapacitetin e prodhimit të energjisë 
elektrike për periudhën 1951-1955. 

1953 3 

718 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënien e flamurëve të 
kuq tranzitor ndërmarrjeve fituese në emulacionin socialist. 

1953 15 

719 Relacion i B.Q.K. Artizanatit mbi ndryshime në planin e 
prodhimit për vitin 1953. 

1953 9 

720 Informacione të sektorit industri-artizanat mbi zbatimin e 
vendimeve të Qeverisë gjatë vitit 1953. 

1953 7 

721 Relacione të Ministrisë së Industrisë me pasqyrat përkatëse 
mbi realizimin e planit të investimeve. 

1953 38 
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722 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi shtesa fondesh për 
ndërtimin e veprave industriale. 

1953 5 

723 Raporte e relacione të komisionit qeveritar për studimin e 
shfrytëzimit më të mirë të industrisë mekanike si dhe 
procesverbale të mbledhjeve të këtij komisioni. 

1953 233 

724 Urdhër i Kryeministrisë dhe materiali përkatës mbi 
shfrytëzimin e industrisë mekanike, mbi prodhimin në vend 
të pjesëve të këmbimit për makineritë dhe automjetet. 

1953 82 

725 Vendime, urdhër, relacione dhe skicat përkatëse mbi 
ndërtimin e objekteve industriale dhe të objekteve ndihmëse 
për industrinë. 

1953 152 

726 Urdhër dhe korrespondenca përkatëse mbi riparimin e 
rrugëve, sigurimin e automjeteve, meremetimin e magazinave 
për t`u lehtësuar grumbullimi i panxhar-sheqerit. 

1953 10 

727 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijim dhe fuzionim ndërmarrjesh industriale. 

1953 44 

728 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi normat e prodhimit të 
tullave dhe tjegullave me dorë, së bashku me materialet 
përkatëse si dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë, mbi normat dhe 
revizionimin e tyre. 

1953 20 

729 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, mbi cilësinë e prodhimeve industriale 
nga ndërmarrjet e ndryshme. 

1953 21 

730 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
firot legale. 

1953 15 

731 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi grumbullimin. 1953 19 

732 Raporte 3/ mujore mbi gjendjen financiare dhe administrimin 
e pasurisë shtetërore dërguar prej Ministrisë së Industrisë. 

1953 6 

733 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit për nevojat e industrisë. 

1953 14 

734 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e një sasie 
argjendi, industrisë e artizanatit të nevojshme për prodhimin e 
pasqyrave. 

1953 8 
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735 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e çmimit të 
shqopës, projektvendim mbi ndryshimin e çmimeve të 
planifikuara si dhe korrespondencë mbi çmimin e prodhimeve 
të artizanatit. 

1953 30 

736 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Bashkimit Qendror të Koop. Artizanatit, mbi 
furnizimin me mjete dhe lëndë të parë si dhe mbi 
shpërndarjen e prodhimeve të artizanatit. 

1953 23 

737 Relacion i BQK Artizanatit mbi zgjerimin e artizanatit si dhe 
plani përkatës mbi këtë çështje. 

1953 22 

738 Plani i uljes së kostos nga sektorët e ndryshëm të artizanatit. 1953 9 

739 Evidenca, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me BQK Artizanatit, mbi gjendjen e kuadrit dhe 
fuqisë punëtore në këtë sektor. 

1953 16 

740 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e rregullores 
së koop. të artizanatit së bashku me rregulloren përkatëse. 

1953 11 

741 Relacione, protokolle dhe materiale të tjera dokumetare mbi 
marrëveshjet ekonomike midis Shqipërisë dhe Çekosllovakisë 
në kuadrin e K.E.N.R.-it (bisedimet e bëra midis palës 
shqiptare dhe çeke mbi ndërtimin e një uzine për hekurin dhe 
çelikun). 

1953 37 

6 Industri-ndërtim.   

742 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 8.9.1953 
me vendimin, urdhërin dhe materialin përkatës për hartimin 
dhe zbatimin e standarteve. 

1953 22 

743 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 8.9.1953 
me vendimin dhe materialin përkatës për firot legale. 

1953 14 

744 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.8.1953 për uljen e normativave të karburanteve dhe 
lubrifikantëve për traktorë. 

1953 1 

745 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi aplikimin 
e manipulimit të duhanit simbas sistemit "JARMA". 

1953 7 
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746 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi pagesën 
progresive të punonjësve të naftës në Kombinatin e Naftës në 
Qytetin-Stalin. 

1953 37 

747 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 mbi studimin paraprak për ndërtimin e 95 
ndërtesave me 380 apartamente në fermën e Maliqit. 

1953 2 

748 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
mossuprimimin e O.R.S-ve. 

1953 19 

749 Procesverbal i mbledhjes të Këshillit të Ministrave dt. 6.10 dhe 
10.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për paisjen e 
një kategorie punonjësish me veshmbathje pune. 

1953 26 

750 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 6.10, 
13.10, 20.10, dhe 15.12.1953 me vendimet dhe materialin 
përkatës, mbi disa shtesa dhe pakësime fondesh në planin e 
investimeve si dhe mbi financimin e objekteve pa projekte dhe 
preventiva. 

1953 105 

751 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 18.8 
dhe 10.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për 
dhënien e shpërblimit kolektivave punonjëse të ndërmarrjeve 
dhe artizanatit të kooperuar fituese të emulacionit socialist. 

1953 37 

752 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 18.9, 
27.10 dhe 15.12.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për 
realizimin e planit të vitit 1953. 

1953 91 

753 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
27.10. dhe 10.11.1953 me materialin përkatës, mbi realizimin e 
kostos së 6/mujorit të parë për vitin 1953. 

1953 40 

754 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 25.8 
dhe 3.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
propozimet e ekspertëve çekë për uljen e importit dhe shtimin 
e eksportit. 

1953 18 

755 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
3.11.1953 mbi disa ndryshime në planin e shkollave të 
rezervave të punës. 

1953 1 
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756 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 10.11 
dhe 1.12.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
zhvillimin e mëtejshëm të industrisë së naftës dhe kromit. 

1953 80 

757 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
8.12.1953 me relacionin përkatës për realizimin e planit të 
kripës dhe masat që duhet të merren. 

1953 8 

758 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
15.12.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për 
suprimimin e degës "Studim projekteve" të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Grumbullimit dhe kalimi i saj në Drejtorinë 
"Projekti" të Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit. 

1953 12 

759 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.12.1953 mbi zbatimin e vendimeve të Konferencës 
Kombëtare të Stakanovistëve. 

1953 1 

760 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
30.12.1953 për gjendjen e artizanatit të kooperuar. 

1953 6 

761 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
30.12.1953 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të vitit 1954. 

1953 53 

762 Relacione mbi shpronësimin e fshatarëve në zonat e minierave 
si dhe korrespondencë përkatëse mbi këtë problem. 

1953 31 

763 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve dhe Ministrisë 
së Industrisë mbi rezervat e pyjeve dhe mundësitë e 
shfrytëzimit të tyre. 

1953 14 

764 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ambasadën e RPSH-së në Moskë, mbi treguesit kryesorë të 
industrisë qymyrguri. 

1953 19 

765 Evidenca dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe institucione të tjera, 
mbi shpërndarjen e prodhimeve industriale dhe minerale. 

1953 27 

766 Raporte dhe materiale të Ministrisë së Kontrollit mbi 
kontrollin e ushtruar në ndërmarrjet industriale. 

1953 2 

767 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit mbi 
projektplanin e ndërtimeve për vitin 1954. 

1953 8 
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768 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi ndërtimin e apartamenteve në 
Tiranë. 

1953 3 

769 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit mbi 
shtesa në ndërtim objektesh në rrethet e zonës së veriut. 

1953 9 

7 Ndërtim-plan.   

770 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.26.2.1953 
me vendimin dhe materialin përkatës, për zhvillimin e 
ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së për vitin 1953. 

1953 244 

771 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
22.4.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
revizionimin e normave të punës. 

1953 15 

772 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
22.4.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
realizimin e planit për 3/mujorin e parë dhe mbi financimin e 
objekteve pa preventiva. 

1953 108 

773 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 7.5.1953 
me vendimin dhe materialin përkatës, për gjendjen 
ekonomike në raport me eksport-importin. 

1953 46 

774 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.16.5.1953 
me vendimin dhe materialin përkatës për kuotat orientuese, 
për hartimin e projektplanit të vitit 1953. 

1953 90 

775 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
16.5.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për ndërrimin 
e firmës dhe të objektit të NSHN ura, porte, bonifikime. 

1953 22 

776 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
26.5.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për mbulimin 
e humbjeve të vërtetuara në NISH Tulla Fier e Durrës gjatë 
vitit 1952. 

1953 7 

777 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 3.8.1953 
me vendimin përkatës, mbi reduktimin e planit të ndërtimeve 
për vitin 1953 dhe 1954. 

1953 16 
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778 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 6.2.1953 
me vendimin dhe materialin përkatës, për studimin e 
burimeve të fuqisë punëtore. 

1953 29 

779 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 7.8.1953 
me vendimin dhe materialin përkatës, për realizimin e planit 
të 6/mujorit të parë të vitit 1953. 

1953 18 

780 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.8.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për kërkesat 
në teknikë dhe specialistë nga Bashkimi Sovjetik për vitin 
1953-1954. 

1953 19 

781 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.8.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për arsimin e 
lartë, shpërndarjen e nxënësve që mbarojnë këte vit shkollat e 
mesme si dhe mbi përgatitjen e kuadrove të larta. 

1953 136 

782 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.25.8.1953 për disponimin e mallrave stoqe, shfrytëzimin, 
mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e makinave si dhe 
eksportimin e hekurishteve të vjetra. 

1953 48 

783 Projektplane të vitit 1954 të Ministrisë së Ndërtimit. 1953 8 

783/1 Projektplane të vitit 1954 të Ministrisë së Industrisë dhe 
Ndërtimit. 

1953 6 

784 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi prodhimin, 
shpërndarjen, transportin dhe standartin e lëndës së drurit. 

1953 15 

785 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi kalimin e sharrës lokale 
Llogara, Fabrikës së Çimentos Vlorë. 

1953 9 

786 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
kalimin e Fabrikës së Oksigjenit në vartësi të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1953 5 

787 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
kalimin e NISH Tullës Korçë nën drejtimin administrativ 
operativ të Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit Korçë. 

1953 6 
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788 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shpërndarjen dhe kursimin e benzinës, naftës dhe vajrave 
lubrifikante, shtesa në planin e shpërndarjes dhe mbi 
mirëmbajtjen e ambalazhit të tyre nga ana e enteve të 
ndryshme. 

1953 85 

789 Vendime të Këshillit të Ministrave bashkë me materialet 
përkatëse mbi aprovimin e dispozitave dhe konditave teknike 
për zbatimin, kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të 
punimeve të ndërtimit. 

1953 119 

790 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e dispozitave të përkohëshme të projektimit dhe 
udhëzime mbi përmbajtjen topografike të projekteve, 
përmbajtjen e kërkimeve të nëntokës dhe mbi hartimin e 
projektit të një rruge dhe instruksion mbi hartimin e 
projekteve dhe preventivave. 

1953 41 

791 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse 
mbi aprovimin e projekteve, për ndërtimin e godinave të KQ 
të PPSH-së dhe të Teatrit të Shtetit. 

1953 30 

792 Relacione të Drejtorisë "Projekti" drejtuar Kryeministrisë mbi 
realizimin e planit të 3/mujorit të parë dhe të muajit maj 1953. 

1953 12 

793 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shtesa fondi në buxhetin e Ministrisë së Ndërtimit. 

1953 11 

794 Informacion dërguar Kryeministrisë mbi punën e Partisë në 
Kantierin e Ndërtimit të Rafinerisë së Naftës Cërrik. 

1953 5 

795 Informacione dhe pasqyra mbi ndërtimin e objekteve që 
populli i ka kërkuar shokut Enver gjatë vizitës që bëri ai në 
Shqipërinë e Veriut. 

1953 18 

796 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e projektit teknik të hidrocentralit. 

1953 27 

797 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi gjendjen e punimeve të 
ndërtimit në veprat industriale të 5/vjeçarit të parë. 

1953 25 
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798 Vendime, urdhëresa të Këshillit të Ministrave me materialet 
përkatëse dhe korrespondencë me Komisionin e Planit, 
Ministrinë e Ndërtimit mbi strukturën dhe uljen e kostos për 
vitin 1953 në ndërtim, industri e degë të tjera të ekonomisë. 

1953 33 

799 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse mbi 
adaptimin e kazermave "Shkumbini" për shkolla e kurse. 

1953 30 

800 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënie fondi për meremetimin e një rruge në rrethin e 
Gramshit. 

1953 6 

801 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë me Komisionin e Planit, Ministrinë e Punëve 
të Brendshme dhe Drejtorinë e Studim-Projektim-
Kolaudimeve, mbi ndalimin e ndryshimit të destinimit të 
ndërtesave që ngrihen për banim, mbi përdorimin e fondit të 
banesave dhe mbi ndërtimin e apartamenteve në Tiranën e Re. 

1953 11 

802 Korrespondencë me Komisionin e Planit, Ministrinë e 
Ndërtimit e Drejtorinë e Studim-Projektim-Kolaudimeve mbi 
ndërtimin e kanaleve vaditëse dhe bonifikimin e fushës së 
Myzeqesë dhe sistemimin e lumit të Korçës. 

1953 25 

803 Udhëzim i Kryeministrisë mbi zbatimin e instruksionit të 
Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, për 
pjesëmarrjen e gruas në prodhim. 

1953 7 

804 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit mbi kujdesin që duhet 
treguar për të mos marrë në punë elementë armiq. 

1953 1 

805 Relacion i Aparatit të Kryeministrisë mbi mundësinë e 
shkurtimit të organikave në dikasterin e ndërtimit dhe në 
ndërmarrjet e saj vartëse. 

1953 2 

806 Raport i Komisionit të Planit dërguar Kryeministrisë mbi 
punën e seksioneve të planit në komitetet ekzekutive, për 
periudhën janar-maj 1953. 

1953 8 

807 Informacione mbi gjendjen e ekonomive ndihmëse dhe mbi 
masat e marra mbi zbatimin e planifikimit shtetëror nga ana e 
ndërmarrjeve që disponojnë ato. 

1953 13 
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808 Relacion i Ministrisë së Kontrollit të Shtetit mbi revizionimin e 
preventivave të vitit 1952, në Kantierin e Ndërtimit të 
Rafinerisë së Naftës në Cërrik. 

1953 2 

809 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndryshime në 
planin e investimeve për vitin 1953. 

1953 8 

810 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi të metat e konstatuara në 
realizimin e planit të vitit 1952, në sektorin e ndërtimit dhe në 
Ndërmarrjen "21 Dhjetori". 

1953 2 

811 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi të metat e 
konstatuara në planifikimin dhe përdorimin e lëndëve djegëse 
gjatë vitit 1952, në disa ndërmarrje ndërtimi, të industrisë së 
komunikacionit dhe artizanatit. 

1953 5 

812 Urdhër i Kryeministrisë mbi hartimin e bilancit të të 
ardhurave dhe i shpenzimeve të popullatës. 

1953 1 

813 Urdhëresë e Qeverisë mbi ndryshimin e dispozitave, mbi 
strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit dhe të montimit. 

1953 2 

814 Pasqyra dhe korrespondencë e planit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë mbi aprovimin e planit të gjësë së gjallë, për sektorin 
privat më 1953. 

1953 11 

815 Projektplan i investimeve dhe i rrjetit tregtar për vitin 1954. 1953 1 

816 Projektplan i vitit 1954 i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, për 
makinerinë dhe materialet. 

1953 20 

817 Projektplan i fondeve të mallrave për shitje për vitin 1954 të 
Ministrisë së Tregtisë e Komunikacioneve. 

1953 1 

818 Projektplane të Drejtorisë së Përgjithshme të Furnizimit e 
Shpërndarjes për vitin 1954. 

1953 5 

819 Projektplane të vitit 1954 të B.Q.K. Konsumit. 1953 3 

820 Projektplane të B.K. Artizanatit për vitin 1954. 1953 71 

8 Bujqësi-grumbullim.   



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

821 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt.6.2.1953 
me urdhëresën dhe materialin përkatës, për grumbullimin e 
detyrueshëm të mishit. 

1953 30 

822 Pocesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 21.2.1953 
me vendimet dhe materialin përkatës për kreditin agrar, për 
vitin 1953. 

1953 37 

823 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
22.4.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
mbullimin e humbjeve të planifikuara, të ndërmarrjeve 
bujqësore shtetërore për vitin 1952. 

1953 10 

824 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
26.5.1953 me vendimin përkatës mbi planin e perimeve për 
vitin 1953, realizimin e 3/mujorit të parë dhe muajit prill dhe 
masat që duhet të merren për periudhën e ardhshme. 

1953 29 

825 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
12.8.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për faljen e 
detyrimeve të prapambetura nga tatimi i ekonomisë 
bujqësore, për vitet 1952 e para. 

1953 5 

826 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
12.8.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për zbritjen e 
çmimeve të disa veglave bujqësore. 

1953 20 

827 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.8.1953 me vendimin përkatës për organizimin dhe 
shpërblimin e punës në koop. bujqësore. 

1953 17 

828 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 8.9.1953 
me vendimet dhe materialin përkatës, për mbjelljet e vjeshtës 
të vitit 1953 dhe për punën përgatitore për mbjelljet e 
pranverës së vitit 1954. 

1953 45 

829 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 me urdhëresën përkatëse mbi administrimin, 
përmirësimin dhe qiradhënien e kullotave dhe livadheve 
shtetërore. 

1953 2 

830 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
ndryshime në planin e investimeve të vitit 1953. 

1953 15 
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831 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 mbi dëmet e shkaktuara nga inondimi i dt. 
12.9.1953 në NSHF "Perlat Rexhepi" dhe Qendrën Zooteknike 
Shkodër me vendimin, urdhërin dhe materialin përkatës. 

1953 34 

832 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës mbi 
regjistrimin e gjësë së gjallë. 

1953 8 

833 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
3.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
shkëmbimin e tepricave të orizit çeltik të ekonomive 
bujqësore. 

1953 11 

834 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për dhënien 
e një fondi për punimet paraprake të ngritjes së një parku të 
madh në Tiranë. 

1953 7 

835 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
9.12.1953 mbi prodhimin e duhanit. 

1953 2 

836 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
15.12.1953 me materialin përkatës, për sigurimin e fuqisë 
punëtore të përhershme në ndërmarrjet bujqësore dhe 
blegtorale. 

1953 8 

837 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 21.2 
dhe 3.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi 
projektplanin 5/vjeçar të mbjelljes së ullirit, parashikimin e 
prodhimit të ullinjve për sezonin 1953-1954 dhe mbi shpalljen 
e tij aksion të rinisë. 

1953 61 

838 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 10.3 
dhe 10.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës për 
përfundimet e të lashtave të realizuara në vitin 1953 dhe 
realizimin e fushatës së të vonave të vitit 1952 dhe detyrat për 
fushatën e vitit 1953. 

1953 81 

839 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 10.3, 
18.9 dhe 22.12.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
krijimin dhe fuzionimin e NBSH-ve, NSH Sistemimeve 
Malore, NSH Blegtorale etj. 

1953 58 
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840 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 22.4, 
8.9 dhe 30.9.1953 për sigurimin e materialeve dhe 
specialistëve, për objektet e bonifikimeve si dhe mbi 
projektidenë e kanalit Vjosë-Levan-Fier. 

1953 123 

841 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 16.5, 
15.9, 20.10 dhe 24.11.1953 me vendimet dhe materialin 
përkatës, mbi krijimin dhe dhënien e flamurëve tranzitor 
rretheve, ndërmarrjeve që dallohen në garat socialiste gjatë 
fushatave të mbjelljeve të pranverës, vjeshtës dhe fushatës së 
grumbullimit të të vonave. 

1953 40 

842 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 26.5 
dhe 24.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës për 
kursimet në fondin shtetëror të drithrave si dhe mbi sigurimin 
e bukës anëtarëve të koop. bujqësore dhe për bilancin e 
drithrave të bukës për vitin 1954. 

1953 30 

843 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 22.6 
dhe 12.8.1953 me vendimet dhe materialin përkatës për faljen 
e detyrimeve të prapambetura, fshatarësisë ndaj shtetit dhe 
për shtrirjen e Aparatit Shtetëror në qendër dhe në periferi. 

1953 23 

844 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 25.8 
dhe 13 e 20 tetor 1953 me vendimet dhe materialin përkatës, 
mbi mënyrën e shpërndarjes me pakicë të drithrave dhe 
grumbullimin e tyre si dhe mbi ndërrimin e procedurës së 
kuponave të stimulacioneve. 

1953 27 

845 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 8.9 
dhe 10.11.1953 me vendimet, urdhëresat, udhëzimet dhe 
materialin përkatës mbi grumbullimin e produkteve bujqësore 
e blegtorale. 

1953 104 

846 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 30.9 
dhe 27.10.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi 
përmirësimin e gjendjes në NBSH-në Maliq si dhe mbi disa 
masa favorizuese për punonjësit sezonalë që punojnë atje. 

1953 51 
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847 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
30.9.1953 dhe 10.11.1953 me vendimin dhe materialin 
përkatës, për masat mbi realizimin në katër vjet të planit të 
parë pesëvjeçar të pyllëzimeve dhe përmirësimeve pyjore. 

1953 13 

848 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 1.10 
dhe 9.10.1953 me materialin përkatës mbi prodhimin e 
pambukut për vitin 1953. 

1953 35 

849 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 6.10 
dhe 13.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi disa 
masa favorizuese për fshatarësinë në lidhje me prerjet në pyje 
dhe për sigurimin e furnizimit të popullit me prodhime 
pyjore. 

1953 13 

850 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 dhe 3.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës 
mbi dhënien e flamurëve të kuq tranzitor të Këshillit të 
Ministrave, për fushatën e grumbullimit të të lashtave, 
pambukut, panxhar-sheqerit, duhanit dhe ullinjve. 

1953 69 

851 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 3.11 
dhe 24.11.1953 me materialin përkatës për studimin e tatimit 
të tokave nën ujë. 

1953 23 

852 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi masat që duhen marrë 
për të siguruar realizimin e planit të pjelljeve të bagëtive. 

1953 2 

853 Vendime të Këshillit të Ministrave, skica, relacione, pasqyra 
dhe lista mbi dëmet dhe vlerësimin e tyre, që lindën nga 
krijimi i liqenit të Ulzës në Mat. 

1953 221 

853/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, skica, relacione, pasqyra 
dhe lista mbi dëmet dhe vlerësimin e tyre, që lindën nga 
krijimi i liqenit të Ulzës në Mat. 

1953 169 

854 Projektvendim dhe materiali përkatës mbi caktimin e 
çmimeve për linin, kërpin dhe duhanin jashtë standartit. 

1953 4 

855 Relacione mbi shpërblimin në natyrë kositësve dhe 
grumbulluesve të barit. 

1953 7 
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856 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
tarifën e analizave të farnave, që kryhen nga laboratorët e 
inspektorëve shtetërorë të farnave. 

1953 5 

857 Projektvendim dhe relacionet përkatëse mbi normat e pagesës 
së punonjësve të blegtorisë dhe normat e ushqimit të kafshëve. 

1953 23 

858 Udhëzim i Qeverisë dërguar komiteteve ekzekutive të k.p. të 
rretheve, mbi inventarizimin dhe shitjen e bagëtive të 
emigrantëve grekë. 

1953 4 

859 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
grumbullimin e rëshirës së pishave. 

1953 9 

860 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kualifikimin e kuadrove të sektorit të pyjeve. 

1953 6 

861 Vendim i Këshilit të Ministrave mbi krijimin e një vendi 
këshilltari, në Ministrinë e Bujqësisë. 

1953 2 

862 Korrespondencë me Ministrinë e Grumbullimeve mbi 
hidrolizimin e Fabrikës së Zhveshjes së Orizit në Vlorë. 

1953 5 

863 Qarkore e Kryeministrisë dërguar komiteteve të rretheve dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit Shkodër, mbi mobilizimin e traktoristëve 
që punojnë në sektorë të tjerë të ekonomisë. 

1953 4 

864 Raporte mujore të Ministrisë së Pyjeve mbi realizimin e 
detyrave të saj. 

1953 44 

865 Plan pune i Ministrisë së Pyjeve për vitin 1953. 1953 4 

866 Relacion i Minstrisë së Bujqësisë dërguar Kryeministrisë mbi 
gjendjen e ofiçinave të SMT-ve. 

1953 17 

867 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet dhe stimulacionet e artikujve të tregut reciprok. 

1953 17 

868 Urdhëra të Qeverisë mbi lënien e lirë të shitjes të tepricave të 
produkteve bujqësore e blegtorale. 

1953 6 

869 Projektdekret i aprovuar nga Qeveria mbi ndalimin e nxjerrjes 
jashtë territorit të këshillave popullore të disa rretheve, të 
kafshëve të tërheqjes. 

1953 9 
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870 Projektvendime dhe urdhër i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi shpronësimin 
e tokave për nevojat e organeve shtetërore. 

1953 12 

871 Projektdekrete të aprovuara nga Këshilli i Ministrave mbi 
dekorimin e punonjësve të bujqësisë. 

1953 23 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien në kompetencë të 
ministrisë, të shpërndarjes së kuadrove në rrethe. 

1953 1 

873 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organizimin e ekspozitave bujqësore e blegtorale për vitin 
1953. 

1953 7 

874 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e normave të 
konsumit të ushqimeve për kafshët, në ndërrmarjet dhe 
institutet që merren me rritje kafshësh. 

1953 3 

875 Qarkore e Kryeministrisë dërguar komiteteve ekzekutive të 
qarqeve dhe korrespondencë me Ministrinë e Grumbullimit, 
mbi funksionimin e mullinjve me fuqi motorike, importimin e 
çelikut të nevojshëm për cilindrat e tyre dhe mbi 
kolektivizimin dhe shpërblimin e blojës për mullinjtë e 
kolektivizuar. 

1953 19 

876 Vendim i përbashkët i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së dhe 
Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese për 
fshatarësinë individuale e kooperativiste, në lëmin e 
detyrimeve. 

1953 3 

877 Raporte mujore të Ministrisë së Grumbullimeve mbi 
realizimin e planit. 

1953 10 

878 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
lëshimin e fletëdetyrimeve për grumbullimin e drithrave, 
artikujve blegtoralë dhe bimëve industriale. 

1953 4 

879 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë e Grumbullimeve, 
mbi ndryshimet e bëra në klasifikimin e tokave. 

1953 9 

880 Relacion mbi shtimin e planit të grumbullimit të drithrave në 
tregun e lirë, për vitin 1953. 

1953 7 
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881 Vendim i Këshilli të Ministrave mbi organizimin e sektorit 
blegtoral të grumbullimit. 

1953 3 

882 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rajonizimin e drithrave, tagjisë dhe të tokave duhanore. 

1953 5 

9 Tregti-konsum.   

883 Procesverbal i mbledhjes së Këshilit të Ministrave dt. 
10.3.1953, për fajtorët e kontraktimit të disa mallrave jashtë 
shtetit, të bëra jashtë specifikimeve të përcaktuara. 

1953 2 

884 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 7.4.1953 
për mbulimin e humbjeve në Ndërrmarjen Tregtare Ushtarake 
të Gjirokastrës. 

1953 9 

885 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
26.5.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për kuotat 
orientuese, për hartimin e projektplanit të vitit 1954 për 
industrinë e naftës dhe të gazit. 

1953 20 

886 Raporte dhe evidenca të B.Q.K. Konsumit mbi realizimin e 
planit të xhiros, prodhimit, grumbullimit dhe shpërndarjes. 

1953 99 

887 Evidenca të Ministrisë së Tregtisë mbi furnizimin e kantiereve 
me artikuj ushqimorë dhe mallra të konsumit të gjërë si dhe 
korrespondencë përkatëse. 

1953 94 

888 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi realizimin e 
bilancit të drithrave të bukës për 3/mujorin e parë të vitit 
1953. 

1953 7 

889 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të B.Q.K. Konsumit 
dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë e B.Q.K. Konsumit, mbi rregullimin e 
mallrave stoqe. 

1953 32 

890 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi kalim mensash në administrimin e Ministrisë së Tregtisë. 

1953 4 

891 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi suprimimin dhe 
fuzionimin e ndërmarrjeve ekonomike, anulimin e 
transferimit të ndërmarrjeve të tregtisë së jashtme si dhe 
relacion, informacion e korrespondencë përkatëse. 

1953 78 
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892 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e zonave të grumbullimit 
të produkteve bujqësore e blegtorale. 

1953 5 

893 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, relacione, plane të 
Komisionit të Planit dhe Ministrisë së Tregtisë mbi sigurimin e 
rezervave dimërore dhe furnizimin e popullatës gjatë 
periudhës së dimrit. 

1953 60 

894 Relacion i Komisionit të Kontrollit drejtuar Kryeministrisë mbi 
kontrollin e ushtruar për përdorimin e huasë buxhetore dhe 
investimet e bëra nga B.Q.K. Konsumit si dhe korrespondencë 
e B.Q.K. Konsumit me Kryeministrinë, mbi uljen e kostos dhe 
investimet e bëra për vitin 1953. 

1953 5 

895 Projektvendime të Këshillit të Ministrave, relacione të 
Ministrisë së Tregtisë dhe B.Q.K. Konsumit, mbi përpunimet e 
artikujve bujqësorë për vitin 1953 si dhe korrespondencë 
përkatëse. 

1953 6 

896 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi masat që duhen marrë 
për të ndaluar shpërdorimet në ndarjen e triskave si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë dhe 
institucione të tjera mbi këtë problem. 

1953 17 

10 Tregti-komunikacion.   

897 Vendim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
rretheve, mbi seleksionimin e gomave të përdorura që kanë 
nevojë riparimi. 

1953 53 

898 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kursimin e karburantit. 1953 2 

899 Korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale mbi 
zgjerimin e nomenklaturës për meremetimin e banesave nga 
ana e pasurisë së shtetit. 

1953 4 

900 Qarkore dhe informacione mbi nxjerrjen e fuqisë punëtore për 
mirëmbajtjen e rrugëve. 

1953 8 
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901 Relacione të sektorit tregti-konsum të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi strukturën organizative dhe shtrirjen e 
aparatit të tregtisë shtetërore. 

1953 9 

902 Relacione dhe pasqyra të B.Q.K. Konsumit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e mallrave të tregut 
reciprok dhe kuponave në qarkullim. 

1953 9 

903 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndërtimin e një 
thertoreje në rrethin e Vlorës. 

1953 2 

904 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
12.8.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për 
grumbullimin e artikujve në tregun reciprok dhe të lirë. 

1953 14 

905 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
12.8.1953, për furnizimin me bukë dhe drithë. 

1953 7 

906 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minstrave dt. 18.9.1953 
me vendimet dhe materialin përkatës për furnizimin e 
popullit për periudhën janar-korrik dhe për planin e artikujve 
ushqimorë për 3/mujorin e IV të vitit 1953. 

1953 103 

907 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.9.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi masat për 
një zhvillim të gjithanshëm të tregtisë së vogël dhe të 
artizanatit. 

1953 18 

908 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.9.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për 
përfundimin e punës së kryer nga komisioni i krijuar për 
prodhimin e pjesëve të këmbimit dhe mbi ndalimin e importit 
të disa artikujve dhe pjesëve të këmbimit. 

1953 60 

909 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.9.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për shtrirjen e 
zgjerimin e rrjetit të tregtisë kooperativiste në fshat. 

1953 18 

910 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
30.9.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për 
shpërndarjen e benzinës, naftës dhe vajit lubrifikant për 
3/mujorin e 4-të të vitit 1953. 

1953 8 
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911 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës mbi disa 
çështje të O.R.S-eve (ndërmarrje tregtare e furnizimit të 
punëtorëve). 

1953 15 

912 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 me materialin përkatës, mbi organizimin e 
panaireve në Shkodër, Fier e Korçë. 

1953 9 

913 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953, mbi kryerjen e shërbimit të pasagjerëve. 

1953 9 

914 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
3.11.1953 me relacionin përkatës, mbi përbërjen e 
delegacioneve për tratativat tregtare. 

1953 2 

915 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për disa 
ndryshime në investimet e vitit 1953. 

1953 20 

916 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.11.1953, mbi kryerjen e disa veprimeve bankare nga ana e 
zyrave të postës. 

1953 2 

917 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.11.1953, me vendimet dhe materialin përkatës për 
shpërndarjen e artikujve ushqimorë, të garantuar për muajin 
tetor të vitit 1953. 

1953 112 

918 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
22.12.1953 për bazat grosiste të shpërndarjes. 

1953 4 

919 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 3.8 
dhe 20.10.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
realizimin e planit të kreditit për 3/mujorin e dytë, plani i 
kreditit për tremujorin e tretë të vitit 1953 si dhe mbi 
furnizimin e popullatës gjatë muajit shtator 1953, me artikuj 
ushqimorë. 

1953 16 

920 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 24.9, 
3.11, 1.12 dhe 22.12.1953, mbi bilancin dhe projektplanin e 
eksport-importit, së bashku me vendimet dhe materialin 
përkatës. 

1953 127 
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921 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 13.10 
dhe 8.12.1953, me materialin përkatës mbi eksport-importin. 

1953 239 

922 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dërguar dikastereve 
qendrore, mbi masat favorizuese për tregtinë e vogël private. 

1953 2 

923 Relacion mbi bilancin e drithrave për bukë për vitin 1954. 1953 4 

924 Projektplane të ekonomisë ndihmëse dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1953 8 

925 Informacion i Komisionit të Kontrollit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e vendimit të Qeverisë 
Nr. 987 datë 29.12.1952, për kërkimin dhe përdorimin e kuotës 
së transportit. 

1953 2 

926 Informacion mbi Konferencën e Stakanovistëve dhe 
Teknikëve, të sektorit të komunikacioneve. 

1953 2 

927 Raport dhe evidenca mbi realizimin e planit në sektorin e 
komunikacioneve, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1953 15 

928 Raporte, evidenca të B.Q.K. Konsumit mbi planin dhe 
realizimin e planit të xhiros së prodhimit, grumbullimit dhe 
shpërndarjes. 

1953 41 

929 Protokolle të mbledhjeve të Këshillit Ekonomik. 1953 10 

930 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairin e Lajpcigut. 

1953 9 

931 Kërkesë e B.Q.K. Konsumit dërguar Kryeministrisë mbi disa 
kuadro specialistësh që nevojiten për sektorin e konservimit të 
frutave e të peshkimit. 

1953 2 

932 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
furnizimin e udhëheqësve dhe të funksionarëve të Partisë dhe 
të Shtetit. 

1953 4 

933 Relacion mbi shkrirjen e disa ndërmarrjeve tregtare ushtarake. 1953 3 

934 Relacione të Ministrisë së Komunikacineve,  mbi porositë e 
pullave postare. 

1953 5 
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935 Pasqyra të çmimeve të ponderuara në sektorin e tregtisë për 
vitin 1953. 

1953 4 

936 Projektplani i stabilizimit të frymëve të garantuara për vitin 
1954 dhe përllogaritjet e fondeve të nevojitura. 

1953 9 

937 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, 
Ministrisë së Komunikacioneve e Drejtorisë së Përgjithshme të 
PTT-së, mbi regjistrimin e radiostacioneve sekrete e civile me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

1953 5 

938 Raporte dhe evidenca të Ministrisë së Tregtisë mbi realizimin 
e planit të xhiros, prodhimit, grumbullimit dhe zhvillimin e 
tregtisë. 

1953 43 

939 Raporte, lista, pasqyra dhe korrespondeca e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e planit të eksportit nga furnitorë të brendshëm dhe 
të jashtëm. 

1953 146 

940 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale mbi realizimin e 
planit të vitit 1952. 

1953 7 

941 Letër e Shoqërisë Anonime Franceze të bitumit e asfaltit, me të 
cilën kërkon të dijë konditat e eksportimit të bitumit të 
minierave të Selenicës. 

1953 2 

942 Relacion i Ministrisë së Minierave me pasqyrat përkatëse mbi 
revizionimin e normave të punës. 

1953 11 

943 Relacione të Komsionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Minierave, mbi shpërndarjen e prodhimeve minerale. 

1953 9 

944 Relacione të Ministrisë së Minierave mbi ndërtim objektesh 
minerare. 

1953 11 

945 Pasqyra e prodhimeve minerale për vitin 1951. 1953 13 

946 Raporte, relacione dhe informacione mbi konkluzionet e ekipit 
çekosllovak mbi mundësitë e vendit tonë, për të shtuar 
eksportin e prodhimeve industriale bujqësore e blegtorale. 

1953 31 

947 Pasqyra e eksportimeve tona për vitin 1945-1953. 1953 9 

948 Relacione dhe pasqyra paraqitur Byrosë Politike, mbi defiçitet 
që rezultojnë në bilancin e eksportit gjatë vitit 1953. 

1953 24 
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949 Urdhër dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me KQ të PPSH-së, Ministrinë e Tregtisë së 
Jashtme mbi realizime e dërgime planesh importi. 

1953 22 

950 Pasqyra mbi realizimin e marrëveshjeve në kredi për 
financimin e pajisjeve dhe dhënien e ndihmës teknike, në 
ndërtimin e ndërmarrjeve komplete për vitin 1954-1955. 

1953 105 

951 Bilance të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme mbi materialet e 
makineritë e siguruara e të pasiguruara, për vitin 1953. 

1953 73 

952 Promemorie, relacion, pasqyra dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike 
tregtare me Bashkimin Sovjetik. 

1953 149 

953 Relacione, marrëveshje dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin 
e marrëdhënieve ekonomike tregtare e kulturore me RP të 
Rumanisë. 

1953 68 

954 Marrëveshje, protokolle, relacione dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike 
tregtare me Gjermaninë. 

1953 40 

955 Notë e Legatës Polake, protokolle, marrëveshje, lista dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet tregtare 
ekonomike me Poloninë. 

1953 28 

956 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, notë e Legatës Çeke, 
promemorie, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
mbi zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike tregtare me 
Çekosllovakinë. 

1953 211 

957 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi marrëdhëniet tregtare 
ekonomike me Hungarinë. 

1953 69 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

958 Protokolle, marrëveshje, relacione dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi marrëdhëniet tregtare ekonomike me 
Bullgarinë. 

1953 44 

959 Pasqyrë mbi realizimin e marrëveshjeve dhe kontratove me 
shtetet antare të KNER-it për sektorin industri-miniera. 

1953 23 

960 Pasqyra, evidencë dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Komisionin e Planit të 
Shtetit, përfaqësinë shqiptare pranë KNER-it dhe institucione 
të tjera mbi marrëdhëniet ekonomike në mes të Shqipërisë dhe 
vendeve të tjera anëtare të KNER-it. 

1953 79 

961 Protokolle, relacion dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
përfaqësinë shqiptare pranë KNER-it, mbi marrëveshjet e 
shtetit tonë me vendet e tjera anëtare të kësaj organizate. 

1953 51 

962 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi gjendjen në Portin e 
Durrësit e Vlorës dhe mbi heqjen e mallrave që ndodhen në 
porte. 

1953 44 

963 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
disa ndryshime në rregulloren e pagesës progresive të 
punonjësve të Kombinatit të Naftës, në Qytetin Stalin. 

1953 18 

964 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi mekanizimin e 
punimeve në minierë dhe sektorë të tjerë të industrisë. 

1953 44 

965 Njoftim dhe pasqyrat përkatëse mbi sigurimin e pjesëve të 
këmbimit për automjetet. 

1953 16 

966 Relacion i Ministrisë së Minierave mbi përmirësimin e punës 
në Uzinën Mekanike të Qytetit Stalin. 

1953 3 

967 Vendim i Kolegjiumit të Ministrisë së Minierave mbi gjendjen 
e Ndërmarrjes së Qymyr-gurit në Krabë si dhe relacione të 
kontrollit të shtetit, mbi të metat e konstatuara në minierat e 
ndryshme. 

1953 10 

968 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e 
specialistëve të huaj në sektorin e industrisë. 

1953 6 
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969 Korrespondencë e Ministrisë së Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi masat teknike për shtimin e 
prodhimit në Kozarë. 

1953 7 

970 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
mbulimin e humbjeve jashtë planit dhe të defiçiteve të krijuara 
në prodhim, kërkim dhe punimet përgatitore në ndërmarrjet e 
Ministrisë së Minierave. 

1953 37 

971 Letra dërguar shokut Spiro Koleka dhe përfaqësuesve të 
vendeve miq, mbi zhvillimin dhe përmirësimin e 
marrëdhënieve tregtare me vendet e demokracive popullore. 

1953 20 

972 Projektkodi doganor i RPSH-së së bashku me organikat e 
doganave. 

1953 22 

11 Financë-çmime.   

973 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 6.2.1953, 
me dekretin dhe materialin përkatës mbi emërtimin e huasë së 
tretë shtetërore. 

1953 38 

974 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.3.1953 lidhur me disa gjëra për planin e muajit janar e 
shkurt. 

1953 3 

975 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt. 20.3, 
20.10 dhe 3.11.1953, me vendimet dhe materialin përkatës, për 
disa masa për shlyerjen e të prapambeturave të tatimit të 
ekonomisë bujqësore, përjashtimin e zonave kufitare nga 
tatimi i ekonomisë bujqësore si dhe masat për një zhvillim të 
gjithanshëm të tregtisë së vogël dhe artizanatit dhe tatimet për 
tregtarët e vegjël dhe të artizanatit. 

1953 104 

976 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 për nxjerrjen nga burgu të gjithë atyre qä janë 
dënuar për shkak të mosshlyerjes së detyrimeve ndaj shtetit. 

1953 2 

977 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
6.10.1953 me urdhëresën dhe materialin përkatës, mbi 
shpërblimet e udhëtimit. 

1953 27 
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978 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 7.4.1953 
me urdhëresën dhe materialin përkatës, mbi arkëtimet dhe 
pagesat midis instituteve, ndërmarrjeve dhe organizatave 
shtetërore e shoqërore. 

1953 16 

979 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
13.10.1953 mbi rrogat e nxënësve stakanovistë. 

1953 4 

980 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 me materialin përkatës, mbi dhënie dëmshpërblim 
fshatarit Llesh Ndreca, për shtëpinë e djegur, në përpjekje me 
kriminelët. 

1953 9 

981 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
3.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi tatimin 
mbi xhiro të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore dhe të 
organizatave kooperativiste e shoqërore. 

1953 23 

982 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 me materialin përkatës, mbi Sigurimet Shoqërore 
Shtetërore. 

1953 14 

983 Proesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.11.1953 për disa masa për ngritjen e nivelit të jetesës së 
punëtorëve të minierave, sharrave në Pukë, në Elbasan, të 
ekspeditave gjeologjike dhe të peshkimit. 

1953 5 

984 Procesverbal i mbledhjes së Këshilit të Ministrave dt. 8.12.1953 
me vendimet dhe materialin përkatës, për disa ndryshime në 
organikat e sektorit financiar. 

1953 13 

985 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
8.12.1953 me vendimin dhe materialin përkatës për tarifat e 
transportit automobilistik, hekurudhor dhe detar të mallrave. 

1953 12 

986 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.30.12.1953 për financimin për 3/mujorin e parë të vitit 1954. 

1953 1 

987 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt.20.3, 
dhe 8.12.1953 me vendimet dhe materialin përkatës për 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1953 dhe 1954. 

1953 103 
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988 Procesverbale të mbledhjeve të Këshilit të Ministrave dt. 22.04, 
25.08, 08.09, 18.09, 6.10, 15.10, 17.11, 22.12, dhe 30.12.1953 me 
vendimet dhe materialin përkatës për kategorizimin dhe 
pagat e punonjësve. 

1953 72 

989 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, dt. 22.4 
dhe 10.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi 
përfundimin e kontrollit për dokumentacionin dhe fondin e 
nënave me shumë fëmijë. 

1953 36 

990 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave  dt. 3.08, 
6.10, 3.11, 10.11 dhe 24.11.1953, me vendimet dhe materialin 
përkatës mbi mënyrën e përdorimit të gjendjes së arkës, 
akordim kredie bankare si dhe mbi realizimin e planit të arkës 
për vitin 1953 etj. 

1953 86 

991 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 25.08 
dhe 24.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës për 
krijim, suprimim dhe fuzionim ndërmarrjesh ekonomike. 

1953 30 

992 Procesverbale të Këshillit të Ministrave dt. 08.09 dhe 
13.10.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi 
ndryshimin e planit të valutave për vitin 1953 si dhe mbi një 
shtesë në fondin e valutës për likujdimin e faturave të librave 
të importuara gjatë vitit 1952. 

1953 31 

993 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 08.09 
dhe 20.10.1953 për krijimin e një komisioni për shqyrtimin e 
inventarëve të mobiljeve. 

1953 5 

994 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
08.09, 20.10, 1.12 dhe 15.12.1953 me vendimet dhe materialin 
përkatës për disa ndryshime në të ardhurat e vitit 1953 dhe 
për shtesa e pakësime fondesh në disa dikastere. 

1953 21 

995 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
15.09, 15.12 dhe 22.12.1953 me dekretet, vendimet dhe 
materialin përkatës mbi akordim pensionesh dhe rekurs 
ankimi. 

1953 206 

996 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave 
dt.18.09,13.10 dhe 20.10.1953 me vendimet dhe materialin 
përkatës mbi caktim çmimesh. 

1953 290 
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997 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 06.10 
dhe 13.10.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi disa 
shtesa dhe ndryshime në planin e investimeve të vitit 1953. 

1953 20 

998 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
ndërtimin e ofiçinës së lokomotivave në stacionin e Durrësit. 

1953 7 

999 Urdhëra të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
bilancin e të ardhurave dhe shpenzimeve të popullsisë për 
vitin 1954. 

1953 9 

1000 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
kontributin që duhet të japë fshatarësia për çeljen dhe 
mirëmbajtjen e rrugëve. 

1953 20 

1001 Relacion mbi krijimin e një trusi për lëndë djegëse (dru e 
qymyr) me korrespondencën përkatëse. 

1953 25 

1002 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi zbatimin e 
standarteve së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1953 14 

1003 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtimin e fondit rezervë 
të Qeverisë, së bashku me materialin përkatës. 

1953 4 

1004 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen, ruajtjen dhe 
shpërndarjen e dokumentave e formularëve me vleftë si dhe 
udhëzim mbi ruajtjen dhe administrimin e dokumentave me 
vleftë. 

1953 6 

1005 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e fondeve 
Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Tiranës për 
shpenzimet e bëra në shtetëzimin e disa trojeve dhe shtëpive 
si dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Komunales, mbi investimet e bëra për ndërtime objektesh. 

1953 10 

1006 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e përqindjeve të 
amortizimit për investime dhe meremetime të mëdha, së 
bashku me korrespondencën përkatëse. 

1953 12 

1007 Telegram falenderimi i kryetares së komisionit korean 
drejtuar popullit shqiptar, për ndihmën e dhënë nga Qeveria 
shqiptare si dhe korrespondenca përkatëse mbi këtë çështje. 

1953 12 
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1008 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Komitetin Shtetëror të Radios dhe 
institucione të tjera, mbi disa difekte në radiostacionin e 
Kasharit dhe masat për evitimin e tyre. 

1953 12 

1009 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Komunikacioneve mbi vënien në shfrytëzim të disa mjeteve 
detare. 

1953 3 

1010 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e mallrave mbi 
normativën, së bashku me relacionin përkatës. 

1953 7 

1011 Projektdekret si dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komitetin Ekzekutiv të Rrethit Vlorë, Korçë dhe Shkodër mbi 
shtetëzimin e disa godinave për nevoja shtetërore. 

1953 25 

1012 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës mbi shpërblimet 
e personelit teknik e administrativ të kantiereve të ndërtimit. 

1953 6 

1013 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e rrogave 
personale, kuadrove që punojnë në bazë. 

1953 3 

1014 Vendim i Këshillit të Ministrave, rregullore, relacion si dhe 
korrespondenca përkatëse mbi krijimin dhe funksionimin e 
shtëpive të pushimit, për kuadrot e partisë dhe të shtetit. 

1953 7 

1015 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektidesë 
së Ofiçinës Automobilistike Tiranë, së bashku me relacionin 
dhe skicën përkatëse si dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
mbi shpërblimin e shoferëve që tejkalojnë 100 mijëshin pa 
riparim kapital. 

1953 29 

1016 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi akordimin e një fondi për 
mbajtjen e ekuipazhit të motobarkës "Asim Zeneli". 

1953 6 

1017 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen e kuadrit 
financiar si dhe relacioni dhe vendimi mbi shtrirjen e aparatit 
shtetëror financiar në qendër dhe në rrethe si dhe për masat e 
marra për zbatimin e detyrave nga ana e kuadrit financiar. 

1953 13 

1018 Urdhëresë mbi ndalimin e përdorimit të taksive nga ana e 
institucioneve shtetërore dhe materiale të tjera dokumentare, 
mbi përpunimet e bilanceve financiare, kontrollet financiare 
etj. 

1953 3 
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1019 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi kujdesin 
që duhet të tregojnë për mbarëvajtjen e ndërmarrjeve lokale. 

1953 11 

12 Arsim-shëndetësi.   

1020 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.08.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për futjen e 
gjuhës ruse në shkollat shtatëvjeçare. 

1953 11 

1021 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 18.08 
dhe 10.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për disa 
çështje të teknikumeve dhe instituteve të larta. 

1953 19 

1022 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
08.09.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
zhvillimin e lëndëve ushtarake në institutet e larta të RPSH-së. 

1953 10 

1023 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.10.1953 mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të disa librave. 

1953 2 

1024 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
20.10. dhe 03.11.1953 me materialin përkatës, mbi shkollat e 
natës dhe kurset me rrogë bazë. 

1953 22 

1025 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
ndryshimin e vendeve për ngritjen e 7 busteve të parapara në 
planin e vitit 1953. 

1953 6 

1026 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 mbi anulimin e dy urdhërave të Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

1953 3 

1027 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi akordim 
valute për likujdimin e disa faturave të mbetura nga vitet 
1950-1951, për abonime në gazetën "Për një paqe të 
qëndrueshme". 

1953 21 

1028 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës, për akordim 
burse studentëve të huaj në vendin tonë. 

1953 19 
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1029 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
dt.15.12.1953 me materialin përkatës, për mundësinë e 
kursimit të kuadrit dhe përgjithësisht, mbi normat e punës në 
arsim. 

1953 24 

1030 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
30.12.1953 me vendimet dhe materialin përkatës për shpallje 
konkursesh me rastin e 10/Vjetorit të Çlirimit si dhe mbi 
dhënien e çmimeve të Republikës. 

1953 26 

1031 Raporte të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi 
përfundimin e vitit shkollor 1952-1953 mbi fillimin e vitit 
shkollor 1953-1954 dhe mbi rezultatet e simestrit të dytë 1952-
1953. 

1953 18 

1032 Plane të Ministrisë së Arsimit dërguar Kryeministrisë mbi 
kontrollet financiare dhe mësimore. 

1953 9 

1033 Projektdekret dërguar Kryeministrisë mbi shtimin e 
kompetencave këshillave popullore të fshatrave dhe 
komiteteve ekzekutive të lagjeve, mbi zbatimin e ligjit për 
arsimin fillor të detyruar. 

1953 3 

1034 Urdhëra e Qarkore të Kryeministrisë mbi organizimin dhe 
mbarëvajtjen e luftës kundër analfabetizmit. 

1953 5 

1035 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të rretheve Elbasan, 
Fier e Lushnjë mbi fushatën e vitit të ri shkollor. 

1953 6 

1036 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kthimin e 
studentëve për pushimet verore gjatë viteve të ardhshme. 

1953 3 

1037 Lista emërore e studentëve tanë që do të shkojnë jashtë shtetit 
në vitin shkollor 1953-1954. 

1953 9 

1038 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe 
materiale të tjera dokumentare, mbi caktimin e bursave për 
studentët e dërguar jashtë shtetit. 

1953 7 

1039 Qarkore e Kryeministrisë mbi futjen në punë të nxënësve që 
nuk vazhdojnë shkollën e mesme. 

1953 1 

1040 Relacione dhe pasqyrat përkatëse mbi shifrat orientuese të 
planit të II-të 5/vjeçar të sektorit të arsimit. 

1953 46 
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1041 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
adaptimin e kazermave të Shkumbinit, për shkolla e kurse. 

1953 11 

1042 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë me Insitutin e 
Shkencave, mbi organizimin e shërbimit hidrometeorologjik. 

1953 41 

1043 Qarkore të Kryeministrisë mbi krijimin e komisionit për 
forcimin e lidhjeve midis punonjësve të shkencës me ata të 
prodhimit. 

1953 9 

1044 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi ruajtjen e 
sekretit në Institutin e Shkencave. 

1953 3 

1045 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë me Komitetin 
e Arteve e të Kulturës, mbi trajtimin e njerëzve të artit e të 
kulturës. 

1953 18 

1046 Relacion i Lidhjes së Shkrimtarëve dërguar Kryeministrisë 
mbi të metat e konstatuara në rregulloren "Mbi të drejtat e 
autorit" dhe mbi krijimin e një komisioni për ndreqjen e tyre. 

1953 5 

1047 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organizimin e institucioneve kulturore. 

1953 21 

1048 Raporte të Ministrisë së Kontrollit e të Komitetit të Arteve e 
Kulturës mbi gjendjen e shtëpive të kulturës, grupeve artistike 
e sallave të leximit dhe mbi aktivitetin artistik. 

1953 11 

1049 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi ratifikimin e konventës kulturore 
me RD Gjermane dhe mbi planin e delegacioneve që do dalin 
jashtë shtetit dhe të atyre që do vijnë në bazë të marrëveshjeve 
të bashkëpunimit kulturor. 

1953 35 

1050 Letër e shokut Enver dërguar ministrit të Kinematografisë së 
BRSS-së me të cilën i shpreh mirënjohjen e thellë për 
realizimin e dokumentarit me ngjyra "Shqipëria" prej regjizorit 
I.Kopalin (kopje shqip e rusisht). 

1953 4 

1051 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
projektkontratë me Sovekoportfilmin dhe korrespondencë 
mbi filmin "Skënderbeu". 

1953 38 
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1052 Korrespondencë me Komitetin Shqiptar për marrëdhënie me 
botën e jashtme me preventivat përkatëse mbi ardhjen në 
vendin tonë të ekspozitave qarkulluese "Kina e Re" dhe mbi 
"Luftën e çlirimit të popullit korean" dhe raport i Ministrisë së 
Kontrollit të Shtetit, mbi ruajtjen e materialeve të ekspozitave. 

1953 10 

1053 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe me 
Komitetin e Arteve e të Kulturës, mbi dekorimin e kineastëve 
sovjetik e shqiptarë që xhiruan filmin dokumentar "Shqipëria" 
dhe mbi dekorimin e artistëve sovjetikë e shqiptarë që 
punojnë në Teatrin Popullor e në Filarmoninë e Shtetit. 

1953 18 

1054 Letër e kryetarit të Komisionit Qeveritar Rumun për 
organizimin e Festivalit të IV Botëror të Rinisë, mbi mënyrën e 
mbulimit të shpenzimeve të delegacionit tonë të rinisë që do të 
marrë pjesë në këtë festival. 

1953 3 

1055 Qarkore e Kryeministrisë dërguar Drejtorisë së Poligrafisë, 
Ministrisë së Industrisë, Financave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Kontrollit e Komisionit të Planit mbi 
shtimin e kapacitetit të makinës rotative për shtypjen e 
gazetave. 

1953 1 

1056 Relacione të Drejtorisë së Poligrafisë mbi organizimin e 
seksionit të përkthimeve. 

1953 8 

1057 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
bartje fondi në buxhetin e Drejtorisë së Poligrafisë. 

1953 6 

1058 Relacion i Drejtorisë së Poligrafisë mbi realizimin e planit të 
investimeve. 

1953 4 

1059 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
trajtimin e sportistëve dhe fizkulturistëve. 

1953 28 

1060 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e kalendarëve sportivë. 

1953 6 

1061 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi aktivitetin e 
institucioneve shëndetësore gjatë 3/mujorit të III-të të vitit 
1953. 

1953 10 

1062 Relacion justifikues i Ministrisë së Shëndetësisë mbi 
projektplanin e vitit 1954. 

1953 18 
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1063 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë 
mbi grumbullimin e bimëve medicinale, gjendjen e shërbimit 
farmaceutik. 

1953 8 

1064 Urdhëra dhe korrespondencë mbi marrjen e masave 
profilaktike kundra sëmundjeve ngjitëse. 

1953 17 

1065 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.02.1953 me urdhëresën përkatëse për lëndët helmuese me 
efekt të fortë. 

1953 17 

1066 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Kryeministrinë mbi krijimin e gjykatës speciale të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

1953 8 

1067 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë dhe të Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi krimet kundër pasurisë socialiste dhe 
masat e marra për luftimin e tyre. 

1953 26 

1068 Projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë së bashku me 
relacionin përkatës mbi pronën socialiste. 

1953 22 

1069 Korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme, Ministrinë e 
Shëndetësisë mbi shtimin e kuadrit të sektorit të shëndetësisë. 

1953 10 

1070 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
07.04.1953 me materialin përkatës për gjëndjen e shëndetit të 
popullit dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e tij. 

1953 72 

1071 Pasqyra dhe relacione mbi zgjerimin e rrjetit të çerdheve e 
kopshteve për fëmijët, me qëllim që të lehtësohen gratë që 
ndodhen në marrëdhënie pune. 

1953 17 

1072 Raporte të Kryqit të Kuq mbi aktivitetin e tij. 1953 7 

1073 Projektplan për zbatimin e marrëveshjes mbi bashkëpunimin 
me RP të Bullgarisë në lëmin e politikës dhe veprimtarisë 
sociale. 

1953 8 

1074 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi derdhjen e fondit 0.50% 
në favor të Bashkimeve Profesionale. 

1953 6 

13 Juridik.   

1075 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.02.1953 me dekretin dhe materialin përkatës, për Sigurimet 
Shoqërore Shtetërore. 

1953 51 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1076 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 06.02 
dhe 24.11.1953 për paisjen e popullatës me pasaportë, së 
bashku me urdhëresën përkatëse. 

1953 8 

1077 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 10.03 
dhe 15.09.1953 për administrimin e fondit shtetëror të 
banesave. 

1953 6 

1078 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
20.03, 22.04 dhe 20.10.1953 me materialin përkatës mbi 
shqyrtimin e projektkodit të procedurës penale. 

1953 50 

1079 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 22.04 
dhe 24.11.1953 mbi kundravajtjet. 

1953 3 

1080 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
22.04.1953 mbi parashkrimet. 

1953 1 

1081 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.08.1953 me dekretin dhe materialin përkatës, për krijimin e 
një kolegji të posaçëm pranë Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1953 7 

1082 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
15.09.1953 me dekretin dhe materialin përkatës, për 
shtetëzimin e disa pronave private. 

1953 15 

1083 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
18.09.1953 për ndryshimin e neneve 79 dhe 85 të Kushtetutës 
së RPSH-së. 

1953 3 

1084 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 06.10 
dhe 08.12.1953 në lidhje me punën e komisionit për çështjet e 
kufirit me Jugosllavinë. 

1953 4 

1085 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.10.1953 mbi ndalimin e martesës me nënshtetas të huaj. 

1953 2 

1086 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.10.1953 me dekretin dhe materialin pëkatës, për shtrirjen e 
Sigurimeve Shoqërore Shtetërore në anëtarët e kolektivave të 
avokatëve. 

1953 13 
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1087 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 mbi disa shtesa dhe ndryshime në ligjin mbi 
organizimin gjyqësor. 

1953 6 

1088 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
20.10.1953 mbi këshillat popullore. 

1953 4 

1089 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 mbi kompetencat e gjykatave në çështjet civile. 

1953 1 

1090 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 mbi kalimin e zyrës së regjistrimit në vartësi të 
Ministrisë së Drejtësisë. 

1953 1 

1091 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
03.11.1953 mbi përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve. 

1953 2 

1092 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 mbi regjistrat e Gjendjes Civile dhe martesat. 

1953 1 

1093 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.11.1953 me dekretin dhe materialin përkatës, për pagimin 
në të holla të të burgosurve që punojnë dhe mbi llogaritjet e 
punës për zbritjen e afatit të dënimit. 

1953 18 

1094 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.11.1953 për riorganizimin e pushtetit lokal. 

1953 3 

1095 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
08.12.1953 me dekretin përkatës, për zgjedhjet e këshillave 
popullore. 

1953 24 

1096 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
08.12.1953 për Prokurorinë e RPSH-së. 

1953 2 

1097 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
15.09.1953 për krijimin e shoqatës së mjekësisë në vendin tonë. 

1953 8 

1098 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi bashkimin dhe 
shkrirjen e disa ministrive dhe instituteve. 

1953 3 

1099 Dekret mbi ratifikimin e konventës postare të përbotëshme 
dhe marrëveshjet e rregulloret postare, bërë në Bruksel. 

1953 109 
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1100 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
interpretimin e kodit të punës, pagat e oficerëve, shërbimin 
ushtarak të shtetasve dhe për shtetëzimin e pronave private. 

1953 16 

1101 Rregullore e Këshillit të Ministrave mbi funksionimin e 
brendshëm të aparatit të Qeverisë. 

1953 4 

1102 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen e 
dokumentacionit në ndërmarrjet bujqësore dhe ato ushtarake. 

1953 2 

1103 Raport mbi veprimtarinë e arbitrazhit të lartë shtetëror gjatë 
vitit 1952. 

1953 8 

1104 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dekorimin e 
artistëve të Teatrit Popullor dhe krijimin e medaljes "10 Vjetori 
i Ushtrisë Popullore". 

1953 3 

1105 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi ndalimin e 
nxjerrjes jashtë territorit të këshillave popullore të disa 
rretheve, të kafshëve të tërheqjes. 

1953 1 

1106 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi caktimin e 
Ndërmarrjes Lokale të Fidaneve në Borsh si ndërmarrje me 
rëndësi të përgjithshme shtetërore. 

1953 1 

1107 Qarkore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e 
kontratave kolektive. 

1953 5 

1108 Urdhëresë e qeverisë me relacionin përkatës mbi masat 
kundër zjarrit. 

1953 3 

1109 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi prishjen e vendimeve të arbitrazhit të lartë shtetëror. 

1953 11 

1110 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e 
përpilimit të urdhërave e udhëzimeve. 

1953 1 

14 BTSH.   

1111 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.10.1953 mbi propozimin që sekretariati për bashkëpunimin 
tekniko-shkencor të jetë pranë Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komunikacioneve. 

1953 2 
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1112 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
27.10.1953 me materialin përkatës, mbi protokollin e sesionit 
të parë të Komisionit Miks Shqiptaro-Çekosllovak për 
bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1953 178 

1113 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
03.11.1953 me materialin përkatës mbi kërkesat për teknikë e 
specialistë nga demokracitë popullore dhe dërgimin e 
nxënësve punëtorë, për specializim jashtë shtetit për vitin 
1954. 

1953 167 

1114 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
22.12.1953 me materialin përkatës për punimet e sesionit të I-
rë të Komisionit për bashkëpunimin tekniko-shkencor midis 
RPSH-së dhe RDGJ. 

1953 109 

1115 Kërkesa të palës shqiptare në Komisionin Miks me Bashkimin 
Sovjetik dhe demokracitë popullore si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

1953 16 

1116 Udhëzim i Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
Ministrive, mbi kërkesë materiali për përfitim eksperience dhe 
ndihmë tekniko-shkencore. 

1953 2 

1117 Relacione dhe lista të institucioneve qendrore dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi delegacionet tona dhe 
të huaja. 

1953 41 

1118 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore, mbi dekorimin e specialistëve të huaj. 

1953 53 

1119 Urdhëresa, kërkesa dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor midis RPSH-së dhe 
Bashkimit Sovjetik, në fusha të ndryshme si dhe 
korrespondencë për një fabrikë karbiti. 

1953 107 

1120 Evidenca të specialistëve të huaj në ministritë e ndryshme dhe 
drejtoritë qendrore. 

1953 35 

1121 Protokollmarrëveshje, relacion dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e 
tjera, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor midis RPSH-së 
dhe RP të Polonisë, në fusha të ndryshme. 

1953 113 
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1122 Marrëveshje, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e 
ndryshme, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor midis 
RPSH-së dhe RP të Bullgarisë në fusha të ndryshme. 

1953 226 

1123 Materiale të mbledhjeve të përbashkëta të komisionit 
shqiptaro-hungarez, për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1953 221 

15 Kuadër.   

1124 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
21.02.1953 me materialin përkatës, për spastrimin e aparateve 
shtetërore dhe ekonomike nga elementët e padëshirueshëm 
dhe armiq. 

1953 126 

1125 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
08.09.1953 me vendimet përkatëse, për zgjerimin e 
kompetencave të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të qarqeve. 

1953 15 

1126 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 
25.08, 30.09, 13.10 dhe 08.12.1953 së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës për kontigjentet e punonjësve në aparatet 
administrative, ekonomike, social kulturore, kooperativiste, 
etj. 

1953 234 

1127 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
13.10.1953 me materialin përkatës, mbi heqje vërejtjeje disa 
kuadrove. 

1953 6 

1128 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 me vendimet dhe materialin përkatës mbi emërime 
kuadrosh. 

1953 28 

1129 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
10.11.1953 për gradimin e shokut Beqir Balluku, me gradën 
gjeneral-leitnant. 

1953 1 

1130 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
08.09.1953 me materialin përkatës, mbi emërimin dhe 
transferimin e kuadrove. 

1953 196 

1131 Relacione dhe pasqyra statistikore të përbërjes dhe lëvizjes së 
kuadrit të Kryeministrisë dhe komiteteve ekzekutive. 

1953 134 
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1132 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor mbi 
emërim ambasadorësh. 

1953 15 

1133 Vendime të KQ të PPSH-së, dekrete të Kuvendit Popullor dhe 
urdhër e njoftime të Aparatit të Kryeministrisë, mbi emërime 
dhe ndryshime në kuadrin e komiteteve ekzekutive. 

1953 95 

1134 Urdhër, qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
dikastereve qendrore e komiteteve ekzekutive, mbi ruajtjen e 
sekretit nga kuadrot e vendosura në zyrat sekrete. 

1953 4 

1135 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi marrjen nga ana e 
Ministrisë së Bujqësisë të kuadrove të specializuar për bujqësi. 

1953 1 

1136 Korrespondencë me dikasteret qendrore mbi formim dhe 
ndryshime kolegjiumesh. 

1953 27 

1137 Urdhër i Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të 
qyteteve, mbi mbajtjen e dosjeve personale. 

1953 1 

1138 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Tiranës mbi 
nomenklaturën e vendosjes së kuadrit me vendimin përkatës 
të Byrosë Politike të KQ të PPSH-së. 

1953 9 

1139 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi shtrirjen e kompetencave të Kontrollit të Shtetit dhe në 
këto ministri. 

1953 1 

1140 Urdhër, qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive, 
KQ të Bashkimeve Profesionale dhe komiteteve ekzekutive 
provizore të qarqeve, mbi marrje masash për mbrojtjen e 
punëtorëve nga aksidentet në punë. 

1953 2 

1141 Karakteristikat e kuadrove kryesore të Kombinatit të Tekstilit 
"Stalin", Kombinatit të Sheqerit në Maliq, Kombinatit 
Energjetik Tiranë dhe Fabrikës së Zhveshjes së Pambukut Fier. 

1953 22 
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1142 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e 
korrespondencës me Komisionin Shtetëror të Organikave dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Furnizimit e të Shpërndarjes si 
dhe mbi zbatimin e vendimit Nr.4 dt. 04.02.1951 për çështjen e 
propozimeve për shtesa organike. 

1953 17 

1143 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shkurtimin e organikave në administratë. 

1953 10 

1144 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar dikastereve mbi 
marrjen dhe dorëzimin e korrespondencës zyrtare, sekrete dhe 
tepër sekrete. 

1953 8 

16 Pushteti  lokal.   

1145 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
24.09.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për krijimin 
e rojeve të komiteteve ekzekutive. 

1953 17 

1146 Korrespondencë e kursit të kuadrit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Durrësit, Kryeministrinë dhe organe të tjera mbi shpenzimet 
financiare të këtij kursi. 

1953 32 

1147 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
30.12.1953 për disa kërkesa të qarkut të Gjirokastrës dhe 
Vlorës. 

1953 7 

1148 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi hapjen e shkollës 
1/vjeçare për kuadrot e Pushtetit Lokal si dhe relacione, 
statistika dhe materiale të tjera dokumentare mbi 
funksionimin e kësaj shkolle. 

1953 50 

1149 Udhëzime mbi zbatimin e dekretligjit mbi zgjidhjen e 
ankesave dhe deklaratave të punonjësve si dhe relacion mbi 
ankesat e ardhura gjatë vitit 1953. 

1953 9 

1150 Informacion mbi jehonën e letrës së shokut Enver Hoxha 
drejtuar popullsisë së disa rretheve të veriut si dhe 
informacione dhe kërkesa të rretheve Peshkopi, Kukës, 
Rrëshen, Mat, Pukë dhe Bajram-Curri drejtuar Kryeministrisë, 
me rastin e vizitës së shokut Enver Hoxha në këto rrethe. 

1953 15 
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1151 Relacione të komiteteve ekzekutive të qarkut Korçë dhe të 
rrethit Lushnjë drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
funksionimin dhe të metat e pushtetit në këto komitete. 

1953 10 

1152 Informacion mbi organizimin e ri në qarkun e Shkodrës, 
relacion dhe vendim i Komitetit Ekzekutiv të Qarkut 
Gjirokastër mbi organizimin e pushtetit në rrethin e Këlcyrës 
si dhe relacion i Komitetit Ekzekutiv të Qarkut Korçë, mbi 
shtetëzimin dhe meremetimin e disa shtëpive private në 
Leskovik, për nevoja të pushtetit lokal. 

1953 8 

1153 Urdhër i Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve 
ekzekutive të qarqeve mbi sigurimin e lokaleve për degët 
ushtarake të rretheve, së bashku me listën e degëve që do të 
krijohen në rrethe. 

1953 3 

1154 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi organizimin e garave në 
administratë. 

1953 1 

1155 Korrespondencë me KQ të PPSH-së, Ministrinë e Mbrojtjes, 
Prokurorinë e Përgjithshme dhe komitetet ekzekutive të k.p. të 
rretheve, mbi emërim dhe marrje masash disiplinore kundrejt 
kuadrove. 

1953 17 

1156 Qarkore dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi forcimin e punës në komitetet ekzekutive të k.p. të 
rretheve e lokaliteteve, me anë të kontrolleve dhe organizimit 
të seminarëve. 

1953 14 

17 Fuqia punëtore.   

1157 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dt. 08.09 
dhe 06.10.1953 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
aprovimin e fuqisë punëtore dhe një shtesë në planin e fuqisë 
punëtore në disa degë të industrisë. 

1953 54 

1158 Relacione dhe pasqyra statistikore të Drejtorisë së Rezervave 
të Punës, mbi planet e fuqisë punëtore për vitin 1953. 

1953 233 

1159 Relacione dhe pasqyra statistikore mbi realizimin e planit të 
fuqisë punëtore. 

1953 23 
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1160 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të rretheve dhe drejtorinë e rezervave të 
punës, mbi vullnetarët e rinisë së H/C "Enver". 

1953 9 

1161 Informacion mbi zbatimin e vendimeve të konferencës 
kombëtare të stakanovistëve. 

1953 2 

1162 Vendime, instruksione, udhëzime e urdhëra lidhur me 
nxjerrjen e planifikimin e fuqisë punëtore. 

1953 19 

18 Peshë matje.   

1163 Qarkore dërguar komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, 
mbi organizimin e analizës vjetore me kontrollorët e peshë-
matjeve. 

1953 2 

19 Refugjatë.   

1164 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt. 
06.10.1953 mbi disa shtesa fondi për refugjatët jo në gjendje 
pune. 

1953 3 

20 Fetare.   

1165 Procesverbal i mbajtur më 7 shtator 1953 në zyrën e Komitetit 
për Çështje Klerikale pranë Kryeministrisë. 

1953 3 

1166 Plan pune për muajin janar-shtator 1953 i Komitetit për 
Çështje Fetare. 

1953 11 

1167 Relacion, raport dhe korrespondencë mbi organikat, 
emërimet, transferimet, pushimet dhe karakteristikat e 
personelit fetar. 

1953 109 

1168 Biografi të nëpunësve të Kishës Ortodokse Autoqefale. 1953 150 

1169 Ftesë e Mitropolitit të Plovdivit dërguar Kryepeshkopit të 
Parisit, për të marrë pjesë në zgjedhjen e patrikut të kishës 
bullgare. 

1953 4 

1170 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
dhënien e disa godinave kishës katolike si dhe mbi zgjidhjen e 
pronësisë së godinave e tokave që zotërohen nga entet fetare. 

1953 27 

1171 Buxhete të komuniteteve fetare dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1953 114 
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1172 Njoftim i Kryesisë së Sektit Halveti, mbi marrje masash 
kundër personave që predikojnë si dervishër. 

1953 1 

1173 Kërkesë e Kishës Katolike për të lejuar botimin e një libri me 
përmbajtje fetare si dhe të një kalendari. 

1953 32 

1174 Kërkesë e autoriteteve fetare për materiale ndërtimi. 1953 1 

1175 Relacion mbi ndalimin e aktivitetetit të motrave fetare me 
korrespondencën përkatëse. 

1953 4 

1176 Procesverbale, relacione, raporte dhe korrespondencë 
shkëmbyer ndërmjet Kryeministrisë dhe komiteteve klerike të 
vendit tonë, mbi mbledhjet dhe konkluzionet e dala në to. 

1953 73 

1177 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komunitetin Mysliman Shqiptar, mbi zgjedhjet e këtij 
komuniteti. 

1953 7 

1178 Deklaratë e lëshuar nga Kryegjyshi i Bektashinjve Ahmet 
Dedej kundra hapjes së një teqeje bektashiane në Detroit të 
SHBA-së prej Dervish Rexhepi. 

1953 1 

1179 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Elbasanit dhe 
Pogradecit, mbi largimin e varrezave nga qyteti. 

1953 4 

1180 Thirrje të Kryesisë së Kishës Katolike e Ortodokse me rastin e 
10/Vjetorit të Çlirimit të Atdheut dhe me rastin e korrjeve, 
shirjeve e grumbullimit të drithrave. 

1953 9 

1181 Telegrame ngushëllimi të Kryesisë së Klerit dërguar Qeverisë 
Sovjetike, me rastin e sëmundjeve dhe vdekjes së J.V.Stalinit. 

1953 3 

1182 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar kryetarëve 
të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi mënyrën e 
korrespondimit me entet fetare. 

1953 1 

1183 Telegram dërguar shokut Enver Hoxha nga Konferenca e 
Klerikëve Halvetian mbajtur në qytetin Bajram-Curri. 

1953 2 

1184 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komunitetin Mysliman, mbi pranimin e nxënësve në Shkollën 
e Medresesë. 

1953 6 
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1185 Qarkore e Komunitetit Mysliman dërguar kryemyftive, 
myftive dhe nënmyftive, mbi ndalimin e martesave të vajzave 
që shiten me të holla. 

1953 1 

1186 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me entet fetare mbi paisjen me triska ushqimi e 
veshmbathjeje të personelit fetar. 

1953 13 

1187 Relacion i Legatës Shqiptare në Hungari mbi marrëdhëniet 
kishë-shtet në RP të Hungarisë. 

1953 5 

1188 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me entet 
fetare, për shlyerjen e detyrimeve që i kanë shtetit. 

1953 4 

1189 Letra të Kristofor Kesi dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1953 18 

21 Administratë.   

1190 Urdhëresa e Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
përdorimin e veturave për punë shtetërore. 

1953 2 

1191 Situacione shpenzimesh mujore dhe tremujore dhe 
korrespondenca përkatëse e Aparatit të Këshillit të Ministrave 
me dikasteret e ndryshme. 

1953 127 

1192 Urdhër i Këshillit të Ministrave drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive, mbi 
mënyrën e drejtimit të korrespondencës. 

1953 1 

22 Shtesa 1.   

1193 Telegrame falenderimi të Josif Stalinit për urimet e dërguara 
me rastin e ditëlindjes dhe Malenkovit për 36 vjetorin e 
Revolucionit të Tetorit. 

01.01.1953 - 
11.21.1953 

4 

1194 Letër falenderimi drejtuar Qeverisë Sovjetike nga Kryetari i 
Këshillit të Ministrave, Enver Hoxha, për dy automobilat "Zis" 
dhe "Zim" dërguar dhuratë (kopje). 

12.02.1953 3 

1195 Kërkesë drejtuar Qeverisë Sovjetike për xhirimin e filmit 
"Skënderbeu" dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Kinematografisë të Bashkimit Sovjetik për filmin "Shqipëria". 

11.16.1951 - 
03.17.1953 

9 

1196 Telegrame urimi për raste festash nga Qeveria e RP të 
Hungarisë dhe ftesat për të marrë pjesë në përvjetorët e 
çlirimit të Hungarisë. 

11.29.1951 - 
11.28.1953 

20 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1197 Telegrame urimi për raste festash të këmbyera midis Qeverisë 
së RP të Bullgarisë dhe Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe të 
ardhur nga organizata shoqërore bullgare gjatë viteve 1946-
1953. 

11.29.1946 - 
11.28.1953 

59 

1198 Telegrame urimi këmbyer midis Qeverisë së RD Gjermane e 
Qeverisë së RP të Shqipërisë me raste festash gjatë viteve 1951-
1953. 

03.18.1951 - 
12.30.1953 

26 

1199 Telegrame e letra urimi shkëmbyer midis Qeverisë së RP të 
Polonisë dhe RP të Shqipërisë në raste festash për vitet 1946-
1953. 

11.28.1946 - 
01.01.1953 

26 

1200 Letër falenderimi e Kim Ir Senit dërguar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave të RP të Shqipërisë Enver Hoxha, në përgjigje të 
urimeve me rastin e fitores në luftën kundër imperializmit 
amerikan, si dhe telegrame urimi të Qeverisë së RDP të Koresë 
dërguar Qeverisë së RP të Shqipërisë me raste festash nga viti 
1951-1953. 

03.18.1951 - 
08.24.1953 

23 

1201 Telegrame urimi e falenderimi nga Qeveria e RP të Mongolisë 
me raste festash. 

06.04.1951 - 
11.28.1953 

15 

1202 Telegram urimi i shoqërisë së miqësisë Itali - Shqipëri me 
rastin e përvjetorit të shpalljes së Republikës si dhe përgjigja. 

01.11.1953 3 

1203 Telegrame urimi nga shoqata e miqësisë Francë - Shqipëri me 
rastin e përvjetorit të çlirimit të Shqipërisë nga okupatorët 
nazifashistë për vitet 1951-1953 e shpalljen e Republikës 
(Frengjisht, përkthimi shqip). 

11.29.1951 - 
01.26.1953 

8 

1204 Letër e Komitetit Ekzekutiv të KP të qarkut të Gjirokastrës 
drejtuar Kryeministrisë për fonde për ndërtimin e 
Hidrocentralit të Hasit. 

09.15.1953 7 

1205 Letër e Kryegjyshatës Botërore të Bektashive në Tiranë 
drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Enver Hoxha, me 
të cilën ankohen për taksat që u janë hedhur teqeve dhe për 
sjellje jokorrekte kundër dervishëve. 

01.27.1953 2 

1206 Ftesë e Qeverisë së RPD Gjermane për të marrë pjesë në 
Panairin e Laipsigut të vitit 1953. 

05.15.1953 3 

23 Shtesa 2.   
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1207 Organika të Drejtorive Qendrore të Administratës Lokale, 
ndërmarrjeve e organizatave të aprovuara nga Kryeministria. 

1953 33 

1208 Regjistër i procesverbaleve të mbajtura nga oficeri i rojës së 
Kryeministrisë për dorëzimin e shërbimit (regjistri ruhet jashtë 
kutisë). 

1953 35 

1209 Telegram falenderimi dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave Enver Hoxha nga Mao Ce Duni, për urimet e bëra 
me rastin e 4 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kinës. 

10.19.1953 1 

1210 Telegrame falenderimi dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave Enver Hoxha, nga Mao Ce Duni e Çu En Lai për 
urimet e bëra me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së 
armëpushimit në Kore. 

08.17.1953 2 

1211 Telegram falenderimi dërguar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave Enver Hoxha nga Çu Deh, Komandant Suprem i 
Ushtrisë Popullore të Kinës, për urimet e dërguara me rastin e 
26 vjetorit të themelimit të Ushtrisë Popullore të Kinës. 

08.17.1953 1 

1212 Letër e organizatave demokratike greke dërguar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave të R.P. të Shqipërisë Enver Hoxha, mbi 
vuajtjet dhe torturat e luftëtarëve të rezistencës kombëtare 
greke në burgje e kampe përqendrimi dhe kërkojnë përkrahjen 
e Shqipërisë për lirimin e tyre. 

04.28.1953 3 

1319 ?. - 0 

 
 


