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16 Viti 1960.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960 dhe raporti me vendimin përkatës, mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Sarandës. 

1960 58 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960 dhe raporte të Ministrisë së Arsimit dhe Drejtësisë, 
mbi të drejtat e autorit. 

1960 33 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960 dhe raporti me vendimet përkatëse, mbi zbulimet, 
shpikjet dhe propozimet racionalizuese. 

1960 92 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960 dhe projektplani, mbi shqyrtimin e çështjeve që do 
të marrë në shqyrtim Kryesia dhe Këshilli i Ministrave, për 
vitin 1960 dhe tremujorin e parë të vitit 1960. 

1960 19 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960 dhe raporti me vendimin përkatës, mbi realizimin e 
planit të punës shkencore të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
gjatë vitit 1959 dhe detyrat e Byrosë Politike të KQ të Partisë 
për zhvillimin e mëtejshëm të punës shkencore. 

1960 35 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960 dhe raporti me protokollin përkatës, mbi rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve bujqësore shtetërore 
për vitin 1959. 

1960 47 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960 dhe raporti përkatës mbi zbatimin e vendimit të 
Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe të vendimit të Qeverisë, në 
lidhje me përmirësimin e punës në industrinë e qelqit. 

1960 22 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 dhe njoftim e informacione, mbi plotësimin e planit 
të 3/mujorit të I-rë 1960, së bashku me protokollin përkatës. 

1960 57 
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 dhe raporti përkatës, mbi masat për përmirësimin e 
punës së SMT-ve (Mekanikës Bujqësore). 

1960 25 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 dhe raporti përkatës, mbi realizimin e vendimeve të 
Plenumit të shkurtit 1957 të Komitetit Qendror të Partisë, për 
pambukun dhe agrumet. 

1960 20 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minstrave datë 
06.04.1960 dhe raporti përkatës, mbi masat që janë marrë për 
përmirësimin e cilësisë së punimeve të ndërtimit dhe 
përfundimin e ndërtimit dhe përfundimin e ndërtim-montimit 
të veprave industriale të reja. 

1960 29 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 dhe raporti përkatës, mbi punën e Drejtorisë së 
Porteve. 

1960 17 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 dhe raporti përkatës, mbi veprimtarinë e 
Arbitrazhit të Lartë Shtetëror. 

1960 9 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 dhe raporti përkatës, mbi zbatimin e vendimit të 
Plenumit të korrikut të vitit 1957 të KQ të Partisë, lidhur me 
masat e zhvillimit të mëtejshëm të tregtisë shtetërore dhe 
kooperativiste. 

1960 22 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 për disa ndryshime në Kodin e Punës të RPSH, së 
bashku me vendimin dhe raportin përkatës. 

1960 25 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1960, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave, gjatë tremujorit të 
dytë të vitit 1960. 

1960 13 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1960 me raportin përkatës, mbi aktivitetin e 
kooperativave bujqësore për vitin 1959. 

1960 48 
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18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1960 me raportin dhe urdhëresën përkatëse, mbi 
përmirësimin e regjistrave themeltarë të shtetasve. 

1960 44 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1960 me raportet përkatëse, mbi gjendjen e llogarisë në 
ndërmarrjet ekonomike të revizionit dokumentar dikasterial si 
dhe mbi ligjshmërinë dhe kriminalitetin në sektorin e tregtisë 
socialiste. 

1960 8 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 me raportin dhe protokollin përkatës, mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Krujë. 

1960 24 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 me raportin dhe protokollin përkatës, mbi gjendjen 
e industrisë ushqimore dhe masat për përmirësimin e saj (pa 
peshkimin). 

1960 32 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 dhe raporti përkatës, mbi realizimin e planit të 
eksportit për periudhën janar-prill 1960. 

1960 14 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960, për zbatimin e detyrave për prodhimin dhe 
sigurimin e fidanëve dhe copëve të pemëve, ullinjve, 
agrumeve dhe hardhive si dhe për zbatimin e detyrave të 
caktuara nga Partia dhe Qeveria, për prodhimin dhe 
përmirësimin e farërave, me raportin përkatës. 

1960 20 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 me raportin dhe vendimin përkatës, mbi caktimin e 
organeve që duhet të paraqesin bilancet kontabël dhe mbi 
regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë. 

1960 7 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960, relacioni i Ministrisë së Drejtësisë, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi martesën. 

1960 9 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 me raportin dhe vendimin përkatës, mbi aprovimin 
e rregullores për normimin e punës. 

1960 20 
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27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, për gjendjen shëndetësore të popullit gjatë kohës 
1955-1959, së bashku me protokollin dhe raportin përkatës. 

1960 34 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.07.1960, për gjendjen e shkeljeve të rregullave të sigurimit 
teknik dhe të mbrojtjes në punë gjatë vitit 1959, së bashku me 
relacionin dhe protokollin përkatës. 

1960 30 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960 me raportin përkatës, mbi disa konstatime nga 
bilancet e vitit 1959. 

1960 21 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960 për përbërjen, evidentimin dhe kontrollin e fondit 
të pagave me raportin përkatës. 

1960 24 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960 me relacionin e vendimin përkatës, mbi disa shtesa 
fondi për spitalet Nr.1 e Infektiv. 

1960 5 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960 me raportin dhe vendimin përkatës, mbi disa 
çështje të përmirësimit. 

1960 12 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve të RPSH, 
taksat dhe pagesat e anijeve të huaja që prekin portet e RPSH, 
mbi trashëgiminë si dhe mbi krijimin e titujve të nderit në 
sektorin e arteve, së bashku me ligjin, dekretin, vendimet dhe 
relacionin përkatës. 

1960 64 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960 dhe projektplani, mbi planin e çështjeve që do të 
shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave për 3/mujorin e III-
të të vitit 1960. 

1960 7 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.8.1960, me raportet dhe vendimin përkatës, mbi 
projektplanin e bujqësisë dhe grumbullimit për vitet 1960-1961 
si dhe mbi përfundimet e masave për përmirësimin e cilësisë 
së prodhimeve dhe uljen e kostos në sektorin e industrisë dhe 
artizanatit. 

1960 285 
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36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960 me raportin dhe vendimin përkatës, mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Vlorës. 

1960 53 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960 për shërbimin ushtarak të shtetasve, së bashku me 
ligjin dhe materialin përkatës. 

1960 43 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.8.1960 për ndalimin e bashkëjetesave si bashkëshortore pa 
lidhur martesë së bashku me dekretin, vendimin dhe 
relacionin përkatës. 

1960 10 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 113 

39/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 2 

39/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 31 

39/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 13 

39/4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 5 

39/5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 15 
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39/6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi shqyrtimin e planit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965, për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës të RPSH-së, 
së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1960 12 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, mbi ndihmën shoqërore në të holla të nënave me 
shumë fëmijë dhe nënave të vetme, së bashku me dekretin dhe 
vendimin përkatës. 

1960 10 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.9.1960, për zbatimin e detyrave që cakton letra e KQ të 
PPSH lidhur me mënjanimin e çrregullimeve në importimin e 
makinerive, pajisjeve dhe mallrave të Konsumit të Gjerë, me 
raportin përkatës. 

1960 13 

42 Procesverbal i Këshillit të Ministrave datë 19.9.1960 me 
projektplanin përkatës, mbi planin e çështjeve që do të 
shqyrtojë Kryesia dhe Këshilli i Ministrave, gjatë tremujorit të 
IV-1960, së bashku me planet e aprovuara. 

1960 16 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960 dhe raporti me vendimin përkatës, mbi shqyrtimin e 
punës së Komitetit Ekzekutiv të K. P. të Rrethit të Kolonjës. 

1960 46 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960, për veprimtarinë e organeve të drejtësisë, së bashku 
me protokollin dhe raportin përkatës. 

1960 32 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960, mbi rregullat e regjimit kufitar, së bashku me 
urdhëresën dhe parashtresën përkatëse. 

1960 25 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960 për pregatitjen dhe kualifikimin e punëtorëve dhe 
kuadrove tekniko-administrativ, së bashku me urdhëresën 
dhe parashtresën përkatëse dhe vendimin e Këshillit të 
Ministrave. 

1960 27 
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47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi faljet e të 
mbeturave të papaguara të rrjedhura nga tatimi i 
jashtëzakonshëm. 

1960 23 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960, mbi kundravajtjet  në tregti, së bashku me dekretin, 
vendimin dhe parashtresën përkatëse. 

1960 22 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960 dhe parashtresa me vendimin përkatës, mbi 
projektimin e hidroçentraleve të fshatrave, nga ekipi 
çekosllovak. 

1960 15 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960, mbi shërbimin veterinar, së bashku me ligjin, 
vendimin dhe parashtresën përkatëse. 

1960 76 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.11.1960, lidhur me zbatimin e vendimit të K.M. Nr.91 datë 
16.2.1960, për kufizimin e shpenzimeve në blerjen e 
materialeve, kryerje punimesh dhe shërbimesh në persona 
privatë. 

1960 3 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.12.1960, ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Minstrave dhe materiali përkatës, mbi plotësimin e 
pritshëm të buxhetit të shtetit për vitin 1960 dhe 
projektbuxheti i shtetit për vitin 1961. 

1960 102 

53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960 me raportin përkatës, mbi zbatimin e detyrave të 
vendimit të Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë, lidhur 
me shtimin e sipërfaqes së tokës nën ujë. 

1960 28 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960 dhe parashtresa me urdhëresën përkatëse, mbi 
ndryshimet në urdhëresën Nr.9 datë 6.VI.1957, për 
shpërblimin e udhëtimit të punëtorëve e nëpunësve. 

1960 18 
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55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.12.1960 dhe raporti me vendimin, urdhëresën e udhëzimin 
përkatës, mbi disa shtesa në urdhëresën Nr.11 datë 23.9.1957, 
kontrollin e fondit të pagave, mbi përbërjen dhe evidentimin e 
fondit të pagave të punonjësve. 

1960 33 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960, mbi projektplanin perspektiv të punës shkencore të 
Universitetit Shtetëror dhe të Institutit Bujqësor. 

1960 3 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

57 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
Nr. 1 datë 04.0I.1960. 

1960 12 

58 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
planin e kreditit me afat të gjatë për vitin 1960. 

1960 8 

59 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi kreditin 
për ndërtim e meremetim banesash për periudhën 1 janar-15 
tetor 1959. 

1960 4 

60 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
aktivitetin e Tregtisë së Jashtme. 

1960 4 

61 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
planin e arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e I-rë 1960. 

1960 6 

62 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin dhe 
projektvendimin përkatës, mbi përqindjen e kamatës për 
depozitimin e valutës dhe diviza të huaja pranë Bankës së 
Shtetit. 

1960 3 

63 Raport i parë në Këshillin e Ministrave mbi realizimin e 
detyrimeve të prapambetura nga tatimet dhe taksat e 
popullatës për 9/mujorin e vitit 1959. 

1960 3 

64 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin e projektin 
përkatës, mbi shpërblimet e udhëtimit për personat që dalin 
jashtë shtetit. 

1960 17 
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65 Raport i Ministrisë së Financave i shqyrtuar dhe pranuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën 
e dhënjes së punimeve të montimit. 

1960 2 

66 Informacion i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e dekretit 
Nr.1312 datë 10.VII.1951, lidhur me tatimin e popullsisë 
fshatare. 

1960 3 

67 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin mbi shtesë në 
kontigjentin e personelit të Ministrisë së Komunikacionit për 
sektorin e PTT-së. 

1960 3 

68 Vendimi i Këshillit të Ministrave me raportin e 
projektvendimin përkatës, mbi vendosjen e sistemit të pagave 
për peshkatarët dhe personelin e anijeve të peshkimit. 

1960 10 

69 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e 
projektvendimin përkatës, mbi aprovimin e organikave të 
Ministrisë së Minierave-Gjeologjisë dhe e Ministrisë së 
Industrisë. 

1960 8 

70 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e 
projektvendimin përkatës, mbi ndreqjen në kufijtë e financimit 
të kërkimeve minerale për vitin 1959. 

1960 3 

71 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi moszbatimin e 
protokollmarrëveshjes për furnizimin e ndërmarrjeve të 
ndërtimit me lëndë druri për periudhën janar-tetor 1959. 

1960 5 

72 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në planin e 
ndërtimeve të Bashkimit Qendror të Kooperativave të  
Konsumit për vitin 1959. 

1960 5 

73 Informacion i aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e nevojave me çimento, 
të Ministrisë së Ndërtimit për 3/mujorin e IV-të të vitit 1959. 

1960 2 
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74 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e protokollit të Këshillit të Ministrave Nr.5 datë 08.IV.1958, 
lidhur me projektimin e kanalizimeve të disa qyteteve 
kryesore. 

1960 1 

75 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi kalimin për administrim e mirëmbajtje të disa godinave 
shtetërore pranë komiteteve ekzekutive të k. p. të rretheve, për 
banim punonjësish. 

1960 6 

76 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve 
të Këshillit të Ministrave Nr.24 datë 28.0I.1958, lidhur me 
masat për luftimin e sëmundjeve ngjitëse të zorrëve. 

1960 3 

77 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e 
projektvendimin përkatës, mbi nevojën e disa ndryshimeve në 
vendimin Nr.364 datë 05.10.1959, lidhur me organizimin dhe 
krijimin e ndërmarrjeve ujore. 

1960 3 

78 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin e 
projektvendimin përkatës, mbi disa shtesa në planin e 
karburanteve lubrifikant, Ministrisë së Bujqësisë për vitin 
1959. 

1960 3 

79 Raport i Aparatit të Qeverisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
ndërmarrjeve lokale bujqësore. 

1960 5 

80 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin e 
projektvendimin përkatës, mbi pakësimin e fondit të tokës 
"arë" në Ndërmarrjen Bujqësore Maliq të Rrethit të Korçës, për 
vitin 1960. 

1960 2 

81 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin e 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë fondi në planin e 
investimeve të rrethit Lezhë, për vitin 1959. 

1960 2 

82 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimeve dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
aprovimin e fondit dhe grumbullimit të ullinjve për stinën 
1959-1960. 

1960 7 
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83 Informacion i Aparatit të Qeverisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e ndërtimit 
të ndërtesave të Komiteteve të Partisë. 

1960 1 

84 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Arsim-Kulturës 
shtruar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e punës së përkthimeve dhe krijimin e 
ndërmarrjes për këtë qëllim. 

1960 4 

85 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi aprovim pensionesh të Hasan Avdul Gerbit e të tjerë dhe 
refuzimin e disa të tjerëve. 

1960 3 

86 Informacion i Aparatit të Qeverisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi shlyerjen e një mase 
disiplinore. 

1960 11 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e 
projektvendimin përkatës, mbi gjendjen e standardeve gjatë 
vitit 1959 dhe mbi aprovimin e planit të standardeve për vitin 
1960. 

1960 11 

88 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
me projektvendimin, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një huaje organizatave 
kooperativave të konsumit. 

1960 2 

89 Vendim e informacion i Aparatit të Qeverisë shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
ndryshimin e tarifës vjetore të pajtimit të aparateve telefonike 
dhe caktimin e taksit, për bisedime telefonike urbane nga 
kabinat e rrugëve. 

1960 2 

90 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e 
projektrregulloren mbi aprovimin e rregullores, lidhur me 
përcaktimin e mënyrës së marrjes dhe ruajtjes së mostrave të 
mallrave për eksport. 

1960 6 

91 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi disa 
çështje të ngritura në mbledhjen e Qeverisë datë 25.11.1959, 
lidhur me disa probleme të bujqësisë, tregtisë, ndërtim-
investime etj. 

1960 2 
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92 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin e 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin Nr. 
367 datë 1.10.1959, lidhur me përqëndrimin e grumbullimit të 
mishit vetëm nga organet e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit. 

1960 3 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
Nr. 2 datë 07.01.1960. 

1960 8 

94 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin dhe 
projektvendimin përkatës, mbi të drejtat e studentëve dhe 
bursistëve që studiojnë jashtë shtetit me bursë. 

1960 13 

95 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi të drejtat (bursat) e studentëve 
të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe të insituteve të  larta. 

1960 8 

96 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi normat e pajisjes me 
veshmbathje të bursistave në shkollat e rezervave të punës. 

1960 5 

97 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin dhe 
projektvendimin përkatës, mbi lënien pa fuqi të vendimit Nr. 
19 datë 10.01.1953 dhe Nr. 133 datë 09.04.1955, lidhur me 
fondin 0.50% në favor të Bshkimeve Profesionale dhe mbi 
shpërblimin mujor të nxënësve të shkollave të rezervave të 
punës në miniera. 

1960 4 

98 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi të drejtat e bursistëve në 
shkollat fillore, 7/vjeçare e të mesme. 

1960 11 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi pagesën e orëve mbi normën e 
arsimtarëve në shkollat fillore, 7 vjeçare dhe të mesme. 

1960 3 

100 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së Financave, mbi caktimin e normave mësimore të 
punonjësve pedagogjik, shkencor të U.SH Tiranës. 

1960 4 

101 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi rregullat e funksionimin e 
kopshteve me ushqim. 

1960 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

102 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës mbi ndryshimin e vendimit Nr. 251 
datë 03.07.1958, lidhur me krijimin e fondit të posaçëm pranë 
ministrive, institucioneve e ndërmarrjeve për shpërblimin e 
punonjësve të dalluar në punë. 

1960 4 

103 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi të drejtat e bursistëve që 
banojnë në shtëpinë e fëmijës. 

1960 10 

104 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi pagesat e ushqimit të nxënësve 
jo bursistë të shkollave 7/vjeçare dhe të mesme që jetojnë në 
konvikte. 

1960 4 

105 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin Nr. 
162 datë 11.04.1956 lidhur me disa masa për forcimin e 
mëtejshëm të fizkulturës dhe sporteve (afati i gumbullimit të 
sportistëve para ndeshjeve ndërkombëtare). 

1960 4 

106 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projekturdhëresën Nr. 9 datë 06.04.1957, lidhur me 
shpërblimin e udhëtimit të punëtorëve e nëpunësve. 

1960 4 

107 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin Nr. 
404 datë 21.09.1956, lidhur me zhvillimin e punës së mbrojtjes 
lokale kundër ajrore. 

1960 4 

108 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i MInistrisë 
së Financave, mbi shpërblimin e nëpunësve të doganave, të 
organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe personave 
të tjerë, që zbulojnë kondrabandën si dhe mbi shpërblimin e 
punonjësve të inspektoriateve të tatimeve dhe taksave, të 
seksioneve financiare të rretheve kur realizojnë dhe tejkalojnë 
planet përkatëse. 

1960 5 

109 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi çmimin e biletave për çfaqjet 
kinematografike të organizatave shoqërore. 

1960 3 
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110 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi çmimin e biletave të 
aktiviteteve sportive dhe përqindjen e shpërblimit të shitësve 
të biletave sportive. 

1960 4 

111 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi normat materiale ditore të 
ushqimit në institucionet shëndetësore dhe në shtëpitë e 
pushimit. 

1960 14 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së Financave, mbi rënien nga fuqia të disa dispozitave, lidhur 
me kursimet në shpenzimet e caktimin e kritereve më të drejta 
në shpërblimet. 

1960 13 

113 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin Nr. 
88 datë 13.03.1958, mbi përdorimin e të ardhurave të nxjerra 
nga puna e ushtarakëve e tjerë. 

1960 4 

114 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi normat e pajisjes së 
institucioneve arsimore. 

1960 5 

115 Informacion me projektvendimin e Ministrisë së Financave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.01.1960, mbi kursin 3/vjeçar për pregatitjen e 
kuadrove udhëheqëse në arsim. 

1960 2 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi të drejtat e ushqimit dhe të 
fjetjes së personelit të shërbimit, në institucionet sociale-
kulturale. 

1960 6 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e kulturës 
fizike dhe sportit. 

1960 1 

118 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi përbërjen e kolegjiumeve dhe 
heqjen e shpërblimeve të anëtarëve të saj. 

1960 3 
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119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në vendimin 
Nr. 289 datë 15.12.1958, lidhur me zgjerimin e kompetencave 
të ministrive, institucioneve qendrore e lokale, për 
metodologjinë e planifikimit të ekonomisë dhe kulturës. 

1960 15 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi mënyrën e shpërblimit të 
drejtorit dhe personelit te llogarisë të ndëmarrjeve ekonomike 
shtetërore nacionale e lokale, SMT-ve dhe organizatave 
kooperativiste. 

1960 3 

121 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projekt-urdhëresën përkatëse, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën nr. 8 datë 23.02.1955, lidhur me përdorimin e 
fitimit dhe krijimin e fondit të drejtorit e fondeve të tjera në 
ndërmarrje bujqësore me rëndësi nacionale e lokale. 

1960 5 

122 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe Ministrisë së Financave, 
mbi disa ndryshime në sistemin e shpërblimeve në industri 
dhe miniera, artizanatit, ndërtimit, komunikacionit, tregti-
konsum, grumbullimit dhe komunale. 

1960 27 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në vendimin 
^Nr. 459 datë 11.11.1958, lidhur me pagat e punonjësve të 
arsimit dhe të kulturës. 

1960 6 

124 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërblimin e punonjësve të 
arkave të kursimit dhe Sigurimeve Shtetërore. 

1960 7 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi mënyrën e shpërblimit të disa 
ndërmarrjeve ekonomike. 

1960 3 

126 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi aktivitetin 
patriotik të të ndjerit Nuredin Binjaku. 

1960 2 
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127 Informacion i Komisionit të Pensioneve pranë Këshillit të 
Ministrave dhe shqyrtuar në mbledhjen e Qeverisë datë 
07.01.1960, mbi pensionin patriotik të Nure Sali Dervishi nga 
fshati Vinçan. 

1960 3 

128 Informacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave datë 07.01.1960, mbi blerjen e një 
godine në New York (Shtetet e Bashkuara  të Amerikës) për 
selinë e misionit shqiptar. 

1960 2 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.01.1960. 

1960 4 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Drejtësisë së bashku me dekretin përkatës, mbi të drejtat dlhe 
mbi tarifën e shpërblimit të instrumentuesve, këngëtarëve, 
aktorëve, etj. 

1960 110 

131 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi shpërndarjen e koop. 
bujqësore të Shenkollit, rrethi i Lezhës dhe krijimin e një 
ndëmarrje bujqësore shtetërore. 

1960 3 

132 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shkrirjen e koop. 
bujqësore në disa NBSH. 

1960 3 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi plotësimin e nevojave të rrethit 
të Elbasanit me depo duhani dhe koçek misëri. 

1960 4 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë në planin e fuqisë 
punëtore dhe fondin e pagave të vitit 1960, në sektorin e 
bujqësisë. 

1960 3 

135 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi një ulje në planin e bujqësisë e të grumbullimeve të rrethit 
të Fierit, për vitin 1960. 

1960 3 

136 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e 
çmimit të shitjes së farës së panxhar sheqerit. 

1960 2 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi zbritjen e çmimeve të shitjes 
me pakicë të disa shisheve dhe kavanozave. 

1960 4 
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138 Informacion me projekvendimin e Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, mbi kushtet e garave socialiste, 
ndarjen e ndërmarrjeve në grupe dhe vendosjen e flamurëve 
për fitonjësit e garave tremujore. 

1960 10 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raportet me 
projektvendimin përkatës, mbi disa shtesa në fondin e bukës 
për tremujorin e I-rë 1960. 

1960 11 

140 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 21.01.1960, mbi 
ndryshimin e rendimentit për rrënjë të ullinjve në rrethet 
Vlorë, Berat dhe Elbasan. 

1960 1 

141 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.02.1960. 

1960 14 

142 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960, mbi plotësimin e planit të tokave të reja për vitin 
1959. 

1960 3 

143 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.02.1960, mbi organizimin e stacionit zooteknik të 
përmirësimit të racës dhe mbi disa masa të tjera për 
organizimin e shërbimit zooteknik, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1960 19 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në vendimet 
nr. 470 datë 11.11.1958, nr. 471 datë 11.11.58 dhe 472 datë 
11.11.1958, mbi ndryshimet në sistemin e shpërblimeve në 
sektorin e bujqësisë. 

1960 13 

145 Informacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.02.1960, mbi krijimin e fondit të vetëm shtetëror të 
pyjeve dhe masat për administrimin e tij, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1960 7 
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146 Informacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.02.1960, mbi zbatimin e vendimit të Sekretarit të 
Komitetit Qendror të Partisë, lidhur me prodhimin e 
industrializimin e panxhar sheqerit. 

1960 7 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi kalimin në pronësi të 
kooperativës së bashkuar "Liria", të një sasie toke shtetërore, 
në rrethin e Fierit. 

1960 3 

148 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi pagimin e punimeve që 
kryejnë stacionet e makinave dhe traktorëve. 

1960 17 

149 Informacion i Aparatit të Qeverisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi normat 
materiale të ushqimit të institucioneve shëndetësore dhe 
shtëpitë e pushimit. 

1960 5 

150 Informacon i Ministrisë së Financave, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.11.1960, mbi 
normat materiale të ushqimit të institucioneve shëndetësore 
dhe shtëpitë e pushimit. 

1960 5 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi kufizimin e shpenzimeve për 
blerje materialesh, kryerje punimesh dhe shërbimesh në 
persona privatë nga institucionet shtetërore e organizatat 
ekonomike-shoqërore. 

1960 6 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës, 
mbi heqjen e shpërblimit anëtarëve të komisionit ekspert 
mjeko-punëtor dhe të komisionit të pensioneve. 

1960 2 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës, 
mbi shfuqizimin e vendimit nr.198 datë 21.05.1956, lidhur me 
buxhetin e familjes. 

1960 2 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës, 
mbi një ndryshim në vendimin nr. 459 datë 11.11.1958, lidhur 
me pagat e punonjësve të arsimit, të kulturës e të shkencave. 

1960 2 
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155 Informacion me projektvendimin e Ministrisë së Ndërtimit, 
shqyrtuar në mledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.02.1960, mbi krijimin e ndërmarrjes së montimit. 

1960 3 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin pa projekt 
dhe preventiv të veprave të  ndërtimit për vitin 1960. 

1960 9 

157 Raport i Aparatit të Qeverisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi masat 
për plotësimin e detyrës për dorëzimin e banesave sipas 
grafikëve të hartuara për vitin 1959 dhe masat për dorëzimin 
në afat gjatë vitit 1960. 

1960 3 

158 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, shqyrtuar nga 
Kryesia e Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi 
shpërndarjen e forcave xheniere të punës në vitin 1960. 

1960 4 

159 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi 
sistemimin në punë të punonjësve që u shkurtuan në fillim të 
vitit, për arsye të ngritjes së rendimentit. 

1960 2 

160 Informacioni dhe raporti justifikues me projektvendimin e 
Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi ndërtimin dhe 
sistemimin e fshatrave. 

1960 3 

161 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 16.02.1960, mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e punës së prodhimit dhe shitjes së rrobave të 
gatëshme. 

1960 14 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi ndryshimin e planit dhe masat 
e prodhimit e të industrializimit të bimëve industriale dhe 
eterovajore. 

1960 7 
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163 Raporti i Komisionit të Planit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960, mbi ndërtimin e dy fabrikave, për përpunimin e 
frutave e perimeve që kanë ardhur nga Hungaria, ndërtimin e 
fabrikës së përpunimit të bimëve eterovajore dhe të 
kombinatit të konservimit të peshkut në Durrës. 

1960 3 

164 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960, mbi studimin e zhvillimit të industrisë së 
përpunimit të rrushit. 

1960 2 

165 Informacon i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi 
çrregullimet në faturimin e shërbimeve të jashtme nga 
Drejtoria e Porteve. 

1960 2 

166 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi 
shfrytëzimin e kapacitetit dhe plotësimin e nevojave të 
popullatës në disa sektorë të shërbimit komunal. 

1960 3 

167 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.02.1960, mbi 
furnizimin e popullit me lëndë djegëse. 

1960 2 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin "Parku Kombëtar 
Dajti". 

1960 5 

169 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi disa 
tuba të importuara për ujësjellësit e fshatit Dardhë të rrethit 
Korçë. 

1960 2 

170 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960, mbi marrëdhëniet e organizatave tregtare 
kooperativiste me ndërmarrjet e grumbullimit. 

1960 2 
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171 Raporti me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të 
grumbullimit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 16.02.1960, mbi riorganizimin e veprimtarsë 
në sektorin e grumbullimeve të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale, së bashku me vendimin përkatës. 

1960 5 

172 Informacioni me projektudhëzimin e Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 16.02.1960, mbi zbatimin e dispozitave për 
paaftësi të përkohëshme në punë. 

1960 10 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin nr. 
524 datë 25.12.1956, lidhur mbi zbritjen e tarifave për 
zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, për të huaj që vizitojnë 
vendin tonë. 

1960 4 

174 Raporti me projektvendimin e Drejtorisë së 
Hidrometerologjisë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 16.02.1960, mbi gjendjen e 
shërbimit hidrometeorologjik në vendin tonë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1960 5 

175 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë datë 01.03.1960, së 
bashku me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave, mbi 
disa ndryshime në emisionin e kartë monedhës dhe në planin 
e arkës të tremujorit të parë të vitit 1960. 

1960 4 

176 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.03.1960. 

1960 24 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
disa ndryshime në planin e grumbullimit të detyrimeve të vitit 
1959 si dhe mbi ndërtim koçekësh për depozitimin e misrit. 

1960 13 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi masat  për përmirësimin e 
cilësisë së duhanit. 

1960 18 
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179 Urdhëresë e vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni 
me projekturdhëresën përkatëse, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën nr. 15 datë 02.11.1955, lidhur me të drejtën 
kundërshtimore të fletëdetyrimit, për grumbullim nga 
ekonomitë bujqësore e tjerë. 

1960 5 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës, 
mbi uljen e normave të punës 20% në shfletosjen e duhanit 
orjental, rajoni Gjirokastër. 

1960 4 

181 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raportet me 
projektvendimin përkatës, mbi gjendjen e rentabilitetin dhe 
thithjen e ndërmarrjeve bujqësore si dhe krijimin e 
ndërmarrjeve të tjera. 

1960 31 

182 Raport i Ministrisë së Bujqësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Minstrave datë 07.03.1960, mbi 
gjendjen në Instutin e Lartë Bujqësor. 

1960 8 

183 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi furnizimin e kooperativave 
bujqësore me pjesë këmbimi, goma automjetesh, bateri, 
motopompa, material elektrik e tjerë. 

1960 10 

184 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.03.1960, mbi mungesën e farës së patates së herëshme për 
mbjelljet në vitet e ardhëshme. 

1960 4 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi rregjistrimin e përgjithshëm të 
pemës frutore. 

1960 5 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin 
nr.77 datë 03.02.1951, lidhur me klasifikimin e tokave të 
fshatrave. 

1960 2 

187 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.02.1960, mbi bilancin e rrushit, perimeve dhe frutave. 

1960 3 
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188 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi planifikimin e kostos së 
përpunimit të qumështit për vitin 1960. 

1960 13 

189 Raport i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.03.1960, mbi 
furnizimin e popullit me artikuj ushqimorë dimërorë (patate, 
perime, fruta, mish, etj). 

1960 6 

190 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.03.1960, mbi 
plotësimin e planit të eksportit për vitin 1959. 

1960 2 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore të transportit të mallrave të tregtisë së jashtme 
(Transshqip). 

1960 4 

192 Informacioni me projektvendimin përkatës e p/protokollin 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.03.1960, mbi shërbimet tregtare midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe të Hungarisë me vendimin 
përkatës. 

1960 11 

193 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektprotokollet përkatëse, mbi aprovimin e dy protokolleve 
për shkëmbimet tregtare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe të Çekosllovakisë. 

1960 39 

194 Protokolli nr.5 i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi prodhimin për vitin 1960 nga 
industria e artizanatit të llojeve të reja të mallrave, të 
Konsumit të Gjerë. 

1960 8 

195 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së            Këshillit të Ministrave datë 
07.03.1960, mbi gjendjen e normave në sektorin e industrisë, 
minierave, gjeologjisë, ndërtimit, komunikacionit dhe 
artizanatit. 

1960 4 
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196 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë në pikën 11 të pjesës 
së dytë të vendimit nr. 467 datë 11.11.1958, lidhur me sistemin 
e pagave dhe stimulin për punonjësit e tregtisë shtetërore, 
kooperativiste të grumbullimit e Ndëmarrjes Shtetërore të 
Furnizimit të Punëtorëve. 

1960 4 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në vendimin 
nr. 456 datë 11.11.1958, mbi aprovimin e pasqyrave të pagave 
të punonjësve të institucioneve dhe organizatave qendrore. 

1960 2 

198 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raport i Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi disa ndryshime në 
sistemin e pagave të punonjësve të gjeologjisë. 

1960 9 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin 
nr.227 datë 22.06.1955, lidhur me organizimin e degës së 
bashkëpunimit tekniko-shkencor dhe heqjen e pagës 
suplimentare, punonjësve që kryejnë punën e bashkëpunimit 
tekniko-shkencor në ministritë e institucionet e tjera qendrore. 

1960 2 

200 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrisë datë 07.03.1960, mbi shtesë 
fondi për ndërtimin e dy shkollave në rrethin e Lushnjës e të 
Beratit. 

1960 2 

201 Raporti me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.03.1960, mbi prodhimin dhe ndreqjen e veglave të 
ndrimit nga ofiçinat mekanike, me vendimin përkatës. 

1960 11 

202 Raport i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.03.1960, mbi 
përfundimet e arritura në prodhimin e bitumit tip V të përzier 
me zhavor. 

1960 3 

203 Informacion i Ministrisë së Minierave, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.03.1960, mbi 
sigurimin e disa pajisjeve për mekanizimin e minierave. 

1960 2 
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204 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Industrisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Minierave 
datë 07.03.1960, mbi mungesën e mjeteve të xhiros në disa 
ndërmarrje të industrisë, së bashku me vendimet përkatëse. 

1960 10 

205 Protokolli nr.6 i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, 
mbi plotësimin e detyrave të caktuara në vendimin e Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë nr.20 datë 09.01.1959, 
lidhur me punën e Drejtorisë së Kombinatit të Drurit "Nako 
Spiro" Elbasan. 

1960 6 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi krijimin e ndërmarrjes të oksigjenit në Durrës. 

1960 4 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi vendosjen e sistemit të pagave 
për peshkatarët e ndërmarrjeve të peshkimit Shkodër-Lezhë 
dhe mbi krijimin e ndërmarrjes së peshkimit Shkodër. 

1960 7 

208 Raport i Ministrisë së Financave dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave, mbi përfundimet e nxjerra nga kontrolli financiar 
në Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Shkodër, mbi zbatimin e buxhetit për vitin 1959. 

1960 16 

209 Raport i Ministrisë së Financave, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.03.1960, mbi debi-
kreditë dhe mallrat mbi normativë. 

1960 4 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpenzimet për delegacionet e 
huaja. 

1960 8 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi bursat e studentëve që 
studiojnë në Hungari, Çekosllovaki, Rumani e Poloni. 

1960 2 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së Financave, mbi praktikën e nxënësve të teknikumeve dhe 
instituteve të larta. 

1960 2 
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213 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin 
nr.108 datë 18.03.1955, lidhur me krijimin e fondit të 
shpërblimeve për punonjësit e dalluar të ndërmarrjeve 
ekonomike nacionale e lokale. 

1960 3 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e fondit të posaçëm 
pranë Ministrisë së Mbrojtjes Popullore e Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, për të shpërblyer punonjësit e tyre. 

1960 3 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi rënien nga fuqia të vendimit 
nr.540 datë 20.12.1958, lidhur me shpërblimet në realizimin e 
planit të duhanit, pambukut e panxhar sheqerit. 

1960 3 

216 Informacion i Ministrisë së Financave, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
transportimit të kripës (shqyrtuar datë 7.03.1960). 

1960 1 

217 Raporti me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.03.1960, mbi kontrollin në fondin e pagave. 

1960 11 

218 Protokolli nr. 6/II i Këshillit të Ministrave me raportet 
përkatëse, mbi gjendjen e stacioneve thermale dhe masat për 
përmirësimin e shpejtë të saj. 

1960 6 

219 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Arsimit, shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.03.1960, mbi zhvillimin e mëtejshëm të kulturës fizike e të 
sporteve. 

1960 6 

220 Informacion i Ministrisë së Arsimit, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.03.1960, mbi 
gjendjen e internateve. 

1960 3 

221 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
organizimin e punës shkencore pranë institucioneve të 
ndryshme. 

1960 4 
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222 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi aprovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet 
drejtorive të radiodifuzionit të Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës së Irakut. 

1960 5 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa masa për forcimin e 
organeve të pushtetit lokal në fshat. 

1960 6 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës mbi sistemimin e fuqisë punëtore 
në punë. 

1960 6 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi dhënie pensioni për merita shërbimi. 

1960 3 

226 Informacioni me projektvendimin e Aparatit Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.03.1960, mbi masat për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimit e industrisë dhe të ndërtimit. 

1960 2 

227 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e konkursit 
për vëndet e punonjësve pedagogjike-shkencore, me 
informacionin përkatës. 

1960 4 

228 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.04.1960. 

1960 20 

229 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Ndërtimit mbi gjendjen e  punimeve në hidroçentralet 
Shkopet e Bistricës, masat për realizimin e grafikut të 
punimeve për vitin 1960 dhe mbi pagat e punonjësve për 
hapje tuneli. 

1960 8 

230 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 03.05.1956, mbi 
caktimin e vendit për ndërtimin e qytetit të ri të Kukësit. 

1960 1 

231 Raporte të Ministrisë së Ndërtimit e Bujqësisë, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.04.1960, mbi gjendjen e punimeve në objektet e bonifikimit 
dhe kontributi i fshatarësisë në këto objekte gjatë vitit 1959. 

1960 12 
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232 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi disa ndryshime në planin e bujqësisë të vitit 1960 dhe 
kulturën e suzamit e kikirikut. 

1960 4 

233 Raport i Këshillit të Ministrave së Bujqësisë, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.04.1960, mbi sigurimin e sasisë së mëndafshit natyral. 

1960 4 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi shfrytëzimin e rrënjëve të 
Shqopes. 

1960 5 

235 Raporti me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.04.1960, mbi normativat e harxhimit të pjesëve të 
këmbimit për autotraktorët dhe eskavatorët. 

1960 4 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpronësim toke, për 
prodhimin e tullave e tjegullave. 

1960 7 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, kalimin e aktiviteteve të prodhimit 
nga Bashkimi Qendror i Koop. Konsumit, Ministrisë së 
Industrisë. 

1960 20 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në 
rendimentin e punës dhe mbi fuqinë punëtore në disa 
ndërmarrje industriale. 

1960 5 

239 Informacion i Ministrisë së Industrisë, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi 
gjendjen e fabrikave të tullave. 

1960 3 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e kombinatit 
ushqimor në Tiranë. 

1960 3 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi aprovimin e rregullores mbi 
mënyrën e përdorimit të tokave për kërkimin e naftës dhe 
mineraleve të tjera të dobishme. 

1960 8 
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242 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndryshimin e rendimentit të 
punës, fuqisë punëtore dhe fondit të pagave të vitit 1960, për 
sektorin miniera-gjeologji. 

1960 5 

243 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi shitjen 
e bukës, miellrave dhe drithrave për 3/mujorin e I-rë 1960. 

1960 3 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi organizimin e llotarisë nga 
organizatat tregtare socialiste. 

1960 3 

245 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
kodin e doganave. 

1960 8 

246 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi Sigurimet 
Shoqërore Shtetërore si dhe mbi gjendjen e pensioneve. 

1960 24 

247 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.04.1960, mbi punën jashtë kohës normale të punës dhe 
mbi pushimin javor e vjetor të punonjësve. 

1960 4 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e II-të 1960. 

1960 3 

249 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.04.1960, mbi disa të meta në planifikimin e përdorimin 
e investimeve. 

1960 2 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërblimin teknik të 
gjyqtarëve sportivë dhe mbi dhuratat për garat e 
kampionateve ndërkombëtare e kombëtare. 

1960 13 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin 
nr.486 datë 11.11.1958, lidhur me pikat shëndetësore të Kryqit 
të Kuq Shqiptar. 

1960 3 
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252 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi thjeshtëzimin e personelit të 
listë-organikave dhe ndryshimin e planit të fuqisë punëtore 
dhe fondin e pagave për vitin 1960. 

1960 7 

253 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
ndryshimin e rregullores së normave të punës. 

1960 8 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në organikat e 
ndërmarrjeve bujqësore. 

1960 3 

255 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa shtesa në kontigjentin e 
personelit të Drejtorisë së Statistikave, në Komisionin e Planit 
të Shtetit. 

1960 2 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion me 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë në vendimin nr.113 
datë 07.04.1958, lidhur me normat e udhëtimit të automjeteve 
ndërmjet dy riparimeve. 

1960 2 

257 Relacion me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të Punës e 
Pagave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.04.1960, mbi disa ndryshime në sistemin e 
pagave të punonjësve të komunikacionit. 

1960 2 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në vendimin 
nr.460 datë 11.11.1958, lidhur me pagat e punonjësve të 
Shëndetësisë. 

1960 2 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në vendimin 
nr.462 datë 11.11.1958, lidhur me pagat dhe shpërblimet në 
sektorin e industrisë dhe minierave. 

1960 3 

260 Informacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
shpërblimet e mësonjësve që marrin tituj nderi. 

1960 2 

261 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.04.1960, mbi zhvillimin e mëtejshëm të 
kulturës fizike e sportit. 

1960 14 
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262 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, shqyrtuar në 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi 
lëvizjen artistike amatore dhe masat për zhvillimin e saj të 
mëtejshëm. 

1960 7 

263 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.04.1960, mbi ngritjen e një ndërmarrje për punime 
artistike. 

1960 1 

264 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi disa 
kërkesa për çerdhe ditore. 

1960 1 

265 Raporti i Ministrisë së Shëndetësisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi punën 
e spitaleve të kryeqytetit. 

1960 6 

266 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës 
mbi masat për përmirësimin e gjendjes së plazheve dhe 
krijimin e Ndërmarrjes së Shfrytëzimit të Plazhit të Durrësit. 

1960 7 

267 Raport i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi 
ndihmën teknike falas që jep Republika Çekosllovake për disa 
vepra industriale e të tjera. 

1960 5 

268 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi mbrojtjen e 
bujqësisë. 

1960 13 

269 Informacioni me projekturdhëresën e Komisionit të Planit të 
Shtetit, shqyrtuar nga Kryesia e Këshillit të Ministrave datë 
09.04.1960, mbi përmirësimin e regjistrave themeltar të 
shtetasve. 

1960 2 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi çmimet me shumicë pa tatim 
mbi xhiro, për mishin peshë e therur. 

1960 6 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi aprovimin e pensioneve për merita shërbimi. 

1960 2 
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272 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar nga Kryesia e 
Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi përjashtimin nga 
puna fizike të pjesëtarëve të ekipeve qeveritare e të studentëve 
të vitit të fundit, që japin provimet e shtetit. 

1960 1 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, mbi 
aprovimin e pensioneve për merita të shërbimi. 

1960 3 

274 Raport i ekspeditës sovjetike, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi punën 
shkencore të kryer nga ekspedita sovjetike, për ndihmë 
praktike Shqipërisë, lidhur me zhvillimin e industrisë së 
peshkut. 

1960 5 

275 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.04.1960, mbi vendimin për pagën e punonjësve të 
ndërtimit, që punojnë në hapjen e tuneleve të hidroçentraleve 
të Shkopetit e të Bistricës. 

1960 2 

276 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
09.04.1960, mbi rregulloren e kolonisë së edukimit të fëmijëve. 

1960 10 

277 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi tarifën e turistëve shqiptarë që 
dërgohen jashtë shtetit. 

1960 2 

278 Raporte të Ministrisë së Minierave dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.04.1960, mbi zbatimin e vendimit të Byrosë 
Politike nr. 333 datë 25.09.1959 lidhur me shpejtimin e 
punimeve gjeologjiko zbuluese, për ngritjen në kategori të 
rezervave të mineralit të hekur-nikelit në zonën Elbasan-
Pogradec. 

1960 20 

279 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Minierave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.04.1960, mbi zgjerimin e Uzinës Mekanike të Qytetit 
Stalin. 

1960 11 
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280 Relacioni i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 09.04.1960, mbi kreditë 
që do të kërkohen për 5/vjeçarin e III-të për bujqësinë. 

1960 9 

281 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.05.1960. 

1960 5 

282 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
rezultatet e kontrollit në disa ndërmarrje dhe organizata 
ekonomike të rrethit Peshkopi. 

1960 5 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi kufizimin e përdorimit të 
fondit rezervë në dispozicion të komiteteve ekzekutive të k.p 
të rretheve për vitin 1960. 

1960 4 

284 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi tarifat e taksave lokale. 

1960 4 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi aprovimin e bilancit të bankës 
së shtetit për ushtrimin e vitit 1959. 

1960 5 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e zyrave të normave 
dhe forcimin e degëve të punës dhe pagave pranë ministrive 
dhe institucioneve qendrore. 

1960 4 

287 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 06.05.1960, mbi fitime të paligjëshme nga ana e 
Mekanikës Bujqësore (SMT) Kukës. 

1960 5 

288 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
rendimenteve të bimëve të lashta dhe të vona të realizuara në 
vitin 1958-1959 si dhe mbi nxjerrjen e rendimenteve të bimëve 
bujqësore. 

1960 26 

289 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi gjuetinë 
dhe peshkimin në ujrat malore si dhe mbi përmirësimin e 
punës në sektorin e gjuetisë. 

1960 37 
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290 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi ndalimin e 
nxjerrjes jashtë teritorit të këshillave popullore të disa 
rretheve, të kafshëve të tërheqjes. 

1960 8 

291 Qarkore e Qeverisë dhe informacioni, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi 
shpërdorimin e misërit të bllokuar, për llogari të grumbullimit 
në disa kooperativa bujqësore. 

1960 3 

292 Raport i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi 
elektrifikimin e fshatrave. 

1960 7 

293 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi 
plotësimin e mdërtimeve me qerpiçë në vitin 1959 dhe 
zgjerimin e tyre për vitin 1960. 

1960 4 

294 Informacioni i Ministrisë së Ndërtimit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1960, mbi gjendjen e tullave. 

1960 5 

295 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndërtimin e rrugëve të reja 
pyjore mbi planin e vitit 1960. 

1960 5 

296 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi punën 
fizike të disa inxhinierëve dhe teknikëve të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1960 1 

297 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi 
arkëtimin e të hollave nga kooperativat e konsumit. 

1960 1 

298 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi 
caktimin e disa rregullave për dekorimet. 

1960 1 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e një komisioni 
qeveritar, për çështje të Këshillit të Ndihmës Reciproke 
Ekonomike. 

1960 10 
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300 Relacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 06.05.1960, mbi disa 
shkurtime dhe ndryshime që duhen bërë në Aparatin e 
Këshillit të Ministrave. 

1960 2 

301 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e vlerësimit të 
punimeve të montimit. 

1960 3 

302 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e një rruge 
për nxjerrjen e mineralit të pasur të bakrit në Perlat të rrethit 
Mirditë. 

1960 2 

303 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi prishjen e vendimit të 
Arbitrazhit Shtetëror. 

1960 3 

304 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e vendit të 
drejtorit të Blegtorisë, shtimin e një vendi të zëvendësministrit 
në Ministri të Bujqësisë dhe emërimi i Dhimitër Kotinit 
zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë. 

1960 1 

305 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 02.06.1960. 

1960 11 

306 Informacion mbi fitime të paligjshme të kryera nga SMT-ja e 
Kukësit. 

1960 7 

307 Relacion mbi shtesën e fondit në objektin e Senatoriumit të Ri 
të Tiranës. 

1960 1 

308 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti përkatës, mbi 
përfundimin e kontrollit financiar të rrethit Skrapar. 

1960 3 

309 Raport i KQ të PPSH shqyrtuar në mbledhjen e K.K.M. datë 
02.06.1960, mbi zbatimin e vendimeve të Plenumit të KQ të 
Partisë të nëntorit 1959, lidhur me pyjet dhe vaditjen. 

1960 4 

310 Informacion i përbashkët i Ministrisësë Industrisë e K.Sh. të 
Grumbullimeve, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e detyrave të vendimit të 
Byrosë Politike nr. 333 datë 27.09.1959, lidhur me farën e 
pambukut. 

1960 4 
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311 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi masat për shtimin e 
grumbullimit të valanidhit, shqemës, çermen-dellit dhe 
lëvozhgave të gështenjave. 

1960 10 

312 Informacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 02.06.1960, mbi disa 
ndryshime në vendimin nr. 125 datë 07.03.1960, lidhur me 
furnizimin e kooperativave bujqësore me pjesë këmbimi, 
goma automjetesh, bateri, motopompa, material elektrik e 
tjerë. 

1960 3 

313 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi 
prodhimin e karrove e qerreve. 

1960 5 

314 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti përkatës, mbi 
akordimin e 25.000 dollarë për sigurimin e teleferikëve pyjor 
nga importi. 

1960 2 

315 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Tregtisë, Industrisë dhe BQ të Koop.Konsumit, mbi disa 
ndryshime në planin e prodhimit të Ministrisë së Industrisë 
për vitin 1960. 

1960 15 

316 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvedimin përkatës, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore të shfrytëzimit të pyjeve në rrethin Berat. 

1960 3 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin përkatës, 
mbi planin e xhiros së arkës për ndërmarrjet industriale të 
shfrytëzimit pyjor në rrethet Tiranë, Vlorë, Korçë. 

1960 2 

318 Raport i Ministrisë së Tregtisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 02.06.1960, mbi masat 
e marra për tregtinë pranverore. 

1960 4 

319 Raport i Bashkimit Qendror Koop. Konsumit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
02.06.1960, mbi grumbullimin dhe industrializimin e 
qumështit për periudhën 01.01.1960 deri 15.05.1960. 

1960 4 
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320 Relacioni me projektvendimin të Komitetit Shtetëror të Punës 
e Pagave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 02.06.1960, mbi aprovimin e rregullores për 
normimin e punës. 

1960 8 

321 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në tabelën e 
pagave të ndërtimit. 

1960 3 

322 Relacioni me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të Punës e 
Pagave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 02.06.1960 mbi shtimin organik të dy rojeve, 
në Drejtorinë e Radiotelevizionit. 

1960 1 

323 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
qendrës eksperimentale të televizionit. 

1960 2 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi pezullimin e projektimit të 
portit të Vlorës. 

1960 2 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi tarifën e transportit të 
materialeve të ndërtimit, për punonjësit që ndërtojnë banesa. 

1960 3 

326 Raporte të Komitetit Shtetëror të Grumbullimit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 02.06.1960 
dhe qarkore e Aparatit të Qeverisë, mbi stabilizimin e planit të 
grumbullimit të detyrimeve për vitin 1960 dhe mbi 
kontaktimet për blerjen e tepricave. 

1960 9 

327 Relacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 02.06.1960, mbi një 
ndryshim në Kodin e Punës që nuk është pranuar nga 
Presidiumi i Kuvendit  Popullor. 

1960 2 

328 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
02.06.1960, mbi shpërndarjen e studentëve që mbarojnë 
studimet e larta jashtë shtetit dhe në vend në vitin 1960. 

1960 6 
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329 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi caktimin e numrit të 
studentëve që do të ndjekin studimet në institutet e larta 
arsimore gjatë vitit 1960-1961. 

1960 18 

330 Relacion me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 02.06.1960, mbi bërjen e regjistrimit të përgjithshëm të 
popullsisë në vitin 1960. 

1960 7 

331 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
aprovimin e protokollit të mbledhjes së tretë të zakonshëm të 
Komisionit Shqitaro-Jugosllav, për ekonominë ujore. 

1960 5 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ndërtimin e Parkut të Automobilave të Drejtorisë Speciale. 

1960 2 

333 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, 
vendimin e Byrosë Politike të Partisë nr.117 datë 23.03.1960, 
lidhur me nomenklaturën e kuadrove që mund të dërgohen 
në kurset e larta dy vjeçare të ekonomisë, bujqësisë dhe të 
drejtësisë. 

1960 7 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në rregulloren, 
lidhur me aspiranturat, sipas vendimit të aprovuar nr.153 datë 
02.05.1955. 

1960 5 

335 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
02.06.1960, mbi plotësimin e pagesës reale të punëtorëve e 
nëpunësve për vitin 1959. 

1960 2 

336 Informacion i Ministrisë së Komunikacionit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
02.06.1960, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.162 datë 29.04.1959, për përmirësimin e punës së sektorit të 
PTT. 

1960 2 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
qeveritar për marrje masash në favor të të dëmtuarve nga 
tërmeti në rrethin e Korçës. 

1960 1 
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338 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960. 

1960 14 

339 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.06.1960, mbi zbatimin e vendimit Nr.113 datë 03.04.1957, 
lidhur me shpërblimet e punonjësve që merren me 
përmirësimin e racës së dhenve. 

1960 2 

340 Raport i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 29.06.1960, mbi mbledhjen e 
pambukut dhe të duhanit. 

1960 5 

341 Raporti me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të 
grumbullimit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 29.06.60, mbi heqjen e shpërblimit plotësues 
të punëtorëve të grumbullimit dhe manipulimit të lëkurëve 
dhe shpërblimin për grumbullimin e gjakut të thersave. 

1960 3 

342 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.06.1960, mbi gjendjen në sektorin e blojës. 

1960 4 

343 Relacioni me projektvendimin të Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar  në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi çmimet e grumbullimit të duhaneve në 6 
klasa. 

1960 4 

344 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi mbulimin e mungesave të 
mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve industriale. 

1960 7 

345 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndarjen e Ndërmarrjes 
Industriale të Qelq-Qeramikës Tiranë. 

1960 3 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi financimin e mungesës të 
mjeteve të xhiros dhe mbulimin e tyre për miniera-gjeologji, 
nga viti 1959. 

1960 8 
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347 Raport i Ministrisë së Minierave, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.06.1960, mbi 
llogaritjet ekonomike për rastin e përdorimit të naftës në vend 
të gazit, për Uzinën e Plehrave Azotike. 

1960 3 

348 Informacion i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi disa ndryshime në pagat e Institutit të 
Lartë Bujqësor. 

1960 3 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi dhënie shpërblimi për 
vështirësi pune, personelit të stacioneve dhe zonave pyjore të 
Ndërmarrjes Shtetërore të Pyjeve. 

1960 2 

350 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërblimin e brigadave dhe 
mjeshtrave. 

1960 7 

351 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.06.1960, mbi kalimin nga paga sipas klasifikimit të punës, 
në pagën sipas kategorisë personale të punëtorëve. 

1960 12 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi forcimin e kontrollit teknik 
përkatës, mbi forcimin e kontrollit teknik të cilësisë së 
prodhimit. 

1960 4 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa shtesa në kontigjentin e 
personelit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1960 2 

354 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e III-të 1960. 

1960 3 

355 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi tatimin mbi xhiro të artikujve 
të trikotazhit, të prodhimit lokal. 

1960 3 

356 Relacion me projektvendimin e Ministrisë së Financave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi organizimin e sigurimeve të jashtme, për 
sigurim mallrash të importuara. 

1960 7 
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357 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi përjashtimin nga pagimi i 
tatimit mbi beqarët dhe të martuarve pa fëmijë. 

1960 2 

358 Raporti me projekturdhëresën e projektvendimin e Komisionit 
të Planit të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.06.1960, mbi përbërjen, 
evidentimin dhe kontrollin e fondit të pagave. 

1960 12 

359 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Drejtësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi disa çështje të përmbarimit. 

1960 4 

360 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.VI.1960, mbi 
gjendjen e materialeve të ndërtimit dhe cilësia e tyre. 

1960 3 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndërtimin e dy konvikteve për 
Universitetin Shtetëror të Tiranës. 

1960 2 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin e projektprotokollin, mbi shkëmbimet 
kulturale në rrugë shtetërore me Italinë dhe Francën. 

1960 15 

363 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi shtesë meremetimi në stacionin Termal 
(Llixhë) Elbasan. 

1960 2 

364 Relacion me projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi disa shtesa fondi për spitalet. 

1960 2 

365 Relacioni me projektdekretin e projekturdhëresën të Ministrisë 
së Shëndetësisë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.06.1960, mbi taksat e pagesat e 
anijeve të huaja që prekin portet e Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1960 7 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionin me 
projektvendimin përkatës, mbi shtimin e kufijve të financimit, 
për zgjerimin e frigoriferit pranë Fabrikës së Birrës në Korçë. 

1960 2 
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367 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1960, mbi ndryshimin dhe shtrirjen e ligjit nr.2803, 
lidhur me Sigurimet Shoqërore Shtetërore. 

1960 8 

368 Relacioni me projektdekretin e Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.06.1960, mbi një ndryshim në ligjën nr.680 datë 09.03.1949, 
lidhur me shërbimin ushtarak. 

1960 7 

369 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në vendimin 
nr.109 datë 01.04.1959, lidhur me rritjen e sanksioneve në 
protokollmarrëveshjen dhe kontratat tip të furnizimit. 

1960 2 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënie pensioni për merita shërbimi Hysen Zeqo Binjaku. 

1960 2 

371 Projektplani shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 29.06.1960, mbi çështjet që do të shqyrtohen 
në Kryesi dhe Këshillin e Ministrave gjatë tremujorit të III-të të 
vitit 1960. 

1960 2 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi gjendjen dhe masat për rritjen 
e koeficientit të fuqisë elektrike (kosinus Fi) në zbatim të 
vendimit të Qeverisë nr.452 datë 25.11.1959. 

1960 9 

373 Relacione me projektdekretin e projektvendimin e Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.06.1960, mbi ndryshim në 
dekretin nr.2863 dhe vendimin nr.33 datë 16 mars e 9 shtator 
të vitit 1959, lidhur me pensionet e disa të drejta ushtarakëve 
të mbrojtjes popullore dhe të punëve të brendshme, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1960 9 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni përkatës, 
mbi konventën për mbrojtjen e vlerave kulturale në rast 
konflikti të armatosur. 

1960 44 

375 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe letër drejtuar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, mbi planin e 5 
vjeçarit të II-të për Kombinatin e Tekstilit "Stalin". 

1960 5 
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376 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e veprimtarisë 
së kooperativës së peshkatarëve në rrethin e Korçës, Ministrisë 
së Industrisë. 

1960 1 

377 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesën e një shtëpi 
fëmije në planin e vitit 1960. 

1960 1 

378 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.07.1960. 

1960 7 

379 Projektplani i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, mbi planin e bujqësisë dhe grumbullimit për vitin 
1960. 

1960 137 

380 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion me 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë në planin e 
grumbullimit të farës së grurit. 

1960 3 

381 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë në planin e 
investimeve, për sistemin e fushës së Zadrimës për vitin 1960. 

1960 3 

382 Relacion me projektvendimin e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 18.07.1960, mbi ndërtimin e një ofiçinë 
rajonale me qendër në Thumanë. 

1960 1 

383 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti përkatës, mbi 
krijimin e teknikumit të mekanikës bujqësore dhe të klinikës 
veterinare. 

1960 3 

384 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një shtesë kufi financimi, për 
investime në sektorin e bujqësisë. 

1960 3 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në fondin e 
investimeve të sektorit të bujqësisë për vitin 1960. 

1960 2 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shkëmbim mjete kryesore 
(magazina) në mes sektorëve të bujqësisë dhe industrisë. 

1960 3 
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387 Raporti dhe informacioni i Ministrisë së Shëndetësisë e 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen  e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960, mbi 
luftimin e brucelozës. 

1960 4 

388 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.07.1960, mbi preventivimin dhe luftimin e epidemisë 
eventuale të fruthit. 

1960 4 

389 Raport i Ministrisë së Industrisë, shqyrtuar në mbledhjen  e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960, mbi punën 
e Kombinatit të Tekstilit "Stanin" në plotësimin e detyrave të 
planit dhe në arritjen e treguesve të caktuar në vendimin e 
Byrosë Politike nr.355 datë 29.09.1959. 

1960 8 

390 Raport i Ministrisë së Industrisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960, mbi 
rezultatet e masave për përmirësimin e cilësisë së prodhimeve 
dhe uljen e kostos në industrinë ushqimore. 

1960 7 

391 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960, mbi 
vendin e ndërtimit të tre fabrikave të reja të vajit të ullirit, 
rindërtimin e fabrikave të sapunit dhe sheqerit në Korçë. 

1960 5 

392 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Industrisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.07.1960, mbi ndryshimin e standarteve të druve të 
zjarrit e të qymyr drurit. 

1960 4 

393 Raporti i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960, mbi 
furnizimin e qyteteve kryesore me lëndë djegëse (dru, qymur-
druri). 

1960 4 

394 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Minierave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.07.1960, mbi gjendjen e minierës së bakrit  dhe 
perspektivën e saj në të ardhmen. 

1960 6 
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395 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Minierave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.7.1960 dhe relacioni drejtuar Byrosë Politike, mbi 
mbylljen e kantierit të qymyr-gurit në Priskë, me vendimin 
përkatës. 

1960 8 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi një ndryshim në planin e 
prodhimit të ndërmarrjes minierave të qymyr-gurit të 
Memaliajt. 

1960 3 

397 Informacion i Ministrisë së Minierave, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960 dhe 
relacioni drejtuar Byrosë Politike të Partisë, mbi ngritjen e 
teknikumit dhe të shkollës së rezervave për minierat. 

1960 3 

398 Informacion i Ministrisë së Minierave, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 18.07.1960 dhe 
urdhëri drejtuar disa institucioneve, mbi zgjatjen e afatit të 
qëndrimit të dy brigadave sovjetike të shpimit në sektorin e 
minierave. 

1960 6 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi marzhet e ndërmarrjeve 
shtetërore të grumbullimit. 

1960 5 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport me 
projektvendimin përkatës, mbi mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të vitit 1959, të ndërmarrjeve të ndërtimit. 

1960 7 

401 Raporti i Bashkimit Qendror të Koop. Artizanatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, mbi përfundimin e masave të mara për 
përmirësimin e cilësisë së prodhimit dhe uljen e kostos në 
artizanat. 

1960 6 

402 Informacion i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.VII.1960, mbi vendosjen e shpërblimit për cilësinë në 
prodhimin e cigareve. 

1960 1 
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403 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërblimin e shoferave të 
Kombinatit të Naftës, që transportojnë punëtorët në vendet e 
punës gjatë tre turneve. 

1960 3 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi rregulloren e mirëmbajtjes, 
shfrytëzimit dhe mbrojtjes së shëndetit, lidhur me ujësjellësit e 
qyteteve. 

1960 25 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërndarjen dhe shfrytëzimin  
e fuçive metalike të zbrazëta stok dhe ato që vijnë nga importi. 

1960 6 

406 Relacion me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.07.1960, mbi ndryshimin e planit të qarkullimit të 
mallrave për vitin 1960. 

1960 1 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
përmirësimin e punës së parkut dhe akordimi i 20 veturave 
për delegacionet e huaja. 

1960 3 

408 Informacioni i Ministrisë së Drejtësisë, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, mbi paditë e shkurorëzimit të gjykuara në vitin 
1959. 

1960 6 

409 Informacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi krimet e vrasjes me 
dashje gjatë vitit 1959. 

1960 7 

410 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 16.08.1960, mbi projektplanin e zhvillimit të ekonomisë 
dhe kulturës popullore, gjatë pesëvjeçarit të III-të të 1961-1965. 

1960 4 

411 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960. 

1960 6 

412 Relacion me projektvendimin e Ministrisë së Ndërtimit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960, mbi planin rregullues të plazhit të Pogradecit. 

1960 2 
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413 Relacion me projektvendimin e Ministrisë së Ndërtimit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960, mbi planin rregullues të qytetit të Lezhës. 

1960 2 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi gjendjen dhe masat për 
shpejtimin e punimeve të ndërtimit të Portit të Durrësit dhe 
vënien në shfrytëzim të dokut lundrues. 

1960 9 

415 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi plotësimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të Drejtorisë së Portit Durrës dhe të 
NSHRAK-ut në Tiranë. 

1960 4 

416 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960, mbi 
zhvillimin e blegtorisë dhe prodhimtarinë e saj për 6/mujorin 
e I-rë 1960 në kooperativa bujqësore dhe në ndërmarrje 
bujqësore shtetërore. 

1960 14 

417 Raport i Ministrisë së Bujqësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960, mbi 
zhvillimin e punimeve në bonifikimet e mëdha gjatë 
6/mujorit të I-rë të vitit 1960. 

1960 2 

418 Raporti me projektvendimin e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.08.1960, mbi gjendjen e kadastrës së tokave 
dhe mbi masat për përmirësimin e saj. 

1960 3 

419 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shtesë fondi për kanalin 
vaditës të Vunoit. 

1960 3 

420 Raport i Ministrisë së Bujqësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960, mbi masat 
pregatitore për fushatën e ndërzimit artificial të dhenve dhe 
rezultatet  e ndërzimit në lopë. 

1960 2 

421 Raport i Ministrisë së Industrisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960. mbi 
ndryshimin e standarteve të druve të zjarrit dhe të qymyrit të 
drurit. 

1960 2 
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422 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e degës së material-
ndërtimit dhe drurit, për teknolog të mesëm. 

1960 3 

423 Relacione të Aparatit të K.M dhe të Ministrisë së Industrisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960, mbi plotësimin e disa nevojave të industrisë 
së drurit në lëndë të parë (damkim). 

1960 15 

424 Relacion i Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë, shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960, mbi organizimin e shitjes së mallrave me kredi 
punonjësve, ndërmarrjet tregtare dhe kooperativat e 
konsumit. 

1960 2 

425 Relacion me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960, mbi një ndryshim në planin e qarkullimit të 
mallrave për vitin 1960. 

1960 1 

426 Raport i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960, mbi mallrat 
e dëmtuara dhe jashtëpërdorimit dhe mbi masat e marra për 
sistemimin e tyre. 

1960 3 

427 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 23.08.1960, mbi shfuqizimin e vendimit nr. 
428 datë 24.11.1955, lidhur me disa rregulla për strehimin. 

1960 2 

428 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa ndryshime në ndërtimin e 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit. 

1960 4 

429 Raport i Ministrisë së Arsimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960, mbi 
gjendjen e gjuhëve të huaja në shkollat tona. 

1960 3 

430 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960, mbi rregulloren për bashkëpunimin e 
institucioneve përkatëse për televizionin. 

1960 3 
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431 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.08.1960, mbi regjistrimin e popullsisë. 

1960 6 

432 Relacion i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 23.08.1960, mbi 
pensionin për merita shërbimi të Magrip Muho Banaj. 

1960 1 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim me 
projektvendimin përkatës, mbi punën e kryer nga grupi i 
përkohëshëm i ekspertëve të K.E.N.R.-it (Këshill Ekonomik 
Ndihmës Reciproke) për energjetikën. 

1960 5 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa shtesa e paksime në 
planin e ndërtimeve të vitit 1960. 

1960 14 

435 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.09.1960. 

1960 8 

436 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni mbi 
projektidenë e kanalizimeve të plazhit të Durrësit. 

1960 3 

437 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni mbi 
përcaktimin e llojeve të materialeve të ndërtimit, që do të 
përdoren në të ardhmen në zona të ndryshme të Republikës. 

1960 16 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport mbi ndërtimin e 
rrugës automobilistike Kolonjë-Libofshë. 

1960 4 

439 Raport i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 20.09.1960, mbi 
gjendjen e punimeve në veprat e bonifikimit për vitin 1960. 

1960 7 

440 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 20.09.1960, mbi gjendjen e 
përhapjes së sëmundjeve të turbekulozit e brucelozës në 
gjedhët dhe masat për luftimin e tyre. 

1960 11 

441 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërblimin plotësues të 
kuadrove drejtuese dhe të specialistëve të kooperativave 
bujqësore. 

1960 8 
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442 Informacion me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.09.1960, mbi krijimin e grupit të revizorëve për 
kooperativat bujqësore pranë komiteteve ekzekutive të k.p. të 
rretheve. 

1960 5 

443 Raport i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 20.09.1960, mbi gjendjen e 
bimëve industriale dhe të misërit. 

1960 8 

444 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.09.1960, mbi grumbullimin e ujemit të stacioneve të 
Mekanikës Bujqësore (S.M.T.-ve). 

1960 5 

445 Raporte të Komisionit Shtetëror të Grumbullimit dhe të 
Prokurorisë së Përgjithshme, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 20.09.1960, mbi 
sufiçitet që kanë dalë në depot e ndërmarrjeve të grumbullimit 
nga marrëdhëniet me fshatarësinë. 

1960 14 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion me 
projektvendimin përkatës, mbi masat për përmirësimin e 
shpërndarjes së kreditit agrar. 

1960 7 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi kontrollin e zbatimit të 
buxhetit në rrethin e Kukësit dhe masat kundër veprimeve të 
parregullta. 

1960 9 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi shpenzimet buxhetore për 
çerdhe e kopshte të fëmijëve dhe masat për përmirësimin e 
punës së tyre. 

1960 21 

449 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi normativat e pajisjeve në 
institucionet shëndetësore dhe në azilet e pleqve. 

1960 29 

450 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi tatimin në 
të ardhurat e popullsisë. 

1960 13 
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451 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.09.1960, mbi një ndryshim në vendimin nr.479 datë 
11.11.1958, lidhur me shumën që i jepet në dobi të mjeteve 
detare dhe valutës në dobi të detarëve. 

1960 3 

452 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi saktësimin e shifrave të 
buxhetit nacional të vitit 1960. 

1960 5 

453 Relacioni me projekturdhëresën e Ministrisë së Financave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.09.1960, mbi ndryshimet në Urdhëresën nr.9 datë 
06.06.1957, lidhur me shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve e 
nëpunësve. 

1960 8 

454 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.09.1960, mbi zbatimin e detyrave për studimin dhe 
vendosjen e normave teknike të punës në ndërmarrjet 
ekonomike. 

1960 3 

455 Relacion me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të Punës e 
Pagave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.09.1960, mbi heqjen e pagës progresive në 
sektorët e ngarkim-shkarkimit. 

1960 3 

456 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi çeljen e kursit qendror për 
aftësimin e normistëve. 

1960 4 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndarjen e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Importit në dy ndërmarrje ekonomike dhe 
riorganizimin e sektorit të tregtisë së jashtme. 

1960 14 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi disa shtesa në organikën e 
Gjendjes Civile dhe rregullimin e pagave të tyre. 

1960 4 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi lëvizjen artistike amatore dhe 
krijimin e shtëpisë qendrore të krijimtarisë popullore. 

1960 7 
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460 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e institutit të folklorit 
muzikor e gojor. 

1960 5 

461 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Miniera-
Gjeologjisë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.09.1960, mbi krijimin e repartit të shpëtimit 
në miniera. 

1960 9 

462 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shtesë fondi për shpejtimin e 
punimeve për përmirësimin e gjendjes së rrjetit elektrik. 

1960 4 

463 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi mënyrën e kalimit në 
administrim të ndërmarrjeve, tokave, ndërtesave, instalimeve, 
pajisjeve dhe materialeve si dhe të kalimit të tyre në pronësi të 
organizatave kooperativiste ose të organizatave të tjera 
shoqërore. 

1960 13 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi punimet e sesionit të XIII të 
Këshillit të Ndihmës Ekonomike Reciproke, mbajtur në 
Budapest 26-29 korik 1960. 

1960 4 

465 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi disa masa për furnizimin e 
rregullt të popullsisë dhe të institucioneve me dru-zjarri dhe 
qymyr-druri. 

1960 18 

466 Relacioni me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.09.1960, mbi shpërblimin e nxënësve në ekonomi në 
industrinë e tekstileve. 

1960 3 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndryshimin e planit të 
prodhimit në ndërmarrjen e minierave shtetërore të kromit, 
Kam-Tropojë. 

1960 5 

468 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.10.1960. 

1960 8 
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469 Raporte e informacione të Ministrisë së Arsimit, Universitetit 
Shtetëror të Tiranës e tjerë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi zhvillimin e 
punës kërkimore-shkencore në Universitetin Shtetëror e të 
Institutit Bujqësor për vitet 1961-1975. 

1960 26 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi disa masa të shpejta për 
pregatitjen e kuadrit arsimor dhe mbi trajtimin e tij. 

1960 9 

471 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimet përkatës, mbi  punën me akord në bujqësi 
dhe në degët e tjera të ekonomisë si dhe aprovimi i rregullores 
për këtë qëllim. 

1960 30 

472 Njoftim i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1960, mbi dëmtimin e misrit të prodhuar vitin e kaluar, 
në Ndërmarrjen Bujqësore Shtetërore Sukth (Durrës). 

1960 1 

473 Njoftimi me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1960, mbi pregatitjen e kuadrove të kooperativave 
bujqësore. 

1960 4 

474 Njoftimi me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.10.1960. mbi krijimin e ndërmarrjeve bujqësore 
shtetërore dhe shkrirjen e disa kooperativave bujqësore në to. 

1960 8 

475 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi deshët 
e importuar dhe gjendja e tyre. 

1960 4 

476 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi 
fushatën e mbjelljeve. 

1960 5 

477 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftimi me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërndarjen e kooperativës 
bujqësore Çemericë të rrethit të Korçës. 

1960 4 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi pjesët e 
këmbimit për traktora dhe makina bujqësore. 

1960 3 
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479 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi mbulim humbjesh për 
6/mujorin e I-rë 1960 në disa ndërmarrje të sektorit të 
industrisë. 

1960 11 

480 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi disa probleme të kostos, 
kontabilitetit dhe financës në degën e industrisë. 

1960 10 

481 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1960, mbi zbatimin e vendimit të KM nr. 91 datë 
16.02.1960, lidhur me kufizimin e shpenzimeve dhe blerje 
materiale, kryerje punime dhe shërbime në persona privatë. 

1960 6 

482 Parashtresë e Ministrisë së Financave, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi 
humbjet jashtë planit dhe mbi plotësimin e planit të fitimit për 
6/mujorin e parë. 

1960 5 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi planin e kreditit me afat të 
gjatë për vitin 1961. 

1960 9 

484 Parashtresa me projektvendimin e Ministrisë së Financave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.10.1960, mbi mënyrën e pagimit të punonjësve të 
administratës që japin mësime në shkollat e larta dhe të 
mesme, së bashku me vendimin përkatës. 

1960 6 

485 Parashtresa me projektvendimin e Ministrisë së Financave, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.10.1960, mbi disa të meta në përdorimin e fondit të 
pagave. 

1960 7 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, mbi 
realizimin e tremujorit të tretë të planit të arkës dhe mbi 
planifikimin e arkës e të kreditit për tremujorin e IV-të 1960. 

1960 11 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të Ndërmarrjes Shtetërore të Grumbullimit 
Peshkopi, rezultuar në fund të vitit 1959. 

1960 4 
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488 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi nxjerrjen jashtëpërdorimit të 
një sasie duhani dhe ndalimin e grumbullimit të duhaneve 
copë dhe të prishur nga myku. 

1960 4 

489 Parashtresë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1960, mbi përfundimet e arritura në blegtori në sektorin 
e grumbullimit, lidhur me zbatimin e detyrave, caktuar nga 
Plenumi i Komitetit Qendror të Partisë, i nëntorit 1958. 

1960 7 

490 Parashtresë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1960, mbi plotësimin e fushatës, për grumbullimin e të 
lashtave dhe mbi masat për fushatën e të vonave. 

1960 5 

491 Parashtresa me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacionit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi disa ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 365 datë 01.09.1958, mbi 
normativat e përdorimit të gomave. 

1960 3 

492 Parashtresa me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacionit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi dhënien e titujve, 
urdhërave dhe medaljeve të punës shoferave të dalluar, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1960 7 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërblimin e arsimtarëve për 
mësime të veçanta në fshat. 

1960 3 

494 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi ndërtimet në Senatoriumin e 
sotëm të Tiranës. 

1960 3 

495 Parashtresa me projektvendimin e Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.10.1960, mbi disa masa për forcimin e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

1960 6 
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496 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi gjendjen dhe akordim fondi 
për restaurimin e monumenteve historike e kulturale të vendit 
tonë. 

1960 4 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi shtesë kufiri financimi të disa 
objekteve shkollore për vitin 1960. 

1960 4 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi avancimin e disa objekteve 
shkollore të vitit 1961 për në vitin 1960. 

1960 5 

499 Njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.10.1960, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 51 datë 02.03.1959, 
lidhur me mortalitetin ifantil. 

1960 8 

500 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa përkatëse, 
mbi dhënie pensioni për merita shërbimi, Qazim Ahmet 
Peshkut dhe Riza Ymer Nishanit. 

1960 4 

501 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1960, mbi plotësimin e detyrave të uljes së kostos në 
industri, miniera, ndëtim, komunikacion dhe Mekanika 
Bujqësore (S.M.T), gjatë 6/mujorit të I-rë të vitit 1960. 

1960 6 

502 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.11.1960. 

1960 11 

503 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1960, mbi vonesat në shpërndarjen e mallrave të 
importit. 

1960 5 

504 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Vankave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1960, mbi zbatimin e detyrave që cakton letra e Komitetit 
Qendror të Partisë nr. 704 datë 13.04.60 lidhur me mënjanimin 
e çrregullimeve në importin e makinerive, pajisjeve dhe 
mallrave të konsumit të gjerë. 

1960 8 
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505 Parashtresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë datë 24.11.1960, mbi çmimet e mallrave 
të import-eksportit me vendet socialiste. 

1960 27 

506 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 24.11.1960, mbi 
furnizimin e rretheve dhe zonave që izolohen nga dimri. 

1960 6 

507 Raporti me projektvendimin e Ministrisë së Industrisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.11.1960, mbi vështirësitë e hasura në Kombinatin e 
Tekstilit nga mosfurnizimi i rregullt me lesh dhe masat që 
propozohen të merren për përmirësimin e gjendjes. 

1960 4 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi punimin e projektdetyrimeve 
të Kombinatit të Yndyrnave në Fier. 

1960 6 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi kalimin e Fabrikës së 
Niseshtesë së Shijakut nga industri lokale në atë kombëtare. 

1960 5 

510 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi ngritjen e një blloku të 
vreshtave në rrethin e Librazhdit. 

1960 8 

511 Njoftim i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1960, mbi gjendjen në Uzinën Mekanike Bujqësore të 
Rrethit Durrës. 

1960 4 

512 Njoftim i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1960, mbi prishjen e livadheve të Bizës për tokë buke. 

1960 1 

513 Parashtresë e Ministrisë së Bujqësisë, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 24.11.1960, mbi 
zhvillimin e blegtorisë dhe prodhimeve blegtorale për 
9/mujorin e vitit 1960 në kooperativat bujqësore dhe 
ndërmarrjet bujqësore shtetërore. 

1960 17 
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514 Parashtresë me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.11.1960, mbi masat për grumbullimin dhe 
shfrytëzimin e plehrave organike. 

1960 11 

515 Njoftim i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
24.11.1960, mbi zbatimin e marrëveshjes lidhur ndërmjet 
Ministrisë së Bujqësisë të Republikës Demokratike Gjermane 
dhe Ministrisë së Bujqësisë të RP Shqipërisë, lidhur me 
zhvillimin e mbjelljes së patates së herëshme në Shqipëri. 

1960 6 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e një blloku me 
agrume në Ndërmarrjen Lokale Bujqësore Shtetërore të 
Vrinës. 

1960 5 

517 Parashtresë me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.11.1960, mbi rajonizimin e gjësë së gjallë. 

1960 11 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës mbi krijimin e një kursi për 
aftësimin e kuadrove të bujqësisë për shfrytëzimin e veprave 
ujore dhe teknikën e ujitjes. 

1960 7 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi problemin e ndërtimit e të 
sistemimit në fshat. 

1960 8 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi fillimin e punimeve në vitin 
1960 të disa veprave të parashikuara në vitin 1961 dhe mbi 
ndryshimin e kufive të financimit të disa objekteve të vitit 
1960. 

1960 17 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi planin e zhvillimit ekonomik e kultural të RPSH 
për vitin 1961. 

1960 12 

521/1 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës. 

1960 12 
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521/2 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës. 

1960 15 

522 Planet e zhvillimit ekonomik dhe kultural të RPSH të 
komiteteve ekzekutive të rretheve për vitin 1961, aprovuar me 
vendim të Këshillit të Ministrave nr. 503 datë 24.11.1960. 

1960 27 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti me 
projektvendimin përkatës, mbi buxhetin konsuntiv të shtetit 
për vitin 1959. 

1960 10 

524 Raport i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 24.11.1960, mbi 
llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat e kooperativave bujqësore, 
për vitin 1960 dhe mbi të metat e konstatuara në përpilimin e 
raporteve vjetore të kooperativave bujqësore. 

1960 6 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresat me 
projektvendimet përkatës, mbi ndryshimet e organikave të 
institucioneve arsimore, shëndetësore, ekonomike e tjerë. 

1960 54 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi shtesë në kaptinën V pika 12 të 
vendimi të Këshillit të Ministrave nr. 462 datë 11.11.1960, 
lidhur me shpërblimin mbi pagën e punëtorëve të zbrazjes së 
furrave Ofman të tullave e porcelanit. 

1960 4 

527 Raporti i Ministrisë së Minierave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 24.11.1960, gjendjen e 
punimeve të studimit për projektizimin e Uzinës së Plehrave 
Azotike dhe të Kombinatit Kimiko-Metalurgjik. 

1960 6 

528 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi kalimin Ministrisë së Tregtisë 
të shërbimit doganor në Qaf-Thanë, Qaf-Prushit dhe Han të 
Hotit. 

1960 4 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi ndërtimin e ujësjellësit të 
Peshkopisë. 

1960 3 

530 Parashtresa me projektvendim e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Këshillit të Ministravedatë 
24.11.1960 mbi krijimin e bursës "Zholio Kyri". 

1960 2 
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531 Parashtresa me projekturdhëresën e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së K.M datë 
24.11.1960, mbi shtrirjen e dispozitave të ligjit nr. 2803 datë 
04.12.1960, mbi lidhur me Sigurimet Shoqërore Shtetërore. 

1960 5 

532 Parashtresa me projektvendimin e Aparatit të Qeverisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.11.1960, mbi riorganizimin dhe forcimin e Ministrisë 
së Ndërtimit dhe ndërmarrjeve të saj. 

1960 5 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi pranimin e dy racionalizimeve 
dhe shpërblimin e autorëve. 

1960 4 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi përfundimin e marrëveshjes 
doganore në mes të Republikës Popullore të Shqipërisë e të 
Republikës Socialiste të Çekosllovakisë. 

1960 8 

535 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.12.1960. 

1960 8 

536 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi caktimin e kufijve të plazhit të 
Durrësit, Vlorë dhe Pogradecit. 

1960 8 

537 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi planin rregullues të plazhit të 
Pogradecit. 

1960 8 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi planin rregullues të qytetit të 
Sarandës. 

1960 6 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi planin rregullues të qytetit të 
Lezhës. 

1960 5 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektdekretet përkatëse, mbi kufijt e juridiksionit të qytetit 
të Tiranës. 

1960 13 
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541 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1960, mbi ndërtimin e meremetimet e organizatave 
ekonomike të tregtisë. 

1960 5 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi shpërndarjen e NSHSHMI-së e 
kalimin e veprimtarisë së saj Ndërmarrjes së Importit, si dhe 
krijimin e bazës grosiste të Ministrisë së Tregtisë. 

1960 8 

543 Njoftim i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave datë 14.12.1960, mbi plotësimin e 
normave gjatë 9/mujorit 1960. 

1960 3 

544 Parashtesë me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.12.1960, mbi rajonizimin e gjësë së gjallë. 

1960 11 

545 Parashtresë me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.12.1960, mbi rregulloren e shërbimit të farnave. 

1960 14 

546 Njoftim me projektvendimin e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë datë 
14.12.1960, mbi eksperimentimin e shfrytëzimit të ujrave të 
vaditjes. 

1960 10 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftimi me 
projektvendimin përkatës, mbi faljen debitore të 
prapambetura. 

1960 4 

548 Njoftim i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1960, mbi 
fushatën e mbjelljeve të vjeshtës. 

1960 2 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi fondin e prodhimit dhe 
grumbullimit të ullinjve për stinën 1960-1961. 

1960 10 

550 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1960, mbi zhvillimin e fushatës për grumbullimin e të 
vonave të vitit 1960. 

1960 5 
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551 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi shtesë në dekretin nr.2879 datë 
6.04.1959, lidhur me caktimin e zhdëmtimeve në të holla nga 
Komisioni i Kontrollit të Shtetit. 

1960 7 

552 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi ndryshimin e planit të 
qarkullimit të mallrave për vitin 1960. 

1960 3 

553 Vendim i Këshillit të Minstrave dhe relacioni me 
projektvendimin përkatës, mbi shfuqizimin e vendimit nr.428 
datë 24.11.1955,  lidhur me disa rregulla për strehimin. 

1960 4 

554 Vendimi i Këshillit të Ministrave me parashtresën përkatëse, 
mbi dhënie pensioni 116 ushtarakëve të çmobilizuar, 
llogaritjen e kohës së punës dhe mbi një shtesë në rregulloren 
për këto pensione. 

1960 3 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresa me 
projektvendimin përkatës, mbi krijimin e bursës "Zholio Kyri". 

1960 3 

556 Njoftim i Aparatit të Qeverisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1960 mbi punën 
fizike. 

1960 3 

557 Raport e informacion i Ministrisë së Arsimit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1960, mbi  zhvillimin e punës kërkimore-shkencore në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe në Institutin Bujqësor, 
sipas planit tematik perspektiv 10-15 vjeçar (1961-1975). 

1960 16 

558 Relacioni me pasqyrat përkatëse të Komisionit të Planit të 
Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 14.12.1960, mbi ndryshimet në planin e III-të 
pesëvjeçar punuar në bazë të propozimeve të masave 
punonjësve dhe  të plotësimit të pritshëm të vitit 1960. 

1960 116 

3 Vendime Qarkulluese.   

559 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror i Partisë dhe 
Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e ngushtë të shkollës me 
jetën dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të arsimit 
popullor. 

1960 18 
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560 Vendime dhe urdhër të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi çmimet me tatim dhe pa tatim mbi xhiro, me 
shumicë dhe me pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimor, 
industrial e tjerë. 

1960 83 

561 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi krijimin dhe heqje vendesh organike dhe emërim kuadri 
të lartë, zv.ministra, përfaqësues diplomatik dhe këshilltar 
pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1960 13 

562 Vendimi i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
transferimin me qendër të Ndërmarrjes Shtetërore të 
Gjeologjisë nga Kam-Tropojë në rrethin e Kukësit. 

1960 17 

563 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi krijimin, suprimimin dhe riorganizimin e ndërmarrjeve 
dhe institucioneve të ndryshme. 

1960 17 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
pranimin e vendimeve të Konferencës së Shërbimeve 
Gjeodezike, mbajtur në Budapest nga data 6 deri më 
17.10.1958. 

1960 2 

565 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, 
shpronësimin dhe kalimin në administrim të tokave në 
sektorin e bujqësisë. 

1960 32 

566 Vendime dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave me relacionin 
përkatës, mbi bilancin e drithërave të bukës, kursimi i fondit 
të saj dhe tërheqjen e sasive të drithërave nga Rezervat 
Shtetërore. 

1960 10 

567 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një huaje 
organizatave kooperativiste të konsumit. 

1960 1 

568 Vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave me relacionin 
përkatës, mbi format e bashkëpunimit midis televizionit dhe 
institucioneve kulturale si dhe mbi administrimin e 
radiostacioneve. 

1960 6 

569 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave me 
relacionet përkatëse mbi pagat, shpërblimet mbi pagën dhe 
ndryshimet për punonjësit në degë të ndryshme të ekonomisë 
dhe kulturës. 

1960 13 
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570 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, mbi 
përbërjen dhe plotësimin e kolegjiumeve të ministrive, 
industri, miniera e financë. 

1960 6 

571 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi investimet dhe ndërtimet në degë të ndryshme të 
ekonomisë e kulturës për vitin 1960. 

1960 63 

572 Vendime dhe urdhëra të Këshillit të Ministrave me relacionet 
përkatëse, mbi shpronësimin, kalimin në administrim dhe 
blerje e shkëmbimin të ndërtesave. 

1960 9 

573 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi aprovimin e konventave, marrëveshjeve dhe protokolleve 
me Republikën Popullore të Shqipërisë dhe shteteve të tjera. 

1960 50 

574 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave së bashku me materialin përkatës, mbi 
ratifikim marrëveshje. 

1960 160 

575 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
kohën e heqjes së llotarisë me fitim sendesh dhe në të holla. 

1960 2 

576 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatës, mbi 
ndryshimin dhe prishje vendimesh të arbitrazhit të larë dhe të 
Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Krujës. 

1960 12 

577 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënien e një fondi për shpenzimet udhëtim e dietë. 

1960 2 

578 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatës, mbi 
aprovimin paraprak të shpërndarjes së kooperativave 
bujqësore. 

1960 9 

579 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin përkatës, mbi një 
shtesë fondi në buxhetin e Kryeministrisë. 

1960 2 

580 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfuqizimin e vendimit 
nr. 293 datë 07.08.1957, lidhur me çentralizimin e automjeteve 
në qarkun e Korçës. 

1960 5 

581 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin nr.137 datë 28.04.1959, lidhur me disa shtesa 
investim-ndërtimi të shtëpive të pushimit në Durrës e Vlorë. 

1960 1 
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582 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatës, mbi 
mënyrën dhe kriteret e akordimit të pensioneve dhe dhënie 
pensioni për merita shërbimi e tjerë. 

1960 15 

583 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin e furnizimit të popullit. 

1960 2 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ndryshim firme të një  ndërmarrjeje bujqësore, që kalon pranë 
Institutit të Lartë Bujqësor. 

1960 2 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shpërblimin e ngrohjes në pallatet e aviacionit. 

1960 3 

586 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave me 
relacionet përkatës, mbi çmimet e prodhimeve bujqësore, 
blegtorale e pyjore në fushën e grumbullimit. 

1960 39 

587 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi kërkimin e burimit të ujrave, ndërtim ujësjellësish dhe 
mbi furnizimin me ujë të fabrikave. 

1960 11 

588 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi garat socialiste në mes ndërmarrjeve dhe dhënien e 
flamurëve të kuq vjetor e tranzitor të Këshillit të Ministrave, 
fituesëve të emulacionit. 

1960 7 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie valute Kryqit të 
Kuq Shqiptar. 

1960 1 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
blerjen e një ndërtese për përfaqësinë tonë pranë Org. 
Kombeve të Bashkuara në New Jork. 

1960 2 

591 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi alokacionet (pagat) dhe ndryshimet për personelin e 
përfaqësive shqiptare në Republikën e Irakut dhe të 
Republikës Popullore të Polonisë. 

1960 6 

592 Vendimi Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e fshatarësisë që 
të shesin dru zjarri dhe qymur-druri. 

1960 1 

593 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
zëvendësimin e sistemit të pagës me copë, me pagën me kohë 
dhe me shpërblim. 

1960 4 
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594 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrje masash 
disiplinore kundër udhëheqjes së Ministrisë së 
Komunikacionit e tjerë, për problemin e ndërtimit të veprave 
të reja. 

1960 2 

595 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi ndërtim hekurudhe Vorë-Milot si dhe ndërtim rrugësh e 
asfaltimin e tyre. 

1960 8 

596 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, mbi 
shtesë plani të vitit 1960 për punimet me traktorë. 

1960 2 

597 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, 
mbi ndryshimet e tarifave të tatimit mbi xhiro të disa 
prodhimeve. 

1960 12 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
faturimin e ambalazhit prej qelqi, prodhim vendi. 

1960 2 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shfuqizimin e vendimit nr.160 datë 08.05.1958, mbi zbatimin e 
vendimit nr.527 datë 05.12.1956 për arkëtimin e kredive nga 
ekonomitë fshatare individuale. 

1960 2 

600 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi ndryshimin e planit të prodhimit në industri. 

1960 15 

601 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi pakësimin e shpenzimeve të buxhetit lokal të rrethit 
Korçë dhe kalimin e një pjese fondi të investimeve të buxetit 
lokal të rretheve në atë nacional. 

1960 6 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
dhënien e emërit "Ali Kelmendi", Kombinatit Ushqimor të 
Tiranës. 

1960 2 

603 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin e gupit të shoqëruesve profesionist, pranë 
Ndërmarrjes Shtetërore të Turizmit. 

1960 2 

604 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çelje degësh në 
fakultetet e Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1960 1 
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605 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
burimet e kreditit dhe akordim fondi në ndihmë të popullatës 
së dëmtuar nga tërmeti dhe inondatat. 

1960 17 

606 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
normat e ujitjes për vitin 1960. 

1960 3 

607 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
uljen e planit të orizit të pastruar të Fabrikës së Zhveshjes së 
Orizit në Vlorë. 

1960 2 

608 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e protokollit 
për shkëmbimin e mallrave dhe pagesave në mes të 
Republikës Popullore të Shqipërisë e RD të Vietnamit për vitin 
1960. 

1960 6 

609 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, mbi 
dërgimin e delegacioneve jashtë dhe ardhjen e delegacioneve 
të huaja dhe mbi shpenzimet për këto. 

1960 4 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
aprovimin e normave të konsumit të lëndës eksplozive në 
minierat. 

1960 3 

611 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënie fondesh për shpronësime. 

1960 2 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e vendimit të 
arbitrazhit shtetëror. 

1960 3 

613 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e përbërjes së 
Kolegjiumit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1960 1 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
përmbajtjen në yndyrë të qumështit dhe të kosit të konsumit 
të gjerë dhe mbi prodhimin e gjalpit nga skremimi i qumështit 
të Konsumit të Gjerë. 

1960 4 

615 Vendim i përbashkët i KQ të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, 
mbi uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të mallrave të 
përdorimit të gjerë dhe të çmimeve të shitjes koop. bujqësore 
të makinerive, pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit si dhe 
vendime të tjera të Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e 
çmimeve. 

1960 21 
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616 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
emisionin e kartëmonedhës. 

1960 1 

617 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatës, mbi 
mbulim humbje dhe financimet e mallrave, mbi normativa të 
ndërmarrjeve industriale e tjerë. 

1960 2 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
shpërndarjen e nxënësve që mbarojnë në vitin 1960 shkollat e 
mesme dhe institutet e larta pedagogjike dy vjeçare. 

1960 4 

619 Vendime dhe urdhëresë të Këshillit të Ministrave me 
relacionet përkatëse, mbi tarifat dhe ndryshimi i tyre në 
transportin tokësor dhe detar si dhe të ngarkim-shkarkimit. 

1960 6 

620 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kubës si dhe 
mbi njohjen e shteteve të rinj. 

1960 10 

621 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, 
mbi krijimin dhe suprimimin e institucioneve arsimore, 
kulturale, fizkulturës dhe të arsimit sanitar. 

1960 14 

622 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Komitetit 
Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Tiranës. 

1960 1 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të botimeve. 

1960 5 

624 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi stabilizimin e planit të 
grumbullimit të detyrimeve të vitit 1960 si dhe mbi 
grumbullimin dhe shpërndarjen e farërave për vitin bujqësor 
1960-1961. 

1960 5 

625 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
zgjatjen e kohës së kursit për pregatitjen e shoferave për 
Parkun e Milotit. 

1960 2 

626 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
dhënien e 1.500 tonëve naftë jashtë planit për termoçentralin e 
Cërrikut. 

1960 2 

627 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores së brendshme të Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë. 

1960 6 
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628 Vendime dhe urdhër i Këshillit të Ministrave me relacionet 
dhe hartat përkatëse, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve dhe 
kuadrove të Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe mbi 
rishikimin e rajoneve të caktuara, për poligonet ushtarake të 
qitjes. 

1960 36 

629 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nderimin e kujtimit të 
Presidentit të Republikës Demokratike Gjermane, Vilhelm Pik. 

1960 3 

630 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimet e godinës së 
ofiçinës rajonal në Mamuras-Krujë. 

1960 1 

631 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ndërtimin e një kampi turistik. 

1960 3 

632 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionin përkatës, mbi 
ndryshimet në vendim për favore të tjera, banorëve të 
fshatrave të zonave kufitare. 

1960 2 

633 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi konvertimin e katër 
huarave shtetërore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës 
së RPSH si dhe mbi mënyrën e marrjes në dorëzim të 
obligacioneve të huas së konvertuar. 

1960 10 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e mallrave që 
importohen dhe eksportohen. 

1960 2 

635 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
studimin teknologjik dhe përpunimin në tërësi të mineralit të 
hekur-nikelit. 

1960 9 

636 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
Qeverinë e Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1960 1 

637 Vendim i Këshillit të Ministrave me parashtresën përkatëse, 
mbi shtesë fondi për tejkalimin e punimeve të çpim-
shfrytëzimit të naftës. 

1960 2 

638 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
ndryshimin e planit të transportit në transportin auto-mallra 
dhe hekurudhë mallra për vitin 1960. 

1960 2 
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639 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
një ndryshim në rregulloren, lidhur me zbulimet, shpikjet dhe 
propozimet racionalizuese. 

1960 3 

640 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave të 
veçanta për bartjen e disa mallrave gjatë vitit 1961. 

1960 2 

641 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
mbylljen e kantierit të qymyrgurit në Prisk (rrethi Tiranë) dhe 
nxjerrjen jashtë përdorimit të një distilerie të naftës në qytetin 
Stalin. 

1960 4 

642 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e 
Ministrisë së Ndërtimit dhe krijimin e ndërmarrjeve të reja 
vartëse. 

1960 3 

643 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
pregatitjen e kuadrit me anë të dublimit për dy vaporet e 
Marinës Detare Tregtare. 

1960 2 

644 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifat e reja për fëmijët 
që mbahen nga shteti në kopësht e çerdhe. 

1960 3 

645 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
sistemimin e fuqisë punëtore. 

1960 8 

646 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një interpretim të 
rregullores mbi rendin e brendshëm të punës, për punëtorët 
dhe nëpunësit e ndërmarrjeve, institucioneve dhe 
organizatave kooperativiste dhe shoqërore. 

1960 3 

647 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e riparimit 
dhe të furnizimit të veturave dhe të motoçikletave të 
shtetasve. 

1960 2 

648 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi kuptimin e paragrafit të 
II-të, të nenit 15, të urdhëresës së Qeverisë nr.12 datë 
25.08.1959 lidhur me grumbullimin e ullinjëve. 

1960 1 

649 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi korrjen dhe përpunimin 
e kallamit, të zhvilluara në moçalishta. 

1960 1 

650 Udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi të drejtën e mbajtjes 
në përdorim personal të kopshteve dhe të bagëtive në 
kooperativat bujqësore. 

1960 7 
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651 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e caktimit të 
qirasë së ndërtesave që përdorën për ushtrim tregtie, 
profesioni e zejtari. 

1960 3 

652 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e normave të 
punës. 

1960 2 

653 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi përfitimin nga ndihma 
teknike e organizatave ndërkombëtare. 

1960 2 

654 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e kryetarit të 
komisionit të veçantë, për internimet dhe dënimet 
administrative. 

1960 1 

655 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi sistemimin e makinerive, 
pjesëve të këmbimit dhe materialeve të tjera të tepërta. 

1960 9 

656 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e rregullit dhe 
koordinimin e fluturimeve të aeroplanëve civil dhe ushtarakë 
në Aerodromin e Rinasit. 

1960 6 

657 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi informacionin e 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, lidhur me ndërtimet, 
ngrehina provizore e çadra në plazhet. 

1960 2 

658 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e afatit të 
therjes së qingjave nga kooperativat bujqësore dhe ekonomitë 
bujqësore individuale. 

1960 1 

659 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin ditor për 
traktorët që i jepen ndërmarrjeve të bonifikimit. 

1960 1 

660 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi një vazhdim në 
urdhëresën nr.6 datë 12.01.1955, lidhur me fondin e drejtorit 
në ndërmarrjet nacionale e lokale dhe në hozrashot të plotë. 

1960 1 

661 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në 
urdhëresën e Qeverisë nr. 2 datë 08.02.1957, lidhur me tarifat e 
taksave të akteve dhe të pullës. 

1960 1 

4 Sekretaria e Përgjithshme.   

662 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960, mbi zbulimet, shpikjet dhe propozimet 
racionalizuese, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1960 133 
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663 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 me materialin përkatës, mbi plotësimin e planit dhe 
buxhetit të tremujorit të parë të vitit 1960. 

1960 200 

664 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 me vendimet dhe materialin përkatës, për caktimin 
e organeve që duhet t`u paraqiten bilancet kontabile si dhe për 
regjistrimin e popullsisë. 

1960 58 

665 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, me materialin përkatës, mbi gjendjen e shkeljeve të 
rregullave të sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë gjatë 
vitit 1959. 

1960 99 

666 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.09.1960 me materialin përkatës mbi shqyrtimin e çështjeve 
që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e 
Këshillit të Ministrave, gjatë tremujorit të IV të vitit 1960. 

1960 73 

667 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.09.1960 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e planit të 
pjesëvjeçarit të tretë 1961-1965, për zhvillimin e ekonomisë 
dhe të kulturës të RPSH. 

1960 248 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin dhe 
projektplanin përkatës, mbi aprovimin e planit të III të 5 
vjeçarit, për vitet 1961-1965. të zhvillimit të ekonomisë dhe 
kulturës popullore. 

1960 20 

669 Varianti i dytë i planit të III-të 5/vjeçar 1961-1965, raporte e 
relacione mbi ndryshimet e planit, propozime dhe vërejtje e 
institucioneve të ndryshme e rreth planit të III-të 5 vjeçar, për 
zhvillimin e ekonomisë së Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1960 349 

670 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave. 

1960 309 

671 Informacione dhe detyra të ngarkuara nga shoku kryeministër 
dhe zbatimi i tyre. 

1960 38 

672 Informacione mbi zbatimin e vendimeve të Partisë dhe 
Qeverisë për vitin 1960. 

1960 12 
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673 Studim mbi projektplanin e zhvillimit perspektiv të vendit për 
periudhën 1966-1980, mbi gjendjen dhe prespektivën e 
fshatrave të zonave malore, lidhur dhe me lëvizjen e fuqisë 
punëtore nga fshati në qytet si dhe mendime mbi projektin e 
ndryshuar në drejtimin e ekonomisë në qendër, në bazë e 
forcimin e Pushtetit Lokal. 

1960 24 

674 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi konkluzionet e dala nga kontrollet 
e kryera në degët e ndryshme të ekonomisë dhe kulturës. 

1960 77 

675 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimet e planit 1960. 
Plani i aprovuar dhe projektplani 1960 së bashku me qarkoret 
e Kryeministrisë mbi përpunimin e planit. 

1960 32 

676 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin e zhvillimit 
ekonomik e kultural për vitin 1961. 

1960 53 

677 Vendimi i Këshillit të Ministrave, plane dhe informacione të 
Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë si dhe 
korrespondencë mbi standardizimin e artikujve, të metat në 
zbatimin e tyre dhe mbi anëtarësinë në Organizatën 
Ndërkombëtare të Standardeve. 

1960 22 

678 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH me materialin 
përkatës, mbi masat për përmirësimin e punës dhe 
riorganizimin e arkivave shtetërore të RPSH. 

1960 33 

679 Letra të kolektivave punonjëse të institucioneve dhe 
ndërmarrjeve, drejtuar Komitetit Qendror të Partisë dhe 
qeverisë, mbi angazhimet e marra me rastin e jubileut të 15 
vjetorit të çlirimit dhe të vitit 1960 si dhe realizimin e 
angazhimeve të vitit 1959, me qarkore përkatëse të KQ të 
PPSH. 

1960 199 

680 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar të gjithë institucioneve 
qendrore e lokale, mbi marrjen e masave për sigurimin 
mbrojtjes nga rreziku i zjarrit, të objekteve social-ekonomike, 
kulturale etj. 

1960 8 

681 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe udhëzim i ministrit të 
Punëve të Brendshme, mbi administrimin e dokumentave 
sekrete dhe mbi ruajtjen e sekretit shtetëror. 

1960 2 
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682 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin dhe 
projektvendimin përkatës, mbi shkrirjen e klubit të aviacionit 
dhe krijimin e dy klubeve detare në Vlorë e Durrës. Gjithashtu 
mbi zhvillimin e garave me motoçikleta në rrugët 
automobilistike. 

1960 7 

683 Telegram falenderimi i kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
shoku Mehmet Shehu, drejtuar shokut Oto Grotevol, 
kryeministër i R.D.Gjermane, me rastin e fatkeqësisë të 
shkaktuar nga tërmeti në rrethin e Korçës. 

1960 1 

684 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ftesat që i bëhen RP të 
Shqipërisë nga vendet e Azisë, të Afrikës dhe Europës për të 
marrë pjesë në mbledhje e konferenca si dhe mbi ardhjen e të 
huajve në vendin tonë dhe njohjen e shteteve të rinj afrikane e 
aziatike që fituan pavarësinë, së bashku me vendimet 
përkatëse. 

1960 62 

685 Thirrje e Qeverisë Sovjetike drejtuar Qeverisë Shqiptare, mbi 
aprovimin e pakësimit të forcave të armatosura në të gjitha 
shtetet e botës. 

1960 8 

686 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kubës, mbi 
hapjen e Legatës së RPSH në Republikën e Austrisë, mbi 
biografinë e ambasadorit të RD Gjermane në RP të Shqipërisë 
si dhe protestë e Qeverisë së RPSH, për mosmarrjen pjesë në 
deklaratën e përbashkët të RD Gjermane, Polonisë dhe 
Çekosllovakisë, mbi rritjen e aktivitetit revanshist në 
Gjermaninë Perëndimore. 

1960 12 

5 Industri-miniera-artizanat.   

687 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960 me materialin  përkatës, mbi përmirësimin e punës 
në industrinë e qelqit. 

1960 42 

688 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960, me materialin përkatës, mbi gjendjen e industrisë 
ushqimore dhe masat për përmirësimin e saj. 

1960 58 
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689 Plane masash dhe informacione të institucioneve dhe të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e detyrave 
dhe vendimeve të Partisë e Qeverisë. 

1960 108 

690 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione 
e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, Minierave, 
Gjeologji, Komisioni i Planit të Shtetit dhe komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi ndryshimet në planin e 
prodhimit të Industrisë e Minierave për vitin 1960. 

1960 73 

691 Informacioni dhe evidenca statistikore të Ministrisë së 
Industrisë, Minierave dhe Bashkimit Qendror të 
Kooperativave Artizanatit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
realizimin e planit të prodhimit të vitit 1960. 

1960 212 

692 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe korrespondencë me dikasteret e komiteteve ekzekutive të 
rretheve, mbi rregullat e kontraktimit në mes të prodhuesve e 
konsumatorëve, plani i shpërndarjes dhe realizimi i tij gjatë 
vitit 1960, për produktet e prodhuara nga industria, minierat 
dhe artizanati. 

1960 54 

693 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe korrespondencë me institucionet qendrore si dhe 
projektvendime, raporte dhe relacione dërguar nga Ministria e 
Industrisë, Komisioni i Kontrollit të Shtetit e tjerë, mbi 
planifikimin, shtesa e pakësime, mbi furnizimin e rregullt të 
popullatës dhe problemi i transportit si dhe mbi caktimin dhe 
shfrytëzimin pyjor për lëndë djegëse të popullsisë dhe 
industrinë. 

1960 112 

694 Materiale dokumentare, studime të Komisionit të Planit të 
Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi hipotezën e zhvillimit 
perspektiv të ekonomisë për periudhën 1966-1980 si dhe 
raporti i punës së Komisionit të KNERIT, mbi zhvillimin e 
energjetikës në RP të Shqipërisë. 

1960 43 
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695 Raport, relacione dhe korrespondencë drejtuar Kryeministrisë 
nga Ministria e Industrisë, dikasteret e tjera dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi plotësimin e detyrave të planit 
dhe treguesve sipas vendimit të Byrosë Politike Nr.335 datë 
26.09.1959 nga Kombinati i Tekstilit "Stalin", vështirësitë e 
sigurimit të lëndës të leshit nga Kombinati i Tekstilit si dhe 
mbi përqëndrimin e konfeksioneve në një ndërmarrje 
prodhuese dhe moskryerja e revizionimit të makinerive të 
trikotazhit të Korçës. 

1960 44 

696 Relacione e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë e 
Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
industrinë e bukës, gjendjen, vështirësitë dhe masat për 
përmirësimin e saj. 

1960 22 

697 Raporte, informacione dhe korrespondenca të Ministrisë së 
Industrisë, Tregtisë e Financës drejtuar Kryeministrisë, mbi 
grumbullimin e përpunimin e ullirit, pezullimin e konservimit 
të ullirit, vajës etj. 

1960 17 

698 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Kryeministrisë dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi lëvizjen në tremujor të planit dhe 
zhvillimin e prodhimit e industrializimin e rrushit. Sigurimi i 
lëndës së parë e ndihmës dhe të ambalazhit për prodhimin e 
ambalazhimin e pijeve alkoolike. 

1960 21 

699 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione 
e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ndryshimin e planit të prodhimit të 
cigareve për eksport e konsum të brendshëm, sigurimi i 
kushteve të uljes së kostos, mbi cilësinë e lëndës së parë të 
duhaneve dhe klasat e tyre si dhe mbi gjatësinë e cigares për 
eksport nga 70 m/m në 65 m/m. 

1960 37 
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700 Raporte, relacione, pasqyra dhe skica të palës shqiptare në 
mbledhjen e Moskës dhe të Drejtorisë së Stacionit të 
Studimeve Shkencore të Shqipërisë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi studimin e përgjithshëm të ekonomisë së Peshkimit në 
Republikën Popullore të Shqipërisë. Gjithashtu relacion i 
delegacionit shqiptar mbi punimet e Konferencës së II-të 
Ndërkombëtare, lidhur me të drejtën e peshkimit në dete. 

1960 125 

701 Promemorie, raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë 
së Industrisë dhe Drejtorisë së Hidrometereologjisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi studimin e gjendjes dhe masat për 
shfrytëzimin e gjuetisë së peshkimit të liqenit Butrintos, 
Karavastan, Nartës, etj. Gjithashtu mbi ndërtimin e 
rezervuarëve dhe zhvillimin e rritjes artificiale të peshkut. 

1960 120 

702 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Industrisë, Komisionit të Planit të Shtetit dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Peshkimit drejtuar Kryeministrisë, mbi punën 
e specialistëve gjerman e sovjetik dhe problemeve të tjera, 
lidhur me ndërtimin e kombinatit të konservimit dhe 
zhvillimin e industrisë së përpunimit të peshkut. 

1960 58 

703 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, 
Komisionit të Planit të Shtetit etj. drejtuar Kryeministrisë, mbi 
vështirësitë e sigurimit të lëndës së parë nga prodhimi në 
vend dhe importi, masat për përmirësimin e gjendjes për 
industrinë e këpucëve, mbi përdorimin e shumë 
asortimenteve të lëkurës e shollës, kursimin e tyre si dhe mbi 
mospërdorimin e gomave të rikoperuara nga Fabrika e Gomës 
prej institucioneve të ndryshme. 

1960 46 

704 Relacion dhe korrespondencë të Ministrisë së Miniera-
Gjeologji dhe Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi industrinë kimike, lidhur me sigurimin e 
lëndës së parë, të ujësjellësit etj. në Uzinën e Plehrave Azotike, 
mbi hartimin e planimetrisë, qendrës banimit Laç dhe shtimin 
e një reparti të dytë për prodhimin e gurkalit. 

1960 8 

705 Nomenklatura e prodhimeve industriale dhe korrespondenca 
të ministrisë drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
planin e prodhimit industrial për vitin 1961. 

1960 27 
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706 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi plotësimin e detyrave të Kongresit të III-të të Partisë e të 
Plenumit të shkurtit 1958 nga industria mekanike, lidhur me 
prodhimin e pjesëve të këmbimit, prodhimin e ndreqjen e 
veglave nga ofiçinat si dhe mbi përqëndrimin e bazave 
mekanike, shfrytëzimin e gjithanshëm të mundësive të bazës 
së ngritur të industrisë mekanike, zgjerimin e Uzinës 
Mekanike të Qytetit "Stalin". 

1960 151 

707 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanint të bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1960-
1961, përfundimin e masave për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimeve dhe uljen e kostos në industri si dhe mbi 
përfundimin e masave të marra për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimit dhe uljen e kostos së artizanatit. 

1960 56 

708 Vendim e korrespondencë të Kryeministrisë me Ministrinë e 
Industrisë, Tregtisë, Arsim-Kulturës dhe Komisionin e Planit 
të Shtetit, mbi planifikimin, kërkesat e akordimit, çrregullime, 
të meta dhe masat lidhur me importimin e shpërndarjen e 
makinerive dhe pjesët e këmbimit për industri, miniera, 
artizanat. 

1960 39 

709 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendime, raport e 
korrespondencë të Ministrisë së Industrisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi studimin nga ana e ndërmarrjeve 
elektrike, lidhur me rritjen e koefiçentit të fuqisë elektrike 
(Kosinus FI), shpërndarjen, kursimin dhe plotësimin e 
nevojave, rregullat me librez si dhe mbi ndërtimin e 
stacioneve, kabinave e të rrjetit elektrik. 

1960 42 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

710 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte e korrespondencë të 
Ministrisë së Industrisë e Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
pranimin e paraqitjes tekniko-ekonomike të grupit të 
përkohshëm të ekspertëve të KNER-it të energjisë elektrike, 
ardhur në Shqipëri për studimin e furnizimit me energji të 
Uzinës së Përpunimit Hekur-Nikelit dhe zhvillimin e energjisë 
elektrike në të ardhmen në vendin tonë deri në vitin 1975. 
Gjthashtu mbi lëvrimin e pajisjeve Çekosllovakis për 
Hidroçentralin e Bistricës (Gjenden dy libra rusisht, mbi Tecin 
e Fierit). 

1960 68 

711 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte e korrespondencë të 
Ministrisë së Industrisë e Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
sigurimin e pajisjeve, elektrogjenëve, motora gjenerator e 
karburant për industrinë elektrike. 

1960 20 

712 Protokoll i Këshillit të Ministrave dhe raporti i Ministrisë së 
Industrisë drejtuar Kryeministrisë, mbi punën e Drejtorisë së 
Kombinatit të Drurit "Nako Spiro" Elbasan dhe zbatimin e 
vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
lidhur me të. Gjithashtu mbi të metat në ndërtimin e gatrit të 
kombinatit. 

1960 18 

713 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, 
Financave dhe Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi rezultatet e prodhimit, vështirësit e 
dobësit e lëndës së sharruar e të përpunuar, mbi sigurimin e 
lëndës së parë pyjore, shpërndarjen e prodhimeve e vështirësit 
e transportit si dhe shfrytëzimin e mbeturinave për prodhimin 
e produkteve të dyta pllaka likusi, copa parketi, etj. 

1960 89 

714 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e tjerë, mbi 
rindërtimin e Fabrikës së Çimentos Vlorë, prodhimin e 
kualitetit e çimentos si dhe mbi sigurimin e lëndës djegëse e 
tjerë. 

1960 18 
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715 Vendim, relacione, informacione e korrespondencë të 
Ministrisë së Industrisë, Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, drejtuar 
Kryeministrisë mbi prodhimin, shpërndarjen, sigurimin e 
lëndës së parë të tulla-tjegullave, pllaka dhe shtyllave betoni 
për nevoja të ndërtimit si dhe paisjet me mjete dhe 
rikonstruksioni i fabrikave. 

1960 76 

716 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione, 
raporte dhe korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, 
Komisioni i Kontrollit të Shtetit dhe Prokuroria e Përgjithshme 
drejtuar Kryeministrisë, mbi cilësinë dhe koston e prodhimeve 
industriale si dhe kontrolli teknik i tyre. 

1960 73 

717 Protokoll dhe vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
informacione dhe korrespondencë të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit e Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi prodhimet e asortimenteve të reja 
në industri dhe artizanat. 

1960 24 

718 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore 
dhe komiteteve ekzekutive të rretheve mbi ndarjen, 
klasifikimin dhe stivimin e mallrave sipas cilësisë, 
asortimentit dhe përmasave si dhe dëmtimet e mallrave dhe 
masat për sistemimin dhe ruajtjen e tyre. 

1960 5 

719 Projektvendim, relacione e korrespondencë të Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Artizanatit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi gjendjen e prodhimeve artizanale të 
rrobave të gatëshme, zunkthit etj. si dhe mbi nevojën, 
leverdinë e masat për zhvillimin e mëtejshëm. Zgjidhjen e 
vështirësive dhe sigurimin e lëndës së parë. 

1960 29 

720 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione 
e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë dhe Financave 
drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen defiçitare dhe me 
humbje të ndërmarrjeve industriale e minerale si dhe mbi 
mbulimin e mungesave të mjeteve të xhiros së tyre. 

1960 135 
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721 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, Miniera-Gjeologji 
etj. drejtuar Kryeministrisë, mbi ndryshim vendimesh e 
rregulloresh lidhur me shpërblimet në industri, miniera etj. 
mbi mbulimin e mbishpenzimeve të fondit të pagave si dhe 
mbi caktimin dhe shtim-pakësimin e pagave e shpërblimeve të 
punonjësve, në industri, miniera-gjeologji e artizanat. 

1960 82 

722 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
informacione dhe korrespondencë të Ministrisë Miniera-
Gjeologji dhe të Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
kërkimet gjeologjike, shfrytëzimin, transportimin dhe pajisjet 
si dhe vënia në pushim të disa puseve e nxjerrjen jashtë 
përdorimit të një distilerie të naftës, në Qytetin Stalin. 

1960 55 

723 Projektvendim, relacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Miniera-Gjeologji drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen e 
prodhimit të gazit dhe perspektivën e tij. 

1960 26 

724 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Miniera-Gjeologji drejtuar Kryeministrisë, mbi mbylljen e 
Minierës ekzistuese të Bakrit në Rubik si dhe ndërtimin dhe 
vënien në shfrytëzim të Fabrikës së Pasurimit të Bakrit 
Kurbnesh. 

1960 41 

725 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialet përkatëse, 
informacione e korrespondencë të Ministrisë Miniera-
Gjeologji drejtuar Kryeministrisë, mbi studimin teknologjik 
dhe përpunimin në tërësi të mineralit hekur-nikelit, pasurimit 
kromit, nxjerrjen dhe shpërndarjen e mineraleve si dhe mbi 
nevojat e pajisjeve për minierat e metaleve. 

1960 91 

726 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, 
Miniera-Gjeologji e Komisioni i Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi mbylljen e Kantierit të Qymyr-gurit të 
Priskës, dobësitë dhe masat në prodhimin e shpërndarjen e 
qymyrgurit, kalimi i punimeve me eksploziv me zjarrmetarë 
si dhe një relacion për studimin e specialistë sovjetik, mbi 
vend-burimet e qymyrgurit në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1960 18 
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727 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione dhe relacione 
të mbledhjeve për problemin gjeologjik, promemorie, raporte 
dhe korrespondencë të Ministrisë Miniera-Gjeologji me 
Kryeministrinë, mbi rezultatet e arritura në kërkimet 
gjeologjike, studime për kërkime të mëtejshme të vend 
burimeve minerale, mbi riorganizimin e kërkimit të naftës, 
metodat e çpim-kërkimit etj. Pajisjet për kërkime e transferim 
qendre të ndërmarrjeve gjeologjike. 

1960 235 

728 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin e vendimeve të 
konferencës së shërbimeve gjeodezike mbajtur në Budapest 
nga 5-7 tetor 1958. 

1960 1 

729 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi problemin e gjeodezisë, topografisë dhe 
hartografisë. 

1960 262 

730 Vendimi i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
projektvendimi me relacionin e Komisionit të Planit të Shtetit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi normativat e konsumit të lëndës 
eksplozive në miniera dhe të pjesëve të këmbimit për auto-
traktorët dhe eskavatorët. 

1960 12 

731 Qarkore dhe korrespondencë të Kryeministrisë drejtuar 
dikastereve, mbi masat për rigjenerimin e vajrave të djegura 
me një cilësi të lartë, që të jetë i mirë për përdorim. Gjithashtu 
mbi prodhimin e blozës. 

1960 5 

732 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Industrisë e tjerë me Kryeministrinë mbi 
ndërtimin, rikonstruksionin dhe plotësimin e pajisjeve të 
industrisë ushqimore, vesh-mbathje. 

1960 87 

733 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, raporte, 
relacione, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Industrisë, Miniera-Gjeologji së bashku me vërejtjet e 
dikastereve të tjera drejtuar Kryeministrisë, mbi studimin e 
aprovimin e projekteve të  ndërtimit, caktimi i vendit, baza 
materiale, zhvillimi i punimeve dhe mbi dorëzimin e 
objekteve të reja industriale, minerale, artizanat të ngritura 
gjatë vitit 1960. 

1960 185 
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734 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendimin me 
relacionin dhe korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, 
Minierave-Gjeologjisë etj. pranë Kryeministrisë, mbi 
ndërtimin e rrugëve pranë objekteve industriale e minerale si 
dhe mbi ndërtimin e urës së Gostimës. 

1960 63 

735 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime e 
relacionet dhe korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, 
Miniera-Gjeologjisë, Financa e tjerë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi krijimin, suprimimin, fuzionimin dhe kalim aktiviteti të 
ndërmarrjeve industriale, minerale dhe të artizanatit. 
Gjithashtu dhënia e emrit "Ali Kelmendi" Kombinatit 
Ushqimor Tiranë. 

1960 117 

736 Korrespondencë dhe evidencë përmbledhëse të Ministrisë së 
Industrisë dhe Miniera-Gjeologji drejtuar Kryeministrisë, mbi 
kërkesat, ardhjen e kthimin e specialistëve të huaj si dhe mbi 
dërgimin e kuadrit shqiptar për specializimin jashtë dhe 
gjendja e nevojat për kuadrin në sektorët industri, miniera-
gjeologji. 

1960 46 

737 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores së brendshme të Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë. 

1960 13 

738 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e përbërjes së kolegjiumeve të Ministrisë së 
Industrisë e Miniera-Gjeologji si dhe planet e punës së 
Presidiumit të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit. 

1960 6 

739 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Industrisë, Bashkimi Qendror i 
Kooperativave të Artizanatit e tjerë, mbi sistemimin e fuqisë 
punëtore, sigurimin e nevojave dhe mbi rendimentin e punës. 

1960 33 
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740 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione e 
korrespondencë të Ministrisë së Industrisë, Miniera-Gjeologji 
e Artizanatit drejtuar Kryeministrisë mbi gjendjen, nevojat e 
kërkesat, ngritjen e gruas në përgjegjësi, emërimi dhe masa 
disiplinore të kuadrit për industrinë, Miniera-Gjeologji dhe 
artizanatin. 

1960 31 

741 Letra dhe telegrame të kolektivave punonjëse të ndërmarrjeve 
të ndryshme industriale, minerale e artizanatit drejtuar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e arritura gjatë vitit 1960 
dhe zotimet për vitin 1961, për nder të Kongresit të IV të 
Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1960 44 

6 Bujqësi-grumbullim.   

742 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
16.02.1960, me materialin përkatës, për rezultatet ekonomiko-
financiare të ndërmarrjeve bujqësore shtetërore për vitin 1959. 

1960 115 

743 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960, protokoll, urdhëresë së bashku me vendimin 
përkatës, mbi disa masa për përmirësimin e punës së SMT-ve. 

1960 74 

744 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960 me materialin përkatës, mbi zbatimin e vendimit të 
Pleniumit të shkurtit 1957 të KQ të PPSH për agrumet dhe 
pambukun. 

1960 20 

745 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960, vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, për zbatimin e detyrave, për prodhimin e 
sigurimin e fidanave dhe copëve të pemëve, ullinjëve, 
agrumeve dhe hardhive si dhe mbi zbatimin e detyrave të 
caktuara nga partia dhe qeveria për prodhimin dhe 
përmirësimin e farnave. 

1960 133 

746 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1960 vendimi dhe materiali përkatës mbi aktivitetin e 
koop. bujqësore për vitin 1959. 

1960 188 
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747 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960, vendimi dhe materiali përkatës për zbatimin e 
detyrave në lidhje me vendimin e Plenumit të KQ të PPSH 
mbi shtimin e sipërfaqes nën ujë. 

1960 123 

748 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, qarkore të Këshillit të 
Ministrave së bashku me materialin përkatës, mbi nxjerrjen e 
fuqisë punëtore në mënyrë të organizuar nga koop. bujqësore. 

1960 86 

749 Udhëzime, projektplane, relacione si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin Shtetëror 
të Grumbullimit dhe komitetet ekzekutive të rretheve, mbi 
planin e 5/vjeçarit të III-të 1961-1965 të bujqësi-grumbullimit. 

1960 175 

750 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1960-
1961, përfundimin e masave për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimeve dhe uljen e kostos në industri si dhe mbi 
përfundimin e masave të marra për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimit dhe uljen e kostos së artizanatit. 

1960 50 

751 Plani, projektplani, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë të Kryeministrisë me institucione qendrore 
dhe komitetet ekzekutive të rrethit, për bujqësi-grumbullimin 
e ndryshimet e shtim-pakësim plani. 

1960 72 

752 Qarkore e korrespondencë të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve mbi fushatat e mbjelljeve vjeshtë-
pranverë, të viteve 1959-1960 dhe realizimi i tyre. 

1960 36 

753 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendime, raporte, 
relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi bonifikimin e fushave të 
pashfrytëzuara, gjendja e punimeve si dhe subvencionimi dhe 
sigurimi e shfrytëzimi i mjeteve të punimeve. 

1960 50 

754 Vendime të Këshillit të Ministrave me raporte evidencë dhe 
materiale përkatëse, mbi krijimin e stacioneve zooteknike, për 
përmirësimin e racës së blegtorisë. 

1960 60 
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755 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, për shqyrtim e aprovim mbi 
grumbullimin dhe shfrytëzimin e torfës së Tërbufit për 
plehërim. 

1960 42 

756 Projektvendimin, raporte dhe korrepondencë të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi mbrojtjen e bimëve 
bujqësore, organizimin e karantinave dhe mbi  të dhënat e 
Konferencës së X-të Ndërkombëtare të Karantinës, e ardhja në 
vendin tonë të drejtorit të përgjithshëm të Organitës, për 
mbrojtjen e bimëve për Europën. 

1960 34 

757 Informacione të rretheve dhe qarkore e Kryeministrisë, mbi 
dëmtimet në bujqësi nga inondatat, breshëri, shirat dhe erërat. 

1960 33 

758 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione e informacione, 
mbi rritjen e viçave me nëna dado, ngarkesën dhe mënyrën e 
shpërblimit, mbi sëmundjet në gjënë e gjallë si dhe mbi 
profilaksinë dhe karantinën për sëmundjet ngjitëse të kafshëve 
shtëpijake. 

1960 33 

759 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe njoftime të 
Komisionit të Planit të Shtetit, Kontrollit të Shtetit dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve mbi aprovimin, rezultatet 
dhe dobësitë e rendimentit të kulturave bujqësore. 

1960 31 

760 Parashtresa, relacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Bujqësisë, Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave dhe 
Komisioni i Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin dhe perfeksionimin e normave në bujqësi. 

1960 19 

761 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë, referat i shtruar në 
mbledhje me drejtues kryesor të eksportit si dhe 
korrespondencën e Kryeministrisë me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimit, Ministrinë e Tregtisë dhe Bujqësisë, mbi 
rezultatet e arritura në transportin jashtë shtetit, të 
prodhimeve bujqësore e blegtorale si dhe zhvillimin e 
sigurimi i tyre për eksport. Gjithashtu mbi shpërndarjen e 
këtyre prodhimeve për konsum të brendshëm nga NBSH-ja 
etj. 

1960 84 
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762 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi masat për 
zhvillimin e përmirësimin e cilësisë së kulturave industriale në 
bujqësi: duhan, pambuk etj. 

1960 54 

763 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave së bashku 
me materialin përkatës dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Komitetin Shtetëror të Grumbullimit e komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi çmuarjen dhe aprovimin e fondit 
të prodhimit të grumbullimit të ullirit, masat për realizimin e 
tij. 

1960 32 

764 Dokumentacion teknik, relacione e korrespondencë të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi kushtet e zhvillimit të kulturës së perimeve në 
vendin tonë, mbi zbatimin e marrëveshjes Shqipëri-Republika 
Demokratike Gjermane për kultivimin e patates verore si dhe 
mbi zhvillimin e kësaj kulture në sipërfaqe, rendiment dhe 
prodhim. 

1960 41 

765 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
korrespondencë të Komisionit të Planit të Shtetit dhe e 
Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi zgjerimin, 
krijimin e blloqeve të reja dhe zhvillimin në përgjithësi të 
kulturave fruta-vitikultur. 

1960 46 

766 Promemorie e Drejtorisë së Bankave Shtetërore dhe 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror Punë Paga dhe e 
Komitetit Ekzkutiv të Rrethit të Korçës me Kryeministrinë, 
mbi kreditin dhe paradhëniet dhënë kooperativave bujqësore 
dhe bujqësisë në përgjithësi. 

1960 56 

767 Raporte, promemorie dhe korrespondencë të Kryeministrisë 
me Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të kp të 
rretheve, mbi eksperimentimin e shpërblimit në bazë të 
prodhimit të anëtarëve të kooperativave bujqësore dhe mbi 
studimin e afatit të mbylljes së llogarive të kooperativave 
bujqësore bregdetare. 

1960 5 
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768 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Bankave Shtetërore, Gjykatën e 
Lartë dhe ish anëtar të kooperativave, mbi kopshtet personale 
dhe të drejtën e mbajtjes së bagëtive nga anëtarët, në 
kooperativat bujqësore. 

1960 9 

769 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore e 
lokale, mbi marrjen në patronazh të kooperativave bujqësore 
nga ana e ndërmarrjeve ekonomike shtetërore. 

1960 7 

770 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar komiteteve ekzekutive të kp 
të rretheve dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi 
projektdekretin, mbi mbrojtjen dhe sigurimin e detyrueshëm 
të pasurisë së kooperativave bujqësore. 

1960 10 

771 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe e komiteteve ekzekutive të 
rretheve me Kryeministrinë, mbi shpërndarjen e 
kooperativave bujqësore e kalimi i tyre në ndërmarrje 
bujqësore shtetërore si dhe bashkimi i vetë kooperativave 
bujqësore. 

1960 57 

772 Relacione e informacione të Ministrisë së Bujqësisë, 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe komiteteve ekzekutive 
të kp të rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi hapjen e tokave 
të reja dhe venia nën kulturë të fushave të aerodromit dhe 
tokave kodrinorë. 

1960 19 

773 Projektvendim me relacionin përkatës të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë si dhe vërejtjet e disa 
institucioneve qendrore, mbi gjendjen e kadastrës dhe masat e 
nevojshme për përmirësimin e saj. 

1960 10 

774 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin e 
materialet e tjera përkatëse, mbi ndërtimet dhe sistemimet e 
fshatrave. 

1960 11 

775 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
vendime të komisioneve agrare e korrespondencë të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi shpronësimin e pasurive 
të paluajtëshme bujqësore dhe rregullat e përdorimit të tyre. 

1960 143 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

776 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
projektvendime dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë 
dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve drejtuar 
Kryeministrisë, mbi mekanizimin e punimeve bujqësore dhe 
sistemimin e furnizimin e kooperativave bujqësore dhe fshatin 
në përgjithësi, me mjetet e pjesët e këmbimit disponibël dhe të 
tepërta. 

1960 44 

777 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Bujqësisë, Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
gjendjen e Uzinës Mekanike Bujqësore Ofiçinave, SMT, lidhur 
me riparimet e prodhimi i mjeteve dhe pjesëve të këmbimit 
bujqësor si dhe sigurimi i tyre nga jashtë. 

1960 41 

778 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen e 
krahëve të punës dhe fuqisë tërheqëse në rrethin e Përmetit. 

1960 14 

779 Projektvendim me materialin përkatës dhe udhëzime të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi dhënien e punëve bujqësore me 
akord në ndërmarrje bujqësore shtetërore dhe kooperativave 
bujqësore. 

1960 36 

780 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit me 
Kryeministrinë, mbi planin e karburanteve për nevojat e 
bujqësi-grumbullimit. 

1960 19 

781 Projektvendim me materialin përkatës dhe raporte të 
Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, për shqyrtim e 
aprovim mbi masat për zhvillimin dhe përmirësimin e 
dhenëve si dhe rezultatet e arritura gjatë vitit 1960, për 
blegtorin në përgjithësi. Gjithashtu mbi rajonizimin e gjësë së 
gjallë. 

1960 53 

782 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
inventarizimin, gjendjen dhe administrimin e kullotave si dhe 
mbi sigurimin e bazës ushqimore për blegtorinë dhe 
shtegtimin e bagëtive. 

1960 106 
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783 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit me materialin përkatës, 
mbi rezultatet përfundimtare të regjistrimit të gjësë së gjallë 
dhe mbi zbatimin e detyrave të vendimit të Plenumit të 
nëntorit të KQ të PPSH, mbi masat që duhen marrë për 
shtimin me ritme më të shpejtë të prodhimit të mishit dhe të 
qumështit. 

1960 101 

784 Relacion dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi importimin e kafshëve race dhe 
gjendja e tyre pas shpërndarjes. 

1960 10 

785 Qarkore të Kryeministrisë dhe raporte, relacione dhe evidencë 
të Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi realizimin e planit 
të grumbullimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale për vitin 
1960 si dhe planet për disa produkte. 

1960 140 

786 Projektvendimi me materialin përkatës, relacione e 
korrespondencë të Ministrisë së Bujësisë dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
mosrealizimin e planit, çeljes së zogjve, dobësitë mbi çeljen e 
me inkubatorë dhe në shpërndarje si dhe masat për një 
prodhim dhe zhvillim të mëtejshëm të shpendëve me çeljen 
artificiale. 

1960 15 

787 Plan masash dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Kryeministrinë, mbi zhvillimin e krimbit të mëndafshit dhe 
sigurimin e sasisë së mëndafshit natyral. 

1960 15 

788 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
krijimin e fondit të vetëm shtetëror të pyjeve dhe masat për 
administrimin e tij. 

1960 36 

789 Parashtresë e Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi zbatimin e vendimit të Plenumit të KQ të Partisë Punës së 
Shqipërisë, lidhur me zhvillimin e ekonomisë pyjore, 
shfrytëzimin racional dhe mekanizmin e lëndës së drurit. 

1960 28 

790 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë e të Komitetit 
Ekzekutiv të K.P. të Rrethit Shkodër drejtuar Kryeministrisë, 
mbi kultivimin e shelgut, kashtës dhe grumbullimin e kallamit 
të kënetave për prodhimet industriale. 

1960 27 
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791 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
projektdekret e korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi përmirësimin e punës së gjuetisë 
dhe peshkimit. 

1960 19 

792 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
qarkore të Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore e 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve si dhe 
korrespondencë e njoftime mbi bilancin e fondit të drithërave 
të bukës, kursimi i tij, shpërndarjen për konsum dhe akordim 
nga rezervat shtetërore. Sigurimi i grurit nga importi dhe 
shlyerja e detyrimit të grurit me ekujvalent. 

1960 61 

793 Vendim i Këshillit të Ministrave me material përkatës mbi 
dhënien e flamurëve të kuq vjetor të Këshillit të Ministrave, 
për realizimin e planit të grumbullimit të drithërave të bukës 
për vitin 1959. 

1960 4 

794 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Komisionit 
Shtetëror të Grumbullimit, Ministrisë së Bujqësisë, Komisionit 
të Planit të Shtetit dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, 
mbi ndryshim urdhërese dhe kërkesa e vërejtje, lidhur me 
ndryshimet dhe zbritjen e planit të grumbullimit të prodhimit 
bujqësor e blegtoral, nga gabimet e sipërfaqes së tokave, 
inondatat e faktorët e tjerë natyralë. 

1960 43 

795 Urdhëresë e vendime të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit me Kryeministrinë, mbi klasifikimin e tokave 
dhe shpërndarjen e fletëdetyrimeve të grumbullimit. 

1960 10 

796 Vendimi i Këshillit të Ministrave me materialet përkatëse mbi 
dhënien e favorëshme fshatrave të zonave kufitare, në 
detyrimet shtetëror të grumbullimit të prodhimeve bujqësore 
e blegtorale. 

1960 17 
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797 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
informacion e korrespondencë të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit dhe Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ndryshim në vendimin nr.367 datë 
01.10.1959, lidhur me përqëndrimin e grumbullimit të mishit 
vetëm në organet e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit si dhe 
mbi zbatimin e grumbullimit të qingjave dhe shpendëve. 
Gjithashtu mbi shpërndarjen e mishit, mbi firot legale të 
mishit. 

1960 33 

798 Urdhër i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë, Komisionin e 
planit të Shtetit dhe Komitetin Ekzekutiv të Rrethit të 
Shkodrës, mbi shkurtimin e afatit  të therjes së qingjave nga 
kooperativat bujqësore e ekonomitë individuale si dhe mbi 
lëshimin e lejeve për therje. 

1960 15 

799 Material studimi dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi prodhimin dhe 
grumbullimin e leshit, simbas kualiteteve për pesëvjeçarin e 
III-të dhe në perspektivë si dhe mbi pregatitjen e fushatës së 
qethjes së dhenve e masat për qethjen e dytë në vjeshtë. 
Gjithashtu mbi shpërndarjen për nevoja të industrisë dhe 
eksportit. 

1960 29 

800 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Shtetëror 
të Grumullimit, Ministrinë e Bujqësisë e komitetet ekzekutive 
të kp të rretheve, mbi masat për shtimin e grumbullimit të 
valanidhit, shqemës, cermedelli, e lëvozhg gështenje dhe 
rezultatet e arritura si dhe shfrytëzimin e rrënjëve të shqopës. 
Cilësia e grumbullimit të tyre. 

1960 36 

801 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar komiteteve ekzekutive të kp 
të rretheve, mbi dëmtimin e prodhimeve bujqësore të 
depozituara pranë NSHG e NBSH, si shpërdorimi i misërit në 
koçek, nga kooperativat bujqësore. 

1960 7 
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802 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe 
Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit Fier drejtuar 
Kryeministrisë, mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të një sasie 
copëra duhani të prishura, përcaktimi i standartit të ri të grurit 
dhe normat e kushtet e pranimit të pambukut si dhe mbi 
mallrat stok të grumbulluara në ndërmarrjen e grumbullimit 
Shkodër. 

1960 12 

803 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
caktimin e marzheve të ndërmarrjeve shtetërore të 
grumbullimit, për uljen e shpenzimeve të qarkullimit dhe 
rritjen e rentabilitetit të tyre. Gjithashtu mbi mbulim mjete të 
xhiros. 

1960 31 

804 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi riorganizimin e veprimtarisë së sektorit të 
grumbullimeve të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. 

1960 20 

805 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
raport dhe korrespondencë të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit drejtuar Kryeministrisë, mbi aprovimin e planit 
të Fabrikës së Orizit, gjendjen në sektorin e blojës dhe grafiku i 
revizionimit të fabrikave të miellit. 

1960 21 

806 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
qarkore e korrespondencë të Kryeministrisë me Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimit, Ministrinë e Ndërtimit e komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi investimet me ndryshimet, lidhur 
me ndërtimet me ndryshimet, lidhur me ndërtimet në sektorin 
e grumbullimeve. 

1960 54 

807 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi kalim kapitali të mjeteve kryesore dhe shkëmbim mjetesh 
në sektorët bujqësi-grumbullim. 

1960 11 

808 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe udhëzime, qarkore e korrespondencë të Kryeministrisë 
me instucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp të 
rretheve, mbi investimet e ndryshimin e tyre, lidhur me 
ndërtimet e ndryshme në bujqësi. 

1960 80 
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809 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi krijimin e 
ndërmarrjeve bujqësore, kalimi i ndërmarrjeve bujqësore 
lokale në ato nacionale si dhe krijimi i drejtorive të ujrave e 
kalimin në administrim i Ndërmarrjes Bujqësore " Ylli Kuq" 
Kamëz, pranë Institutit të Lartë Bujqësor. 

1960 56 

810 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte e 
korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë e komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
ngritjen e shkollave e kurseve dhe pregatitjen e kuadrit për 
bujqësinë dhe grumbullimin. Funksionimi i Institutit të Lartë 
Bujqësor si dhe mbi emërimin, shkarkimin dhe nevoja kuadrit 
për bujqësi. 

1960 92 

811 Vendime të Këshillit të Ministrave me relacionet e 
projektvendimet përkatëse të institucioneve dhe 
korrespondencë mbi fuqinë punëtore, fondin e pagave dhe 
shpërblimet në ndërmarrjet shtetërore të bujqësisë e 
grumbullimit. 

1960 97 

812 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me institucionet, mbi pagën dhe shpërblimin 
e kuadrove të kooperativave bujqësore. 

1960 26 

7 Tregti-konsum.   

813 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 me materialin përkatës për realizimin e planit të 
eksportit për periudhën janar-prill 1960. 

1960 143 

814 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960, për zbatimin e vendimit të Plenumit të korrikut të 
vitit 1957 të KQ të PPSH, mbi masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të tregtisë shtetërore dhe kooperativiste. 

1960 8 

815 Qarkore e Kryeministrisë dhe relacione e korrespondencë e 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi 
grumbullimin dhe shpërndarjen për konsum të patateve 
verore e dimërore dhe të qepëve e mollëve. 

1960 16 
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816 Qarkore e Kryeministrisë dhe relacion i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi grumbullimin dhe 
industrializimin e qumështit. 

1960 39 

817 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi përzierjen e vajit të gurit të importit për llampa 
ndriçimi, me të vendit. 

1960 7 

818 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Financave mbi debi-kredit në tregti. 

1960 5 

819 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komitetin Qendror të Partisë dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi organizimin e llotarisë me mallra në 
tregti dhe dhënia e mallrave me kredi punonjësve. 

1960 9 

820 Projektvendime të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave dhe 
Komisionit e Planit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
marzhet dhe rabatet në tregti. 

1960 11 

821 Informacione dhe korrespondencë e Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
ndërmarrjet tregtare defiçitare dhe me humbje. 

1960 28 

822 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve dhe komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe korrespondencë me Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi abuzimet në 
tregti. 

1960 9 

823 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Bashkimin Qendror të Konsumit, mbi dëmtimin 
e mallrave jashtë standardit dhe stokë si dhe mbi sistemin e 
shpërndarjes për konsum, zhvleftësim etj. 

1960 51 

824 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime të 
Ministrisë së Tregtisë etj. drejtuar Kryeministrisë si dhe 
korrespondencë me institucione dhe komitete ekzekutive të 
rretheve, mbi ndërtim-investim objektesh dhe akordim 
fondesh për tregti-konsumin. 

1960 67 
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825 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime të 
Ministrisë së Tregtisë, Industrisë e tjerë dhe korrespondencë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi krijimin, suprimimin, fuzionimin 
dhe kalim aktivitetesh të institucioneve tregtare. 

1960 146 

826 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit drejtuar 
Kryeministrisë mbi gjendjen, sigurimin dhe ndërtimin e 
depove për depozitim dhe ruajtje mallrash të brendshme dhe 
të importit. 

1960 23 

827 Projektvendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe korrespondencë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi caktimin e formës dhe veshjet e 
punonjësve të tregtisë. 

1960 15 

828 Letra të kolektivave të ndërmarrjeve tregtare drejtuar 
Kryeministrisë, mbi marrjen e angazhimeve të reja dhe 
realizimin e atyre të marra më parë, para partisë dhe pushtetit. 

1960 18 

829 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
kongres, konferenca, panaire dhe ekspozita ndërkombëtare. 

1960 97 

830 Relacione të Ministrisë së Tregtisë mbi krijimin e kurseve për 
pregatitjen e kuadrove të tregtisë. 

1960 7 

831 Raport, relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi eksportimin 
e mineralit të hekur-nikelit dhe bitumit. 

1960 19 

832 Relacione, informacione, njoftime dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë, Miniera-Gjeologjisë, Bujqësisë dhe BQ 
të Kooperativave të Konsumit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi eksportin dhe importin e mallrave të 
ndryshme si dhe mbi shpërndarjen dhe furnizimin në 
destinacion të mallrave të importit. 

1960 195 

833 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, Industrisë, 
Komisionin e Planit të Shtetit etj., mbi zëvendësimin e 
mallrave të importit me prodhimin e tyre në vend. 

1960 26 
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834 Letër dhe raport të KQ të PPSH dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi mënjanimin e çrregullimeve në importimin e 
makinave, paisjeve, materialin dhe mallrave të konsumit të 
gjerë. 

1960 59 

835 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi kursimin e fondeve të valutës së lirë dhe 
përdorimin e tyre për nevoja të domosdoshme dhe mallrat që 
mund të blihen në vendet kapitaliste. 

1960 10 

836 Projektplani i Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit si dhe korrespondencë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi planin e III-të 5/vjeçar për tregtinë e 
brendshme dhe të jashtme. 

1960 285 

837 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë e 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi planin 
e vitit 1961 për tregtinë. 

1960 3 

838 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe e Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi planin e vitit 1960 si dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet e planit të tregtisë. 

1960 48 

839 Raporte, relacione dhe informacione me evidencën përkatëse 
si dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe e 
Bashkimit Qendror të Kooperativës së Konsumit, mbi 
realizimin e planit të furnizimit dhe mbi shpërndarjen në 
tregti. 

1960 126 

840 Protokoll dhe vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të 
Kryeministrisë dhe raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
zhvillimin e mëtejshëm dhe përmirësimin e punës së tregtisë 
shtetërore dhe kooperativiste. 

1960 53 

841 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi veprimtarinë e tyre tregtare dhe 
zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave, gjatë vitit 
1960. 

1960 177 
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842 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë, 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen, të metat dhe 
masat e nevojshme në tregti, të nxjerra nga kontrollet e kryera 
gjatë vitit 1960. 

1960 158 

843 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Financave dhe Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit drejtuar Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Tregtisë, mbi një ndryshim në rregulloren e Inspektoriatit 
Shtetëror të Tregtisë. 

1960 3 

844 Qarkore të Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Tregtisë, Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
Komisionin e Planit të Shtetit, mbi burimet dhe sigurimin e 
produkteve për konsum dhe prodhim, nga institucionet 
furnitore dhe grumbullimi. 

1960 67 

845 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror 
të Kooperativave të Konsumit drejtuar Kryeministrisë dhe 
Drejtorisë së Rezervave Shtetërore, mbi sigurimin e 
produkteve dhe shpërndarjen nga Rezervat Shtetërore. 

1960 30 

846 Relacione e korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, Bankës së 
Shtetit Shqiptar, komitetet ekzekutive të kp të rretheve 
drejtuar Kryeministrisë, mbi mungesat në tregti dhe nevojat. 

1960 29 

847 Material studimi i Komisionit të Planit të Shtetit dhe raport e 
korrepondencë të Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi caktimin e normativave të harxhimit të 
materialeve, mosaplikimi i kamatës 6 % në vit për kreditë e 
dhëna përmbi normativë si dhe gjendja dhe qarkullimi i 
mallrave. 

1960 15 

848 Raport i Ministrisë së Tregtisë dhe projektvendim drejtuar 
Kryeministrisë, mbi masat për tregtinë pranverore dhe 
shtimin e pijeve freskuese për këtë stinë dhe ato verore. 

1960 17 

849 Raporte të Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe e komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
furnizimin e zonave të thella të izoluara nga dimri. 

1960 22 
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850 Qarkore të Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit dhe korrespondencë drejtuar 
Kryeministrisë si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e detyrave të caktuara nga Sekretariati i Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, lidhur me 
zhvillimin e zgjerimin e veprimtarisë dhe mbi masat për 
zhdukjen e të metave në furnizimin e tregut të ushqimit social. 

1960 31 

851 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë me Kryeministrinë mbi shkeljet lidhur 
me kolektivat tregtare, zbritjen e tatimit mbi të ardhurat  e 
tyre, mbi grumbullimin e bagëtive dhe furnizimin e tyre me 
produkte e lëndë të parë. 

1960 11 

852 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë e 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi subvencionimin e kooperativave të 
peshkimit, mbi mjetet e lundrimit dhe pajisjet për peshkim. 

1960 13 

853 Vendim e udhëzim të Këshillit të Ministrave, qarkore e 
Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë e 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi fondin 
dhe kursimin e drithërave të bukës, planin, shpërndarjen dhe 
shitjen e bukës, miellit e makaronat në tregti. 

1960 100 

854 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me 
projektvendimin dhe relacionin përkatës, paraqitur për 
shqyrtim dhe aprovim nga Ministria e Tregtisë mbi 
rregulloren, lidhur me përcaktimin e mënyrës së marrjes dhe 
ruajtjes së mostrave të mallrave për eksport si dhe ngritjen e 
një pavioni për këtë qëllim pranë Dhomës së Tregtisë. 

1660 21 

855 Korrespondencë e Kryeministrisë dhe Ministrisë së Tregtisë 
dhe Komunikacionit, mbi transportimin e mallrave të import-
eksportit. 

1960 23 

856 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë, 
Komisionin e Planit të Shtetit dhe Dhomën e Tregtisë, mbi 
regjistrimin dhe ruajtjen e patentave për shpikje të autorëve. 

1960 5 
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857 Qarkore të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi konditat e lëvrimit të mallrave për eksport, 
ambalazhimin e etiketimin e mallrave, përdorimin dhe 
shfrytëzimin si lëndë e parë të ambalazhit të importit. 

1960 106 

858 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë mbi makineritë, materialet dhe pjesët e këmbimit të 
tepërta të importit dhe sistemimin sipas nevojeve të tyre. 

1960 7 

859 Raporte dhe studime si dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi caktimin dhe zbatimin e çmimeve 
për mallrat me shumicë dhe pakicë si dhe ato të import-
eksportit. 

1960 80 

860 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe protokoll-marrëveshje 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme e të 
Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi caktimin e normave 
doganore dhe të metat e dobësit. 

1960 91 

861 Traktat dhe protokoll-marrëveshje të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe korrespondencë e institucioneve të tjera me 
Kryeministrinë, mbi marrëdhëniet tregtare për shkëmbim 
mallrash dhe pagesat, përdorimin e kredisë etj. në mes të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Kinës. 

1960 51 

862 Relacion i Ministrisë së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
mënyrën e shlyerjes së kredive të pesëvjeçarit të III-të, 
akorduar nga Republika Popullore e Kinës, Hungarisë, 
Bullgarisë, Polonisë, Rumanisë, Republika Socialiste 
Çekosllovake dhe Republika Popullore e Shqipërisë, sipas 
marrëveshjes me afat të gjatë. 

1960 10 

863 Projekttraktat, protokoll dhe notë të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme e të Tregtisë drejtuar për shqyrtim Kryeministrisë si 
dhe korrespondencë mbi aprovimin e marrëveshjes me shumë 
shtete në fushën e tregtisë, të transportit e lundrimit, së 
bashku me përbërjen e delegacioneve. 

1960 57 
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864 Protokolle, marrëveshje, kontrata dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së Tregtisë dhe 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi 
marrëdhëniet tregtare dhe shtytjen e afatit të shlyerjes së 
kredive etj., në mes të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së BRSS. 

1960 114 

865 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe protokoll-marrëveshje 
e korrespondencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme e të 
Ministrisë së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
marrëdhëniet tregtare të shkëmbimit të mallrave e pagesave 
në mes të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Çekosllovake për vitin 1960 dhe vitin 1961-1965. 

1960 170 

866 Projektmarrëveshje e Drejtorisë së Përgjithshme Bankave 
Shqiptare drejtuar Kryeministrisë, mbi aprovimin e 
marrëveshjes bankare për zhvillimin e mëtejshëm të tregtisë, 
në mes të Republikës Socialiste të Çekosllovakisë. 

1960 13 

867 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe protokoll-marrëveshjet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe korrespondencë e 
institucioneve të tjera drejtuar Kryeministrisë, mbi 
marrëveshjet tregtare e të pagesave në mes të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Demokratike 
Gjermane. 

1960 94 

868 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe protokoll-marrëveshje të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme e korrepondencë e Ministrisë 
së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi marrëdhëniet tregtare 
për shkëmbim mallra dhe kreditim etj. në mes të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të 
Hungarisë. 

1960 57 
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869 Letër shokut Enver Hoxha drejtuar shokut Teodor Zhivkov 
(Bullgari), protokoll-marrëveshje dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë e të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet tregtare e të pagesave në mes të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe të Republikës Popullore të 
Bullgarisë. Gjithashtu relacione të Ambasadës Shqiptare në 
Sofie, mbi realizimin e marrëveshjeve dhe vendimin e 
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Bullgare dhe të 
Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e mëtejshme të tregtisë 
socialiste në vendin e tyre. 

1960 65 

870 Vendim i Këshillit të Ministrave, protokoll-marrëveshje dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme drejtuar Kryeministrisë, mbi marrëdheniet 
tregtare e të pagesave, në mes të Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Polonisë. 

1960 20 

871 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe e Industrisë me 
Kryeministrinë, mbi lejimin e ardhjes në Shqipëri të qytetarit 
Suedez Fuch, për kontraktim lëkure për vitin 1961 si dhe mbi 
tërheqjen nga Suedia të dy separatorëve për Fabrikën e 
Alkoolit Maliq nëpërmes firmës bullgare "Teknoimpese". 

1960 4 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe protokoll e 
korrespondencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 
Kryeministrisë, mbi marrëdhëniet tregtare të shkëmbimit të 
mallrave e të pagesave, në mes të Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Federative Popullore të 
Jugosllavisë. 

1960 13 

873 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë, mbi zhvillimin e disa mbledhjeve sekrete në 
Kairo të Republikës Arabe të Bashkuar, për krijimin e një 
komisioni ekspertësh, lidhur me rregullimin e tregtisë së 
pambukut me vendet socialiste në sasi të kufizuar etj. 

1960 1 

874 Kopje marrëveshje tregtare përfunduar në Bagdad në mes të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Repulikës së Irakut, 
dërguar Kryeministrisë nga ana e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

1960 6 
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875 Projekttraktat dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme drejtuar Kryeministrisë, mbi aprovimin e bisedimeve 
me Qeverinë Turke për tregtinë, lundrimin, post-
telekomunikacion dhe pagesat. 

1960 17 

876 Projektmarrëveshje e Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë për lidhjen e marrëveshjes në mes të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Austrisë si dhe 
aprovimi i sajë. 

1960 6 

877 Protokoll-marrëveshje i nënshkruar në mes të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Italiane, informacione 
të përfaqësuesit tonë në Romë dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë dhe e Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë, mbi shkëmbimin e mallrave për vitin 1960 
dhe 1961. 

1960 67 

878 Projektmarrëveshje e Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë dhe aprovimi i saj për hyrje në bisedime lidhur 
me marrëveshjen tregtare, në mes të Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës së Finlandës. 

1960 11 

879 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe e Punëve të 
Jashtme me Kryeministrinë, mbi ardhjen dhe bisedimet 
tregtare me firma tregtare e industriale të Anglisë dhe të 
SHBA. 

1960 6 

880 Relacione e informacione të Ministrisë së Tregtisë, mbi punën 
e organeve të Tregtisë së Jashtme. 

1960 50 

881 Relacione, eksperiencë e Ministrisë së Tregtisë e 
korrespondencë drejtuar Kryeministrisë, mbi organizimin 
turistik në Republikën Popullore Rumune dhe mbi dërgimin 
dhe ardhjen, të grupeve turistike. 

1960 27 

882 Relacione e korrespondencë e BQ të Kooperativave të 
Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi importin 
dhe eksportin e mallrave në rrugë kooperativiste. 

1960 21 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

883 Projektmarrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 
Kryeministrisë për shqyrtim dhe aprovimin e tyre, mbi 
marrëdhëniet tregtare e të pagesave, në mes të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Revolucionare të 
Kubës. 

1960 8 

884 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe të Tregtisë, mbi detyrimin e palës koreane ndaj 
shtetit tonë prej 1.200.000. 

1960 3 

885 Marrëveshje të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi marrëdhëniet tregtare të shkëmbimit të 
mallrave e pagesave, në mes të Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Rumanisë. 

1960 28 

886 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe protokoll-marrëveshje e 
korrespondencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të 
Tregtisë, drejtuar Kryeministrisë mbi marrëdhëniet tregtare 
për shkëmbim mallra dhe pagesa, në mes të Republikës 
Popullore të Shqipërisë Demokratike të Vietnamit. 

1960 19 

887 Informacion mbi furnizimin e mallrave nga firmat tregtare të 
vendeve perëndimore me shlyerje me afat të gjatë si dhe 
kredive bankare me afat të shkurtër. 

1960 6 

8 Financa.   

888 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.05.1960, vendime të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi gjendjen e llogarisë në ndërmarrjet dhe 
organizatat ekonomike dhe gjendja e revizionit dokumentar 
dikasterial si dhe mbi ligjshmërinë dhe kriminalitetin në 
sektorin e tregtisë socialiste. 

1960 241 

889 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi normimin e punës. 

1960 58 

890 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.07.1960, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës mbi përbërjen, evidentimin dhe kontrollin e fondit të 
pagave. 

1960 35 
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891 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960 me materialin përkatës, mbi disa kostatime nga 
bilancet e vitit 1959. 

1960 62 

892 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.09.1960, me materialin përkatës, mbi ndihmën shoqërore në 
të holla, nënave me shumë fëmijë dhe nënave të vetme. 

1960 21 

893 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, me vendimin dhe materialin përkatës mbi 
kufizimin e shpenzimeve për blerje materialesh, kryerje 
punimesh dhe shërbimesh në persona privatë. 

1960 16 

894 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960, mbi vendimet, urdhëresat dhe materialin përkatës, 
mbi shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1960 67 

895 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960, me vendimet, udhëzimet dhe materialin përkatës, 
mbi kontrollin e fondit të pagës, përbërjen dhe evidentimin e 
fondit të pagave si dhe mbi përbërjen e fondit të pagave të 
punonjësve. 

1960 243 

896 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, me urdhëresën dhe materialin përkatës, për 
përgatitjen dhe kualifikimin e punëtorëve dhe kuadrove 
tekniko-administrative. 

1960 39 

897 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960, me vendimet me materialin përkatës, për 
plotësimin e pritshëm të Buxhetit të Shtetit për vitin 1960 dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1961. 

1960 107 

898 Informacione të Ministrisë së Financave, mbi mënyrën e 
zbatimit të detyrave të caktuara në vendimet e Këshillit të 
Ministrave dhe konluzionet e mbledhjeve të kolegjiumit për 
vitin 1960, me materialin përkatës. 

1960 12 

899 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi planifikimin dhe përdorimin e investimeve. 

1960 46 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

900 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Përmet, mbi 
kufizimin e përdorimit të fondit rezervë në dispozicion të 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve si dhe pakësimin e 
shpenzimeve të Buxhetit Lokal. 

1960 15 

901 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
ndryshime në vendimin nr.109 datë 01.04.1959, lidhur me 
rritjen e sanksionet në protokoll-marrëveshjen dhe kontratat 
tip të furnizimit. 

1960 26 

902 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi tatimin mbi beqarët, të martuarve pa fëmijë, tatimin e 
ekonomisë bujqësore si dhe mbi tatimin mbi xhiro të artikujve 
industrial e bujqësor. 

1960 73 

903 Urdhëresa të Qeverisë dhe informacion i Ministrisë së 
Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi tarifat e taksave 
lokale, taksës së akteve e të pullës dhe tatimit të kolektivave 
tregtare. 

1960 18 

904 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendime relacione e 
korrespondencë të Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
shfuqizimin e vendimit nr.198 datë 21.05.1956 dhe aprovim 
fondi mbi punën e buxhetit të familjes dhe përpunimin e të 
dhënave të tij. 

1960 17 

905 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi ndihmat e fshatrave të dëmtuar nga tërmeti, vërshimet e 
zjarrit si dhe mbi ndihmën e 25 familjeve me origjinë shqiptare 
në fshatin Mandrica, Bullgari të inonduar. 

1960 42 

906 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
shtetëzim, shpronësime dhe jetërsimin e tokave shtetërore për 
ndërtim. 

1960 14 

907 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi shpenzimet e bëra për kopshte, çerdhe, shtëpi fëmijësh si 
dhe mbi tarifat e pagesave për bursistët. 

1960 47 
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908 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi normativat e ushqimit dhe veshmbathjes, në institucionet 
shëndetësore e arsimore. 

1960 70 

909 Korrespondencë e Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë drejtuar Kryeministrisë, mbi uljen e 
planit të punëtorëve dhe pionierëve në kampet dhe shtëpitë e 
pushimit për vitin 1960. 

1960 3 

910 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe urdhëresë si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet, mbi 
krijimin dhe përdorimin e fondit të drejtorit. 

1960 37 

911 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi bursat e 
studentëve brenda vendit dhe jashtë shtetit si dhe mbi blerjen 
e biletës ardhje e kthim me bursën e tyre. 

1960 23 

912 Vendim të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e   Financave, mbi shpenzimet 
për delegacionet e huaja që vijnë në Shqipëri. 

1960 33 

913 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e bilancit të 
Bankës së Shtetit për ushtrimin e vitit 1959. 

1960 11 

914 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi kreditimin e humbjeve 
jashtë planit të ndërmarrjeve shtetërore. 

1960 68 

915 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
arkës dhe kreditit e korrespondencë lidhur me to. Relacione, 
informacione dhe evidencë mbi realizimin e planit të arkës 
dhe kreditit si dhe projekturdhëresë mbi kreditimin e 
humbjeve jashtë planit. 

1960 85 

916 Projektvendim, raport dhe relacion së bashku me evidencën 
statistikore të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave, 
drejtuar Kryeministrisë mbi gjendjen, rezultatet dhe masat për 
një përmirësim të mëtejshëm të qarkullimit monetar. 

1960 89 
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917 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi një ndryshim në 
emisionin e kartëmonedhës dhe rritjen e emisionit në buona-
lekë. 

1960 11 

918 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe relacione e korrespondencë të Ministrisë së Financave 
drejtuar Kryeministrisë, mbi fushatën e konvertimit të 
huarave shtetërore me nënshkrim, mënyrën e marrjes në 
dorëzim të obligacioneve të huasë së konvertuar dhe 
rezultatet përfundimtare të fushatës. 

1960 35 

919 Vendim i Këshillit të Ministrave drejtuar Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave e të 
Tregtisë nga ana e Kryeministrisë, mbi heqjen e llotarisë me 
fitim sendesh dhe të hollash. 

1960 2 

920 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet qendrore, mbi krijimin e 
fondit të valutës dhe akordim valut për delegacione që 
dërgohen jashtë shtetit, për blerje materiale etj. 

1960 113 

921 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave 
drejtuar Kryeministrisë mbi kursimin e valutës së huaj dhe 
dhënia e premios. Këtu gjendet dhe letra e Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik drejtuar Qeverisë Shqiptare. 

1960 11 

922 Projektvendim, relacion e korrespondencë të Ministrisë së 
Tregtisë dhe Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
aktivitetin e tregut të valutës dhe shpërblimi i dorëzuesve të 
arit. 

1960 15 

923 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi përqindjen e 
kamatës për depozitat në valutë dhe diviza të huaja pranë 
Bankës së Shtetit. 

1960 3 

924 Relacion e informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
drejtuar Kryeministrisë, mbi reparacionet e luftës dhe 
rezultatet e arritura në sesionin e 59 në IARA-së. Gjithashtu 
mbi arin shqiptar të grabitur nga gjermanët. 

1960 8 
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925 Relacion dhe informacion të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi 
aktivitetin e shoqërisë komisionare. 

1960 32 

926 Projektdekret dhe vendime, raporte, relacione dhe evidencë 
statistikore, mbi veprimtarinë e arkave të kursimit, realizimin 
dhe shpërndarjen si dhe masat për përmirësimin e punës së 
depozitave e Sigurimeve Shtetërore (pasurisë e jetës) në arkat 
e kursimeve shtetërore. 

1960 80 

927 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
planin e kreditit me afat të gjatë e të shkurtër, arkëtimin e 
kredive agrare nga ekonomitë fshatare, shlyerjen e 
paradhënieve e të prapambeturave nga kooperativa bujqësore 
si dhe mbi përdorimin e mjeteve të kreditit. 

1960 61 

928 Relacion dhe informacion i Kryeministrisë dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankave, mbi realizimet e pagave të 
punonjësve dhe të ardhurat e fshatarësisë. 

1960 43 

929 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi pagat dhe shpërblimet e punonjësve të industrisë, 
artizanatit, ndërtimit, komunikacionit, tregtisë, konsumit, 
grumbullimit, bujqësisë, komunales dhe financës si dhe mbi 
regjimin e kursimit. 

1960 239 

930 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi pagat dhe shpërblimet e kuadrit të arsimit, kulturës, 
sporteve e shëndetësisë. 

1960 65 

931 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi caktimin e alokacioneve mujore, personale të personelit 
diplomatik. 

1960 16 

932 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore e të Punëve të Brendshme, 
drejtuar Kryeministrisë mbi pagat dhe shpërblimet e 
punonjësve të karierës ushtarake. 

1960 10 

933 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
heqjen e shpërblimit të anëtarëve të kolegjiumeve të 
institucioneve qendrore. 

1960 4 

934 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
ndryshimin në kolegjiumin e Ministrisë së Financave. 

1960 3 
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935 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte dhe relacione të 
institucioneve drejtuar Kryeministrisë, mbi aprovimin shtes e 
pakësim dhe thjeshtësimin e organikave të institucioneve. 

1960 225 

936 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
institucioneve me Kryeministrinë mbi krijimin, suprimimin, 
riorganizimin dhe kalim aktivitetesh të institucioneve 
ekonomike e social-kulturale. 

1960 15 

937 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave e 
Komitetit Shtetëror Punë Paga drejtuar Kryeministrisë, mbi 
planifikimin, evidentimin dhe rezultatet e realizimit të 
rendimentit të punës. 

1960 11 

938 Informacione të nxjerra nga revistat e huaja mbi monedhën 
dhe depresionet ekonomike të tyre. 

1960 5 

9 Çmimet.   

939 Vendim i përbashkët i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Qeverisë si dhe të Këshillit 
të Ministrave, qarkore e korrespondencë të Kryeministrsë 
drejtuar institucioneve qendrore, mbi zbritjen e çmimeve të 
shitjes me pakicë dhe ndryshimet. 

1960 130 

940 Procesverbalet së bashku me projektvendimet dhe relacionet e 
mbledhjeve të Byrosë së Çmimeve, mbi shqyrtimin e çështjeve 
lidhur me çmimet. 

1960 244 

941 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë drejtuar 
institucioneve, mbi analizën e kostos së produkteve, lidhur me 
përcaktimin e çmimeve. 

1960 146 

942 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës si dhe qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore, mbi çmimet 
me shumicë të produkteve të prodhuara dhe në tregti. 

1960 243 

943 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe qarkore të Kryeministrisë drejtuar institucioneve 
qendrore, mbi çmimet me pakicë të artikujve të ndryshëm për 
konsum. 

1960 122 
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944 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe qarkore të Kryeministrisë drejtuar institucioneve 
qendrore, mbi disa ndryshime të tarifave të tatimit mbi xhiro 
për efekt çmimi, ndryshime të priskurantit të çmimeve me 
shumicë si dhe mbi çmimet e produkt të eksport-importit dhe 
faturimin e tyre. 

1960 169 

945 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me dikasteret, mbi përcaktimin e çmimeve të 
asortimenteve të reja. 

1960 23 

946 Qarkore të Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Industrisë, Bujqësisë dhe Financave mbi përcaktimin e 
çmimeve të produkteve jashtë standardit, të dëmtuara dhe të 
demoduara. 

1960 18 

947 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe qarkore e 
korrespondencë të Kryeministrisë drejtuar institucioneve 
qendrore, mbi problemin e çmimeve të produkteve të tekstilit 
e trikotazhit. 

1960 77 

948 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe qarkore të 
Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore, mbi 
problemin e çmimeve të produkteve ushqimore. 

1960 37 

949 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet, mbi përcaktimin e çmimit të 
këpucëve, sandaleve, etj. 

1960 29 

950 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe e 
Komunikacionit drejtuar Kryeministrisë, mbi çmimet e 
pjesëve të këmbimit. 

1960 15 

951 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe qarkore e korrespondencë të Kryeministrisë me 
institucionet qendrore, mbi çmimet me shumicë të 
prodhimeve bujqësore, blegtorale dhe të grumbullimit. 

1960 48 

952 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullitmit e Ministrinë e Financave, mbi çmimet e 
grumbullimit të produkteve bujqësore, blegtorale e industriale 
si dhe çmimi i shitjes së tyre në sektorin e grumbullimeve. 

1960 61 
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953 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës si dhe qarkore e korrespondencë të 
Kryeministrisë me institucionet qendrore, mbi çmimet e 
produkteve të grumbulluara dhe për shitje të artikujve fruta, 
perime. 

1960 79 

954 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimit dhe Ministrinë e Bujqësisë e të Financave, mbi 
çmimet e drithërave për farë dhe të fidanave të agrumeve. 

1960 14 

955 Urdhër i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
qarkore e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së Bujqësisë, 
Ndërtimit etj. mbi shpërblimin ditor të traktorëve në punimet 
e bonifikimit që u jepet ndërmarrjeve bonifikuese nga SMT. 

1960 9 

956 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Komunikacionit dhe të Tregtisë, mbi caktimin e çmimeve të 
transportit të mallrave me mjete detare, lumore, hekurudhore 
brenda dhe jashtë vendit,dhe të taksit limanor për anijet. 

1960 37 

957 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
ndryshimin e tarifës vjetore të pajtimit të aparatit telefonik 
dhe caktimi i taksit për bisedime. 

1960 7 

958 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondencën e Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit, 
të Tregtisë dhe Financave, mbi çmimet e projektimit të 
projektuar jashtë dhe në vend si dhe të materialeve për 
sektorin e ndërtimeve. 

1960 28 

959 Vendimi i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë, 
mbi ndryshimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 524 
datë 25.12.1956 dhe caktimin e tarifave, lidhur me turistët e 
huaj në Shqipëri dhe shqiptar që dalin jashtë. 

1960 14 

960 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi çmimet e aktiviteteve artistike sportive. 

1960 6 
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961 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialet përkatëse 
dhe qarkore të Kryeministrisë, mbi çmimet e ambalazhit të ri 
dhe të materialit si lëndë e parë e tyre, për prodhime të 
importuara nga jashtë. 

1960 30 

10 Ndërtim.   

962 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1960, së bashku me materialin përkatës, mbi masat që 
janë marrë për përmirësimin e cilësisë së punimeve të 
ndërtimit si dhe për gjendjen dhe masat e marra për 
përfundimin e ndërtim-montimit të industrive të reja. 

1960 215 

963 Raport i Byrosë Politike të Komitetit Qendtor të PP Shqipërisë 
dhe relacion mbi vërejtjet e propozimet e Pleniumit të 
Komitetit Qendror të Partisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
zhvillimin e mëtejshëm të ndërtimeve. 

1960 142 

964 Informacione të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi zbatimin e detyrave dhe vendimeve të 
Këshillit të Ministrave, lidhur me punën e ndërtimeve. 

1960 31 

965 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi disa çështje të ndërtimit. 

1960 7 

966 Rregullore, plane dhe relacione të Ministrisë së Ndërtimit, 
Industrisë, Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi organizimin e kontrollit teknik dhe 
kontrollet e kryera në ndërtim. 

1960 42 

967 Projektplani, relacion dhe studime e korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Komitetit Ekzekutiv të K.P. të 
Rrethit të Përmetit drejtuar Kryeministrisë, mbi planin e  5 
vjeçarit të III-të në ndërtim dhe realizimi i planit të 5/vjeçarit 
të II-të (1956-1960). 

1960 26 

968 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe qarkore e korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin 
Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, Komisionit e Planit të 
Shtetit e Ministrinë e Ndërtimit, mbi planifikimin e vitit  1961 
dhe fillimin e punimeve që në tremujorin e IV të vitit 1960 të 
ndërtimeve. 

1960 52 
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969 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si 
dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ndërtimit mbi ndryshimet, shtes-pakësim të planit të 
ndërtimeve për vitin 1960. 

1960 48 

970 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporte e relacione me 
evidencën përkatëse drejtuar Kryeminstrisë, mbi realizimin  e 
planit të ndërtimit për vitin 1960. 

1960 642 

971 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit, dikastereve të 
tjera dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve drejtuar 
Kryeministrisë, mbi projektimin e objekteve të ndërtimit, 
përdorimin e projekteve e preventive tip, ndryshim projekti e 
tjerë. 

1960 140 

972 Raporte e korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ekzistencën, përbërjen, 
shpërblimin, funksionimin dhe detyrat e byrosë së projektimit 
të ndërtimeve. 

1960 46 

973 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe e institucioneve 
të tjera drejtuar Kryeministrisë, mbi caktimin e vendit të 
objekteve të ndërtimit. 

1960 14 

974 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit, 
Bujqësisë dhe të Punëve të Jashtme, mbi gjendjen e punimeve 
në ndërtesat e banimit dhe masat e zbatimit të projekteve. 
Gjithashtu zgjerimi i ndërtimeve me qerpiç. 

1960 20 

975 Relacione studimi me skicat përkatëse të Ministrisë së 
Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë, mbi detajet e izolimit të 
taracave me shtresë hidraizulonjës. 

1960 70 

976 Vendime dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave si dhe 
rregullore mbi urbanistikën dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit e institucioneve të 
tjera, mbi aprovimin e planeve rregullues të qyteteve. 

1960 151 

977 Buletine të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë, 
mbi format dhe teknikën e ndërtimin në vendet e huaja, në 
periudha të ndryshme. 

1960 76 
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978 Relacion e korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
drejtuar Kryeministrisë, mbi ndërtimin e ndërtesës së 
Ambasadës Çekosllovake në Tiranë. 

1960 7 

979 Parashtesa dhe relacione studimi së bashku me 
projektdekretin dhe vendimin, mbi ndërtimin dhe sistemimin 
e fshatrave. 

1960 6 

980 Vendime të Këshillit të Ministrave relacione dhe informacione 
të komiteteve ekzekutiv të rretheve, Ministrisë së Ndërtimit e 
tjerë drejtuar Kryeministrisë, mbi njoftimet për dëmet e 
tërmetit, masat për mënjanimin e pasojave, akordimin e 
fondeve, ndihmat nga shqiptarët e mërguar dhe mbi 
ndërtimin e banesave të dëmtuara, në rrethet Korçë, Ersekë 
dhe Fier. 

1960 127 

981 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së 
Ndërtimit dhe institucioneve të tjera qendrore e lokale, mbi 
zhvillimin e ndërtimeve në objektet industriale të ushqimores, 
veshmbathjes, material-ndërtimit, minierave e tjerë. 

1960 130 

982 Protokoll dhe vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të 
Kryeministrisë si dhe raporte teknike, relacione e 
korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë e tjerë, 
drejtuar Kryeministrisë mbi gjendjen e punimeve, vështirësitë 
dhe nevojat për shpejtimin e punimeve të ndërtimit të 
hidroçentraleve të Shkopetit, Bistricës e tjerë. 

1960 95 

983 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë, mbi ndërtimin e 
hekurudhave dhe stacioneve, Vlorë-Milot, Elbasan-Pishkash 
dhe stacioni i Tiranës. 

1960 44 

984 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione studimi e 
korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit, Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve 
drejtuar Kryeministrisë, mbi ndërtimin dhe asfaltimin e 
rrugëve. 

1960 153 
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985 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Komisionit Shtetëror 
për projektim në ndërtim, së bashku me materialin përkatës 
mbi ndërtimin e ujësjellësve të qyteteve, meremetimin e 
zgjerimin dhe mirëmbajtjen e tyre si dhe furnizimin e 
industrisë. 

1960 91 

986 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Komitetit Shtetëror 
të Projektimit në ndërtim me materialin përkatës, mbi planin 
rregullues dhe ndërtim-kanalizimin, të plazheve Durrës, 
Pogradec dhe të kampeve të pushimit në zonat klimaterike. 
Gjithashtu ndërtimin e kampit Dhërmi, për rininë gjermane 
sipas marrëveshjes. 

1960 54 

987 Raport studimi, skica dhe evidenca të institutit të kërkimeve 
shkencore e administrimin ujor, mbi rezultatet e kërkimeve, 
evidentimit dhe burimet ujore të Hungarisë. 

1960 18 

988 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit dhe Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit, mbi ndërtimin e frigoriferëve, 
Fabrikës së Miellit edhe depove. 

1960 30 

989 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, grafik, projekte 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe të 
dikastereve të tjera me Kryeministrinë, mbi ndërtimin e 
objekteve arsimorë, artit dhe kulturës, shëndetësisë dhe 
administratës shtetërore. 

1960 107 

990 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
si dhe raporte, relacione, skica e projekte dhe korrespondencë 
të Ministrisë së Ndërtimit, Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
etj. mbi bonifikimet e kënetave dhe vepra mbrojtje kundër 
përmbytjeve nga lumenjtë. Gjithashtu relacione mbi 
kontributin e fshatarsisë dhe sigurimin e fuqisë punëtore në 
bonifikime. 

1960 96 

991 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe relacione, informacione, projekte dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi ndërtimin e kanaleve dhe 
rezervuarëve vaditës si dhe mirëmbajtjen e tyre. 

1960 65 
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992 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar disa dikastereve si dhe 
relacion i Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit të Vlorës, mbi 
ndërtimin e depove për depozitim materialesh. 

1960 3 

993 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës si dhe qarkore e Kryeministrisë, mbi përcaktimin e 
llojeve të materialeve të ndërtimit sipas zonave të ndryshme të 
vendit. 

1960 85 

994 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Industrisë etj. nga 
ana e Kryeministrisë, mbi sigurimin e bazës materiale të 
ndërtimit nga prodhimi në vend e importi dhe kursimi i 
materialeve në punime. 

1960 144 

995 Vendim i Këshillit të Ministrave drejtuar nga Kryeministria 
disa institucione, mbi përcaktimin e kushtimit të plotë të disa 
veprave të ndërtimit. 

1960 3 

996 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Financave, 
Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi disa çështje të kostos së ndërtimeve dhe 
çmimet për llogaritje të preventiveve. 

1960 39 

997 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar 
Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi administrimin, shfrytëzimin dhe 
mirëmbajtjen e mjeteve të ndërtimit si dhe prodhimin e 
sigurimin e mjeteve me pjesët e tyre të këmbimit. Procesverbal 
i komisionit mbi përdorimin e dragës dhe kërkesën e ardhjes 
së specialistëve italian për përdorimin e saj. 

1960 23 

998 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros të 
ndërmarrjeve të ndërtimit, nga tepricat e ndërmarrjeve të tjera 
të ndërtimit. 

1960 17 

999 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit mbi akordimin, shtim e pakësim fondesh, për 
objekte ndërtimi, sigurim materiali e tjerë. 

1960 94 
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1000 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave, 
projektvendime të Ministrisë së Ndërtimit me vërejtjet e 
Kryeministrisë dhe dikastereve të tjera e korrespondencë mbi 
krijimin, suprimimin e fuzionimin e ndërmarrjeve të ndërtimit 
si dhe mbi organizimin e Ministrisë së Ndërtimit. 

1960 95 

1001 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë, mbi çështjet e normave 
dhe rendimentit në ndërtim. 

1960 17 

1002 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, Ministrisë së Ndërtimit e tjerë, mbi fuqinë 
punëtore dhe fondin e pagave për punonjësit e ndërtimit. 

1960 70 

1003 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit, 
mbi trajtimin e punonjësve të ndërtimit, lidhet me paaftësinë e 
përkohshme në punë, shpërblimin mbi pagën të punonjësve 
shkencor dhe mbi detajet. 

1960 5 

1004 Protokoll i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë mbi gjendjen, shkeljet e 
rregullave dhe masat e sigurimit teknik të punonjësve të 
ndërtimit. 

1960 8 

1005 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë, mbi përcaktimin e 
punonjësve për në shkollën 2 vjeçare të ndërtimt, pregatitjen e 
bazës materiale mësimore të shkollës dhe sigurimin e lokalit të 
përshtatshëm. 

1960 7 

1006 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe të Ndërtimit, mbi ardhjen e specialistëve të huaj 
dhe dërgimin e specialistëve shqiptar jashtë si dhe 
delegacionin në konferenca ndërkombëtare, për problemin e 
ndërtimit. 

1960 21 

1007 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Kryeministrisë dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi marrje mase 
disiplinore dhe heqjen e tyre ndaj kuadrit neglizhent në 
ndërtim. 

1960 10 
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1008 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Kryeministrisë, 
mbi listëorganikat e personeli punonjës të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1960 15 

1009 Vendim i Sekretarisë të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me dikasteret si dhe raporte, lista emërore e tjerë, mbi 
pregatitjen për krijimin e shoqërisë "Inxhinierëve e teknikëve" 
në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1960 207 

1010 Projektvendim së bashku me relacionet përkatëse të Ministrisë 
së Ndërtimit drejtuar Kryeministrisë si dhe projekte ndërtimi, 
mbi dhënien 5% punonjësve të ndërtimit për strehim, për 
banesat që ndërtohen. 

1960 26 

11 Komunikacion-komunale.   

1011 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, për projektimin e hidroçentraleve të 
fshatrave nga ekipi çekosllovak. 

1960 105 

1012 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte të Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale dhe informacione drejtuar 
Kryeministrisë, mbi veprimtarinë e Drejtorisë Ekonomike 
Komunale dhe të zbatimit të vendimeve të Qeverisë. 

1960 49 

1013 Relacione dhe informacione të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit e Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
gjendjen, të metat dhe masat për përmirësimin e punëve 
komunale. 

1960 34 

1014 Projektplane me relacionet përkatëse të Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale drejtuar Kryeministrisë, mbi planin e 
5/vjeçarit të III-të 1961-1965. 

1960 16 

1015 Informacion dhe korrespondecë e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale mbi realizimin e planit të vitit 1960 dhe 
planifikimin e vitit 1961. 

1960 19 
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1016 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacioneve, Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve drejtuar 
Kryeministrisë, mbi fuqinë punëtore dhe fondin e pagave të 
punonjësve. 

1960 22 

1017 Projektplani i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale drejtuar 
Kryeministrisë, për zbukurimin e qytetit të Tiranës me rastin e 
Kongresit të IV-të të Partisë Punës së Shqipërisë. 

1960 10 

1018 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, Drejtorinë e Ekonomisë Komunale dhe komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi investimet dhe akordim e 
ndryshim fondesh, për punime komunale. 

1960 11 

1019 Qarkore të Kryeministrisë dhe korrespondencë me dikasteret, 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe komitetet ekzekutive 
të rretheve, mbi gjendjen, kërkesat dhe zhvillimin e energjisë 
elektrike në qytete. 

1960 33 

1020 Vendim i Këshillit të Ministrave, studime dhe korrespondencë 
e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale drejtuar Kryeministrisë, 
mbi ndërtim banesa dhe meremetimin e ekzistuesve gjatë vitit 
1960 dhe pesëvjeçarit të ujit etj. 

1960 57 

1021 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi mbrojtjen e ujësjellsave, pajisjen e ujësjellësave 
me klorator për klorinimin e ujit etj. 

1960 75 

1022 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet qendrore 
dhe lokale, mbi furnizimin  me ujë të industrive dhe 
institucioneve shtetërore për nevojë prodhimi etj. 

1960 13 

1023 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e Ekonomisë 
Komunale, Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë e 
Financave dhe komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
ndërtimin e rrugëve e urave komunale dhe mirëmbajtjen e 
tyre, qytet e fshat. 

1960 12 

1024 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorin e Ekonomisë 
Komunale, Ministrinë e Minierave dhe komiteteve ekzekutive 
të k.p. të rretheve, mbi kanalizimet e qyteteve. 

1960 6 
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1025 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale e Komitetint Ekzekutiv të 
K.P. të Rrethit Pogradec, mbi krijimin e parkut kombëtar 
"Dajti", gjelbërimin e rrugëve pranë banesave të udhëheqjes 
dhe të qytetit të Pogradecit me drunj arnomentalë. 

1960 14 

1026 Qarkore të kryeministrisë dhe relacione e korrespondencë me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale e Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi lavanderitë dhe banjot. 

1960 7 

1027 Vendime e udhëzime të Këshillit të Ministrave si dhe relacione 
e korrespondencë e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale etj. 
drejtuar Kryeministrisë, mbi qirat e banesave shtetërore dhe të 
ngrohjes. 

1960 30 

1028 Raporte, informacione dhe korrespondencë e Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, Ministrisë së Industrisë etj. drejtuar 
Kryeministrisë, mbi sigurimin dhe furnizimin e popullatës me 
dru zjarri, qymyr druri dhe me qymur guri, gjithashtu lejimi i 
fshatarësisë për të shitur dru zjarri e qymur druri në treg. 

1960 130 

1029 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Kryeministrisë dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale, mbi investimet dhe ndërtimet e 
plazheve dhe mbajtja me qira të godinave dhe shpronësime të 
tyre. Mbi caktimin e kufijve teritorial të plazheve dhe masat 
për përmirësimin e shërbimit të plazheve. 

1960 72 

1030 Vendim i Këshillit të Mininstrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi dhënien me qira për 15 vjetë të një copë tokë në 
plazhin e Dhërmiut, për ndërtimin e kampit turistik të rinisë 
së Republikës Demokratike Gjermane. 

1960 18 

1031 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mirëmbajtjen dhe 
zbukurimin e varrezave të dëshmorëve. 

1960 3 

1032 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë 
së Ekonomisë Komunale, mbi gjendjen dhe disa rregulla për 
strehim. 

1960 9 

1033 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi kalim 
mjetesh kapitale. 

1960 10 
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1034 Plani i fuqisë punëtore e fondi i pagave së bashku me 
korrespondencën drejtuar Kryeministrisë nga Drejtoria e 
Ekonomisë Komunale, mbi kërkesë shtesë fuqi punëtore dhe 
fond page për vitin 1960. 

1960 9 

1035 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime me 
relacionet dhe korrespondencë të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale drejtuar Kryeministrisë, mbi krijimin dhe kalim 
aktivitetesh të ndërmarrjeve komunale. 

1960 31 

1036 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi nxjerrjen 
e eshtrave të ushtarëve italianë. 

1960 6 

1037 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.04.1960, me materialin përkatës, për punën e Drejtorisë së 
Porteve. 

1960 30 

1038 Raporte e informacione të Ministrisë së Komunikacioneve, 
mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë, për sektorin e 
komunikacioneve. 

1960 33 

1039 Projektplani i 5vjeçarit të III-të 1961-1965 e Ministrisë së 
Komunikacionit si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
planin e transportit për 5/vjeçarin e tretë 1961-1965, së bashku 
me ndryshimet. 

1960 54 

1040 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Komunikacionit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi realizimin e planit të transportit 
në degët e ndryshme të tij. 

1960 70 

1041 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi të metat, dobësitë dhe masat e nevojshme 
në sektorin e transportit, të nxjerra nga kontrollet e ushtruara. 

1960 48 

1042 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës si dhe 
korrespondencë me Komitetin Qendror, Komisionin e Planit, 
Ministrinë e Komunikacionit dhe të Financave, mbi 
çentralizimin e automjeteve në qarkun e Korçës. 

1960 11 

1043 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit 
dhe e dikastereve të tjera me Kryeministrinë, mbi nevoja, 
mosmarrëveshjet dhe dobësitë në transportin e mallrave. 

1960 35 
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1044 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit dhe Ministrinë e Komunikacionit, mbi 
gjendjen teknike të automjeteve të transportit dhe mundësinë 
e rritjes se gadishmërisë së tyre. 

1960 36 

1045 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Kryeministrisë dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit dhe të 
Punëve të Brendshme, mbi normat e përdorimit të 
automjeteve dhe shfrytëzimin e tyre maksimal në dy rrugë etj. 

1960 18 

1046 Plane, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacionit drejtuar Kryeministrisë, mbi planin dhe 
realizimin e pjesëve të këmbimit në ofiçina, mbi prodhimin në 
vend të karocerive e rimorkiove e të tjera, nga ato që 
importohen si dhe përmirësimin e punës në ofiçinat e parqeve 
etj. 

1960 44 

1047 Relacion dhe projektskic e Ministrisë së Komunikacionit 
drejtuar Kryeministrisë për shqyrtim, mbi ndërtimin e Parkut 
të Përqëndruar të Automjeteve Tiranë. 

1960 6 

1048 Qarkore e Kryeministrisë, projektide dhe informacione të 
Ministrisë së Komunikacionit, Mbrojtës Popullore, etj. mbi 
gjendjen, mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrugëve 
automobilistike. 

1960 42 

1049 Qarkore e Kryeministrisë, projektvendime dhe 
korrespondencë të Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
normativat e konsumit të gomave e karburantit, përdorimin e 
gomave të veshura, të ndalimit të përdorimit të gomave të 
jashtme për transportin me karoca si dhe mbi reklamimin 
Qeverisë Çekosllovake për gomat e kualitetit të dobët. 

1960 36 

1050 Informacione të Ministrisë së Komunikacionit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi aksidentet në transportin automobilistik 
dhe hekurudhor. 

1960 5 

1051 Qarkore të Kryeministrisë dhe relacione të Ministrisë së 
Drejtësisë dhe të Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë, mbi shkeljet e rregullave të qarkullimit të 
automjeteve. 

1960 20 
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1052 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacion e 
korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit e Ndërtimit 
me Kryeministrinë, mbi tarifat e pagesës në mjetet e 
transportit. 

1960 19 

1053 Plan masash mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike 
drejtuar dikastereve dhe Komitetit Qendror të Partisë si dhe 
informacione të Ministrisë së Komunikacionit e Drejtorisë së 
Shfrytëzimit Hekurudhor drejtuar Kryeministrisë mbi 
gjendjen, të metat, vështirësitë, kërkesat dhe masat për 
përmirësimin e punës së transportit hekurudhor. 

1960 22 

1054 Raport studimi dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacionit drejtuar Kryeministrisë, mbi ndërtimin e 
rrjetit hekurudhor dhe lokomotivat me difekt, të ardhur nga 
Çekosllovakia, etj. 

1960 31 

1055 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, për gjendjen e transportit 
detar, shkarkimin e anijeve, etj. 

1960 25 

1056 Projektvendim me materialin përkatës, projektnot dhe not me 
Bashkimin Sovjetik si dhe studime e korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Komunikacionit, Punëve të 
Jashtme, etj. mbi leverdinë e ndërtimit të kantierit detar në 
vendin tonë si dhe riparim anijesh brenda e jashtë vendit. 

1960 80 

1057 Projektvendim dhe relacion të Ministrisë së Komunikacionit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi trajtimin në përgjithsi të 
ekuipazhit të marinarëve detar-tregtar dhe zgjatjen e afatit të 
qëndrimit të dy specialistëve sovjetik në vaporin "Teuta" e 
"Partizani". 

1960 7 

1058 Informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacionit dhe Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
modifikimin dhe pjesët e këmbimit të elektrovinçit hungarez, 
në Portin e Durrësit. 

1960 3 

1059 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore të Kryeministrisë 
e korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit dhe 
Drejtorisë së Portit, mbi zbritjen e tarifave të transportit dhe 
ngarkim-shkarkimin e shpejt të mallrave. 

1960 23 
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1060 Urdhër i z/kryeministrit shokut Beqir Balluku drejtuar 
Ministrisë së Komunikacionit, Drejtorisë së Aeroportit e 
Komandës MKA, lidhur me zbatimin e instruksionit "Mbi  
eksploatimin dhe zhvillimin e fluturimit të aeroplanëve 
ushtarak e civil në Aerodromin e Rinasit". 

1960 2 

1061 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi pjesëmarrjen në sesionin e V-të të 
mbledhjes së Ministrave të Komunikacionit në Phenian (Kore), 
për problemet e komunikacionit. 

1960 2 

1062 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
marrëveshjes së shërbimit ajror e civil me Republikën 
Demokratike Gjermane, korrespondencë mbi pjesëmarrjen e 
Republikës Popullore të Shqipërisë në mbledhjen e drejtorëve 
të transportit në Budapest, për akordim planesh transporti si 
dhe mbi shkeljen e rregullave të komunikacionit ajror, nga 
pala shqiptare të linjës Budapest-Tiranë, Moskë-Tiranë. 

1960 31 

1063 Projektvendim me materialin dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Komunikacionit dhe Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi zgjerimin e godinave të Aeroportit të 
Rinasit dhe paisjeve. 

1960 15 

1064 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komitetin Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Ministrinë e Komunikacionit, mbi aprovimin e 
kontigjentëve në organik,si dhe shtesa e pakësime. 

1960 8 

1065 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi dhënien titulli, urdhërave dhe 
medaljeve të punës, shoferëve të dalluar. 

1960 8 

1066 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komitetin Qendror të Partisë dhe 
Ministrinë e Komunikacionit, mbi pregatitjen e kuadrit të 
komunikacionit, në të gjitha llojet e transportit në kurse e 
shkolla. 

1960 23 

1067 Vendimi i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi plotësimin e mungesave të mjeteve të xhiros së 
Drejtorisë së Portit Durrës dhe NSHRAK-u Tiranë. 

1960 16 
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1068 Material studimi nga grupi i ekspertëve çekosllovakë në 
bashkpunim me ekspertët shqiptarë, mbi zhvillimin 
perspektiv të ndërlidhjes së Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1960 154 

1069 Projektrregullore e Ministrisë së Komunikacionit dhe 
korrespondencë me Kryeministrinë, mbi instalimet e linjave 
telefonike dhe përcaktimin e mënyrës së vendosjes së rrjetit 
telefonik, telegrafikë, radiofonikë e tjerë. 

1960 14 

1070 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Komunikacionit dhe komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, 
mbi mosrespektimin e qarkores së Kryeministrisë, që krahas 
ndërtimit të bëhen dhe instalimet telefonike si dhe instalime të 
tjera pranë qendrave shtetërore të largëta. 

1960 5 

1071 Relacione e informacione të Ministrisë së Komunikacionit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe zhvillimin e 
punimeve të radio-stacionit në Shijak. 

1960 8 

1072 Informacion i Ministrisë së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë 
mbi filatelinë, lidhur me shitjen e pullave në vendet e huaja. 

1960 2 

1073 Vendim i Komisionit Shtetëror për projektim ndërtimi si dhe 
relacioni teknik me planimetrinë, paraqitur Kryeministrisë për 
aprovim, mbi ndërtimin e godinës së PTT-së të qytetit Tiranë. 

1950 9 

1074 Projektmarrëveshje e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Ministrisë së Komunikacionit drejtuar Kryeministrisë për 
shqyrtim e aprovim, mbi shërbimin postar e të 
telekomunikacionit me shtetet e demokracisë popullore, me 
Vietnamin e Veriut, Irakun dhe Republikën Arabe të 
Bashkuar. 

1960 33 

12 Arsim-shëndetësi.   

1075 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960, për të drejtat e autorit, së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1960 35 
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1076 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.02.1960, së bashku me protokollin dhe materialin përkatës, 
për realizimin e planit të punës shkencore të Universitetit 
Shtetëror të Tiranës gjatë vitit 1959 dhe të detyrave të caktuara 
në vendimin e Byrosë Politike të KQ të PPSH (mbi zhvillimin 
e mëtejshëm të punës shkencore). 

1960 64 

1077 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.12.1960, me materialin përkatës, për projektplanin 
perspektiv të punës shkencore të Universitetit Shtetëror të 
Tiranës dhe Institutit Bujqësor. 

1960 50 

1078 Projektplani 5/vjeçar 1961-1965 së bashku me relacionet 
përkatëse të Ministrisë së Arsimit e Kulturës, drejtuar 
Kryeministrisë mbi arsim-kulturën. 

1960 50 

1079 Relacion i Ministrisë së Arsimit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
disa masa për forcimin e Ministrisë së Arsimit e të Kulturës. 

1960 18 

1080 Vendim i Këshillit të Ministrave e relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme drejtuar Kryeministrisë, mbi ndihmën 
teknike që u jepet shteteve anëtare, organizata ndërkombëtare. 

1960 5 

1081 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë institucioneve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
bashkëpunimin kultural me botën e jashtme. 

1960 27 

1082 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe instruksion i Ministrisë 
së Arsimit drejtuar Kryeministrisë, mbi rregullat e pranimit të 
aspiraturave. 

1960 8 

1083 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacione e 
korrespondencë e institucioneve me Kryeministrinë, mbi 
aprovimin e bursave brenda dhe jashtë shtetit për vitin 
shkollor 1960-1961. 

1960 38 

1084 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi të drejtën 
e studentëve dhe të kursantëve jashtë shtetit. 

1960 3 

1085 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës dhe 
plan masash mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Polititke të 
Komitetit Qendror, mbi gjendjen e shkollave dhe kurseve dy 
vjeçare për pregatitjen e kuadrove. 

1960 30 
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1086 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe koorespondencë e 
institucioneve me Kryeministrinë, mbi shpërndarjen e 
nxënësve dhe studentëve që mbarojnë shkollat. 

1960 7 

1087 Plani i masave mbi zbatimin e vendimit të Sekretariatit të 
Komitetit Qendror drejtuar Kryeministrisë nga ana e Komitetit 
Qendror, mbi ngritjen e mëtejshme të nivelit të leksioneve në 
shkollat e larta. 

1960 6 

1088 Raport i Ministrisë së Arsimit e të Kulturës drrejtuar 
Kryeministrisë, mbi gjendjen e shkollave të gjuhëve të huaja si 
dhe në shkollat e larta. 

1960 6 

1089 Informacion i Ministrisë së Arsimit drejtuar Kryeministrisë, 
mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike lidhur me traditat 
patriotike-revolucionare të popullit tonë dhe masat për 
njohjen dhe zhvillimin e tyre të mëtejshëm. 

1960 12 

1090 Informacion i Ministrise së Arsimit e të Kulturës drejtuar 
Kryeministrisë, mbi mundësinë e ngritjes së mensave pranë 
shkollave. 

1960 2 

1091 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Arsimit e të Kulturës, mbi gjendjen dhe pagesën e ushqimit të 
nxënësve jo bursistë në konvikte. 

1960 9 

1092 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat e pranimit të 
fëmijëve në kopshtet me ushqim. 

1960 2 

1093 Projektvendim dhe relacione të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës drejtuar Kryeministrisë, për aprovimin mbi lëvizjen 
artistike amëtore dhe masat për zhvillimin e saj të mëtejshëm. 

1960 14 

1094 Projektvendim dhe relacione e korrespondencë të Ministrisë 
së Arsimit e Kulturës dhe të Lidhjes së Shkrimtarëve e 
artistëve drejtuar për aprovim Kryeministrisë, mbi punishten 
e pregatitjes së mjeteve artistike dhe mbi sigurimin e mjeteve 
muzikore. 

1960 19 

1095 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
kp të rretheve dhe Ministrinë e Arsimit e të Kulturës mbi 
administrimin, funksionimin dhe bashkëpunimin në fushën e 
radios, televizionit dhe të brigadës kulturale në fshat. 

1960 17 
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1096 Raport mbi mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit 
Administrativ të OIRT-it (Organizata Ndërkombëtare e 
Radiofuzionit dhe Televizionit) në Budapest dhe mbi takimin 
midis përfaqësuesve të UER-it (Bashkimi Europian e 
Radiofuzionit në Gjenevë). 

1960 11 

1097 Korrespondencë e Kryeministrisë me Sekretarin e Komitetit 
Qendror të Partisë dhe Ministrinë e Arsimit e Kulturës, mbi 
dhënien rrethit të Kolonjës të një autokinema dhe për ngritjen 
e atelijerit të xhirimit të filmit në Kinostudio. 

1960 9 

1098 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Komitetin Qendror të Partisë etj., mbi 
caktimin e qyteteve muze, ndërtimin e monumenteve dhe 
mirëmbajtjen e tyre. 

1960 13 

1099 Raporte dhe korrespondencë e Institutit Hidrometereologjik 
drejtuar Kryeministrisë, mbi aktivitetin e shërbimit 
hidrometereologjik dhe stacionet hidrometereologjike. 

1960 28 

1100 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
relacione të institucioneve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të botimeve dhe tregtimin e librit. 

1960 17 

1101 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës drejtuar 
Kryeministrisë, mbi pregatitjen e dhuratës për familjen e Dr. 
Ibrahim Temos, lidhur me dhurimin e arkivit të tij, vendit 
tonë. 

1960 2 

1102 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi zhvillimin dhe forcimin e mëtejshëm të kulturës 
fizike dhe sportive. 

1960 29 

1103 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës me 
Kryeministrinë dhe Ministrinë e Financave, mbi pjesëmarrjen 
e vendit tonë në lojrat ballkanike. 

1960 4 

1104 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
institucioneve me Kryeministrinë, mbi tarifat, pagat dhe 
shpërblimet e punonjësve të arsimit, kulturës dhe 
shëndetësisë. 

1960 32 
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1105 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
Kryeministrisë mbi gjendjen, sigurimin dhe pregatitjen e 
kuadrit në degë të ndryshme. 

1960 29 

1106 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë, mbi dekorimin e kuadrove të huaja, bullgar e 
sovjetik, me dekretin përkatës. 

1960 8 

1107 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit të 
Minstrave, për probleme të ndryshme të shëndetësisë. 

1960 53 

1108 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me relacione e 
korrespondencë e institucioneve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
planin e investimeve të 5/vjeçarit të III-të të vitit 1960 dhe 
ndërtimet në arsim, kulturë dhe shëndetësi. 

1960 68 

1109 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
institucioneve drejtuar Kryeministrisë mbi krijimin, 
suprimimin dhe bashkimin e institucioneve të arsimit, 
kulturës e shëndetësisë. 

1960 49 

1110 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, me protokollin dhe materialin përkatës, mbi 
gjendjen shëndetësore të popullit, gjatë kohës 1955-1959. 

1960 58 

1111 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.07.1960, me materialin përkatës, mbi disa shtesa fondi për 
spitalet. 

1960 28 

1112 Relacione drejtuar Kryeministrisë nga ana e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollet e kryera në institucionet shëndetësore. 

1960 9 

1113 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi konfermat dhe konsultat për 
shëndetësinë, si për problemet lidhur me OMS-in, (Organizata 
Ndërkombëtare e Shëndetësisë). 

1960 16 

1114 Projektmarrëveshje dhe relacione të Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar për aprovim Kryeministrisë, mbi problemet e 
shëndetësisë. 

1960 25 
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1115 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi vizitat në poliambulanca dhe private si 
dhe mbi programin e shërbimit të mjekëve në poliklinika. 

1960 11 

1116 Projektvendim, raporte dhe relacion të Komitetit Qendror të 
Partisë dhe të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve 
drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe masat kundër 
tuberkulozit. 

1960 8 

1117 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi shërbimet stomatologjike. 

1960 26 

1118 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe e Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi mjekimet e 
tumorit dhe të strumës dhe masat kundër tyre. 

1960 7 

1119 Projektvendim dhe relacione të Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi organizmin dhe masat kundër 
sëmundjes së Ljepurozës. 

1960 9 

1120 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi sëmundjet infektive gjatë vitit 1960 dhe 
krahasimi me vitet e mëparshme. 

1960 86 

1121 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi prevenimin dhe luftimin e 
epidemive të fruthit, etj. 

1960 13 

1122 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
nxjerrjen jashtë shtetit për kurim të të sëmurëve. Gjithashtu 
mbi krijimin gratis reciprok midis Qeverisë së Shqipërisë, 
Italisë, Francës, Turqisë dhe R. Arabe të Bashkuar. 

1960 14 

1123 Relacione dhe informacione kontrolli të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë së Shëndetësisë, mbi të 
metat e dobësitë në sektorin farmaceutik si dhe mbi dërgimin 
e një specialisti për eksperiencë, fabrikat e prodhimeve 
farmaceutike në Hungari. 

1960 24 
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1124 Projektvendime, relacione e korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe 
rezultatet e shërbimit shëndetësor në përgjithësi me vendimin 
përkatës. 

1960 45 

1125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
institucionet, mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e 
punës së çerdheve të fëmijëve. 

1960 6 

1126 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë mbi veprimtarinë e Inspektoriatit Sanitar dhe 
edukimi sanitar i fëmijëve. 

1960 5 

1127 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi të drejtat dhe normat e 
ushqimit në institucionet shëndetësore, shtëpitë e pushimit 
dhe personeli. 

1960 4 

1128 Raport i Kryqit të Kuq Shqiptar dhe korrespondencë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi veprimtarinë e Kryqit të Kuq Shqiptar 
dhe pjesëmarrjen në Kongresin e III të kësaj organizate në 
Pragë. 

1960 21 

13 BTSH.   

1129 Informacione të Degës së Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor 
pranë Kryeministrisë dhe raporte të ministrive drejtuar 
udhëheqjes, mbi veprimtarinë e BTSH (Bashkëpunimi 
Tekniko-Shkencor). 

1960 64 

1130 Rregullore e Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor me vendet e huaja. 

1960 9 

1131 Raporte dhe relacione të Degës Bashkëpunimit Tekniko-
Shkencor drejtuar udhëheqjes si dhe të specialistëve të huaj 
drejtuar Kryeministrisë dhe dikastereve, për probleme të 
ndryshme dhe punën e tyre përfundimtare. 

1960 234 

1132 Protokolle së bashku me materialin përkatës të aprovuara në 
Seksionin e V të Komisionit Shqiptaro-Kinez të Bashkëpunimit 
Tekniko-Shkencor si dhe raporte, relacione etj. mbi zbatimin e 
marrëveshjes dhe shfrytëzimin e këtyre marrëveshjeve. 

1960 92 
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1133 Protokolli së bashku me materialin përkatës të aprovuar në 
Seksionin e III të Komisionit Shqiptaro-Korean të 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor si dhe raporte dhe relacione 
mbi zbatimin dhe shfrytëzimin e këtyre marrëveshjeve. 

1960 75 

1134 Protokolle së bashku me materialin përkatës të aprovuar për 
shpikje dhe relacionalizime dhe të pregatitjes së Sesionit të V 
të Komisionit Shqiptaro-Rumun, lidhur me bashkëpunimin 
tekniko-shkencor si dhe relacione e korrespondencë mbi 
zbatimin dhe shfrytëzimin e këtyre marrëveshjeve. 

1960 153 

1135 Protokolli së bashku me materialin përkatës të aprovuar në 
Seksionin e VI të Komisionit Shqiptaro-Sovjetik të 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor si dhe raporte, relacione e 
korrespondencë mbi zbatimin dhe shfrytëzimin e 
marrëveshjeve. 

1960 215 

1136 Protokolli së bashku me materialin përkatës të aprovuar në 
Seksionin e VIII të Komisionit Shqiptaro- Bullgar të 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor si dhe relacione e 
korrespodencë mbi zbatimin dhe shfrytëzimin e 
marrëveshjeve. 

1960 85 

1137 Protokolle së bashku me materialin përkatës të aprovuar në 
Seksionin e IV, të V etj. të Komisionit Shqiptaro-Çekosllovak 
të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor si dhe raporte, relacione e 
korrepondencë, mbi zbatimin dhe shfrytëzimin e 
marrëveshjeve. 

1960 597 

1138 Buxheti i shpenzimeve për seksionet e bashkëpunimit tekniko-
shkencor, që u zhvillua në Tiranë, gjatë vitit 1960. 

1960 1 

1139 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në vendimin 
nr.227 datë 22.06.1955, lidhur me organizimin e Degës së 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor. 

1960 3 

1140 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar instucioneve qendrore, mbi 
mos korrespondimin direkt të tyre me përfaqësuesit e 
vendeve mike. 

1960 1 

1141 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
dërgimin e kuadrove të vendit për specializimin jashtë shtetit, 
ardhjen e specialistëve të huaj dhe mbi trajtimin e tyre. 

1960 330 
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1141/1 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
dërgimin e kuadrove të vendit për specializimin jashtë shtetit, 
ardhjen e specialistëve të huaj dhe mbi trajtimin  e tyre. 

1960 241 

1142 Fotografi të përfaqësuesve të huaj dhe të Republikës Popullore 
të Shqipërisë, në seksionet e ndryshme të Bashkëpunimit 
Tekniko-Shkencor. 

1960 166 

1143 Protokoll së bashku me materialin përkatës të aprovuar në 
Seksionin V të Komisionit Shqiptaro-Çekosllovak të vitit 1960 
si dhe relacione e korrespondencë mbi hidroçentralet dhe 
elektrifikimin si dhe zbatimin e marrëveshjes. 

1960 124 

1144 Projektprotokoll së bashku me materialin përkatës për 
Seksionin e V të Komisionit Shqiptaro-Polak të Bashkëpunimit 
Tekniko-Shkencor si dhe relacione e korrespondencë mbi 
zbatimin dhe shfrytëzimin e marrëveshjeve. 

1960 33 

1145 Protokoll së bashku me materialin përkatës të arpovuar në 
Seksionin e V të Komisionit Shqiptaro-Hungarez të 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor si dhe relacione e 
korrespondencë mbi zbatimin dhe shfrytëzimin e 
marrëveshjeve. 

1960 42 

1146 Protokoll së bashku me materialin përkatës të aprovuar në 
Seksionin e VII të Komisionit Shqiptaro-Gjermanë të 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor si dhe relacione e 
korrespondencë mbi zbatimin dhe shfrytëzimin e 
marrëveshjeve. 

1960 162 

1147 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me raportet dhe 
relacionet e ministrisë, mbi kërkesat e aprovuara të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, në kuadrin e 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor me vendet socialiste për 
vitin 1960. 

1960 161 

1148 Udhëzim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi ndihmën teknike që japin organizatat 
ndërkombëtare dhe përfitimi prej tyre. 

1960 9 
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1149 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë drejtuar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
ministrive, institucioneve të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor 
të tyre, mbi disa çështje të Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor 
dhe aprovimin e kërkesave dhe të marrëveshjeve ekonomike. 

1960 53 

1150 Evidencë përmbledhëse e Degës së BashkëpunimitTekniko-
Shkencor, mbi marrëdhëniet me vendet e ndryshme, lidhur 
me bashkëpunimin teknik të materialeve dhe të specialistëve. 

1960 16 

1151 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin 
përkatës, mbi masat e nevojshme për ngritjen e qendrave 
eksperimentale të televizionit në Shqipëri. 

1960 3 

1152 Protokolle të mbledhjeve të përfaqësive të huaja me 
Republikën Popullore të Shqipërisë, mbi bisedimet në kuadrin 
e bashkëpunimit tekniko-shkencor, për vitin 1960. 

1960 5 

14 Marrëdhëniet me jashtë.   

1153 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës 
Popullore së Shqipërisë, mbi ratifikimin e Statutit të Këshillit 
të Ndihmës Ekonomike Reciproke. 

1960 1 

1154 Projektrregullore dhe vërejtje e palës shqiptare mbi rregullat e 
funksionimit të Këshillit Ekonomik dhe të Komisioneve të tija 
(KNER). 

1960 87 

1155 Instruksion mbi karakterin sekret të punës dhe të materialeve 
dokumentare të Këshillit Ekonomik (KNER). 

1960 39 

1156 Projektbuxheti i Këshillit të Ndihmës Ekonomike Reciproke, 
së bashku me vërejtjet dhe mendimet e palës shqiptare. 
Gjithashtu relacion lidhur me propozimin për uljen e kuotës. 

1960 77 

1157 Korrespondencë e përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit 
Ekonomik (KNER) me kryeministrin, mbi mospranimin si 
vëshgues i përhershëm pranë Këshillit të Ndihmës Ekonomike 
Reciproke të Republikës Popullore Federative Jugosllave. 

1960 39 

1158 Planet e mbledhjeve të Këshillit Ekonomik dhe të 
Komisioneve të tij, së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1960 97 
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1159 Korrespondencë e përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit 
Ekonomik me Kryeministrinë, mbi aprovimin  nga vendet 
pjesëmarrëse në KNER të rekomandimeve të Sesionit të XII të 
Këshillit Ekonomik. 

1960 6 

1160 Referate, raporte, projektvendime të Sesionit të XIII të 
mbledhjeve të Këshillit Ekonomik, për degë të ndryshme të 
ekonomisë së vendeve. 

1960 167 

1161 Korrespondencë e përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit 
Ekonomik (KNER) drejtuar Kryeministrisë, mbi pikëpamjet e 
palës rumune dhe hungareze, lidhur me koordinimin e 
planeve perspektive të zhvillimit të ekonomisë së vendeve 
pjesëmarrëse në Këshillin Ekonomik. 

1960 15 

1162 Protokoll të mbledhjes dhe sesioneve të ndryshme të Këshillit 
Ekonomik (KNER) për probleme të ndryshme. 

1960 176 

1163 Protokoll i mbledhjes së Komisionit të Këshillit Ekonomik 
(KNER) për energjinë atomike. 

1960 74 

1164 Protokolle të mbledhjes së Komisionit të Këshillit Ekonomik 
(KNER), për industrinë e metalurgjisë dhe të qymyr-gurit e 
hekur-nikelit. 

1960 263 

1165 Referate të paraqitura në mbledhjen e Komisionit të Këshillit 
Ekonomik (KNER), për industrinë makinandërtuese. 

1960 87 

1166 Protokolle të mbledhjeve tüe Komisionit të Këshillit Ekonomik 
(KNER) për industrinë e lehtë. 

1960 171 

1167 Protokoll i mbledhjes së Komisionit të Këshillit Ekonomik 
(KNER) për financën lidhur me shpenzimet jo tregtare. 

1960 42 

1168 Protokolle të mbledhjeve të Komisionit të Këshillit Ekonomik 
(KNER) për tregtinë. 

1960 63 

1169 Protokolle të mbledhjeve të Komisionit të Këshillit Ekonomik 
(KNER), për komunikacion. 

1960 292 

1170 Korrespondencë dhe materiale të përfaqësuesit shqiptar pranë 
Këshillit Ekonomik (KNER) me Kryeministrinë, mbi rendet e 
ditës së mbledhjeve të Këshillit Ekonomik dhe të komisionit të 
tij. 

1960 85 
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1171 Informacione dhe korrespondencë, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në mbledhje në kuadrin e Këshillit të Ndihmës 
Ekonomike Reciproke, për vitin 1956 dhe plani për 
pjesëmarrjen gjatë vitit 1960. 

1960 33 

1172 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Qendror të 
Partisë dhe me përfaqësuesin shqiptar pranë Këshillit 
Ekonomik (KNER) mbi aprovimin e delegacioneve shqiptare, 
për pjesëmarrjen në komisione, grupe e konferenca, në 
kuadrin e KNER-it si dhe njoftime mbi caktimin e 
delegacioneve nga vendet e huaja. 

1960 79 

1173 Raport dhe informacion i Seminarit Ndërkombëtar në 
Zalcburg të Austrisë drejtuar Kryeministrisë nga përfaqësuesi 
shqiptar pranë Këshillit Ekonomik të Moskës, lidhur me 
pyetjet që u bënë mbi aktivitetin e Këshillit të Ndihmës 
Ekonomike Reciproke si dhe përgjigjet. 

1960 32 

1174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
krijimin e Komisionit Qeveritar, për çështjet e Këshillit të 
Ndihmës Ekonomike Reciproke me qendër në Moskë. 

1960 17 

1175 Informacion mbi realizimin e vendimeve të mbledhjes së 
përfaqësuesve të partive komuniste e punëtorëve, mbajtur në 
Moskë 20-25 maj 1958. 

1960 9 

1176 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e qëndrimit të delegacioneve shqiptare në Këshillin 
Ekonomik të Budapestit si dhe të protokollit dhe 
dokumentave të kësaj mbledhje. 

1960 4 

1177 Projektrregullore e përfaqësive shqiptare pranë Këshillit të 
Ndihmës Ekonomike Reciproke. 

1960 7 

1178 Plane mbledhjesh të komisioneve dhe grupeve të Këshillit të 
Ndihmës Ekonomike Reciproke si dhe planet e përfaqësisë 
shqiptare në KNER. 

1960 17 

1179 Korrespondencë e përfaqësuesit shqiptar në Moskë me 
Kryeministrinë, mbi dërgimin e informatave, sqarime, 
përmirësimin e punës dhe pregatitjet për mbledhjen e 
komisioneve dhe të grupeve të Këshillit të Ndihmës Reciproke 
të vendeve socialiste. 

1960 32 
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1180 Relacione dhe informacione të pëfaqësuesit shqiptar pranë 
Këshillit të Ndihmës Ekonomike Reciproke dhe të Sektorit të 
Degës Ekonomike të Marrëdhënieve me Jashtë, mbi problemet 
e vendit tonë lidhur me KNER-in. 

1960 45 

1181 Informacione të përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit të 
Ndihmës Ekonomike Reciproke, mbi të dhënat social-
ekonomike të vendeve socialiste dhe atyre kapitaliste. 

1960 440 

1182 Protokollmarrëveshje, relacione dhe informacione të 
perfaqësuesit shqiptar në Këshillin e Ndihmës Reciproke 
drejtuar Kryeministrisë, mbi bashkëpunimin ekonomik-
kultural, mbi përfundimin e marrëveshjeve dhe mbylljen e 
tyre në kuadrin e KNER-it. 

1960 52 

1183 Informacione të përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit të 
Ndihmës Ekonomike Reciproke drejtuar Kryeministrisë, mbi 
realizimin e orientimeve dhe vendimeve të KNER-it. 

1960 49 

1184 Relacione dhe korrespondencë e përfaqësuesit shqiptar në 
Moskë drejtuar Kryeministrisë, mbi dërgimin e të dhënave për 
Këshillin e Ndihmës Ekonomike Reciproke si dhe mbi 
problemin statistikor, shtruar në Këshillin Ekonomik e të 
mbledhjes së drejtorive statistike të vendeve. 

1960 50 

1185 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Qendror të 
Partisë, Komisionin e Planit  të Shtetit dhe përfaqësuesin 
shqiptar pranë Këshillit Ekonomik dhe programi, rendi i ditës 
dhe çështjet që do të shtrohen në mbledhjen ndërkombëtare të 
drejtorëve të drejtorive të statistikave. 

1960 36 

1186 Raporte, protokolle, relacione e korrespondencë të 
përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit të Ndihmës Ekonomike 
Reciproke dhe të industrisë së rëndë e të lehtë, mbi zhvillimin 
e industrisë, bashkëpunimin ekonomik në kuadrin e KNER-it, 
realizimin e vendimeve të komisionit dhe grupeve të etj. 

1960 242 
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1187 Raporte, relacione dhe korrespondencë e përfaqësuesit 
shqiptar pranë Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke dhe 
dikastereve drejtuar Kryeministrisë, mbi pjesëmarrjen në 
mbledhjet e komisioneve e grupeve të industrisë minerale, 
mbi zhvillimin e minierave në drejtim të kërkimeve 
gjeologjike, nxjerrjes dhe përpunimit. 

1960 222 

1188 Referat dhe relacione të paraqitura në mbledhjen e Komisionit 
të Këshillit Ekonomik (KNER) për energjinë elektrike. 

1960 195 

1189 Referate të paraqitura në mbledhjen e Komisionit të Këshillit 
Ekonomik (KNER), për industrinë tekstile dhe ushqimore. 

1960 71 

1190 Materiale dhe referat i parqitur në Komisionin e Këshillit 
Ekonomik (KNER), për industrinë kimike. 

1960 2 

1191 Referate e informacione të paraqitura në mbledhjen e 
Komisionit të Këshillit Ekonomik (KNER), për industrinë e 
naftës, gazit dhe qymyr-gurit. 

1960 22 

1192 Raporte, relacione dhe korrespondencë e përfaqësuesit 
shqiptar pranë Këshillit të Ndihmës Ekonomike Reciproke 
dhe dikastereve, mbi pjesëmarrjen në komisionet dhe grupet 
për bujqësinë në kuadrin e KNER-it, lidhur me zhvillimin e 
bujqësisë e pyjeve, bashkëpunimin ekonomik, mbi zhvillimin 
e mbledhjeve të Komisionit për karakantinën, mbrotjen e 
bimëve, ndërtimet bujqësore. 

1960 124 

1193 Referate të paraqitura në mbledhjen e Komisionit të Këshillit 
Ekonomik (KNER), për tregtinë. 

1960 4 

1194 Protokolle, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit të Ndihmës Ekonomike 
Reciproke dhe dikastereve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
forcimin e pjesëmarrjen në Komisionin e Tregtisë së Jashtme, 
bashkëpunimin tregtar, realizimi në import-eksportin, 
zhvillimin e tregtisë së jashtme pranë KNER-it. 

1960 237 

1195 Referat dhe relacione të paraqitura në mbledhjen e Komisionit 
të Këshillit Ekonomik (KNER), për ndërtimin. 

1960 26 
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1196 Plane, protokolle, relacione, informacione e korrespondencë 
përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit Ekonomik dhe 
dikastereve drejtuar Kryeministrisë, mbi pjesëmarrjen, 
zhvillimin dhe përbërjen e delegacioneve për në komisionin e 
grupet e ndërtimit në kuadrin e KNER-it, lidhur me 
zhvillimin, cilësinë etj. çështje të ndërtimit. 

1960 100 

1197 Referat dhe relacione të paraqitura në mbledhjen e Komisionit 
të Këshillit Ekonomik (KNER), për komunikacionin. 

1960 8 

1198 Plane, protokolle, raporte, informacione dhe korrespondencë e 
përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit të Ndihmës Ekonomike 
Reciproke dhe e dikastereve me Kryeministrinë, mbi 
pjesëmarrjen, zhvillimin e punimeve dhe përbërjen në 
komisionet e konferencat në kuadrin e KNER-it, lidhur me 
zhvillimin e transportit e PTT, unifikimin e tarifave, llogaritjet 
e transportit dhe zbatimin e rekomandimeve të Këshillit 
Ekonomik. 

1960 195 

1199 Protokolle, relacione, informacione e korrespondencë e 
përfaqësuesit shqiptar në Këshillin e Ndihmës Ekonomike 
Reciproke dhe dikastereve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
zhvillimin e mëtejshëm të Komisionit për çështjet financiare, 
përbërjen e delegacioneve për të marrë pjesë në to dhe në 
grupet e tij, lidhur me shpenzimet e qarkullimit monetar dhe 
të mallrave mbi kleringun, valutën, kreditin agrar, të ardhurat 
kombëtare dhe mbi gjendjen e valutës në vendet kapitaliste 
etj. 

1960 124 

1200 Relacioni i përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit të Ndihmës 
Ekonomike Reciproke drejtuar Kryeministrisë, në lidhje me 
organizimin dhe financimin e ekspozitave, që organizojnë 
komisionet e përhershme të KNER-it. 

1960 6 

1201 Korrespondencë e përfaqësuesit shqiptar pranë Këshillit 
Ekonomik të Ndihmës Reciproke të vendeve socialiste, mbi 
metodikën dhe rrugët e buletineve informative si dhe 
ekzemplar të buletineve gjatë vitit 1960. 

1960 4 
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1202 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave drejtuar institucioneve qendrore dhe 
korrespondencë me jashtë, mbi trajtimin e specialistëve të huaj 
që vijnë në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1960 88 

15 Juridik.   

1203 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1960, për veprimtarinë e arbitrazhit shtetëror pranë 
Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës. 

1960 73 

1204 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.04.1960, së bashku me dekretet dhe materialin përkatës, për 
disa ndryshime në Kodin e Punës të PPSH. 

1960 58 

1205 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.05.1960, mbi përmirësimin e regjistrave themeltar të 
shtetasve. 

1960 2 

1206 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, së bashku me dekretet përkatëse të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendime e urdhëresë të Këshillit të 
Ministrave, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve të RPSH, 
taksat dhe pagesat e anijeve të huaja që prekin portet e RPSH, 
mbi trashëgiminë si dhe mbi krijimin e titujve të nderit në 
sektorin e arteve. 

1960 114 

1207 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.07.1960, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për disa çështje të përmbarimit. 

1960 17 

1208 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960 dhe 23.08.1960, mbi martesën si dhe mbi ndalimin e 
bashkëjetesave pa lidhur martesë. 

1960 7 

1209 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960, së bashku me dekretin, vendimin dhe materialin 
përkatës, për shërbimin ushtarak të shtetasve. 

1960 48 

1210 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, së bashku me materialin përkatës, mbi 
kundravajtjet në tregti. 

1960 41 
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1211 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, për veprimtarinë e organeve të drejtësisë. 

1960 19 

1212 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi faljet e 
të mbeturave të detyrimeve të papaguara, të rrjedhura nga 
tatimi i jashtëzakonshëm. 

1960 8 

1213 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, së bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës, 
mbi rregullat e regjimit kufitar si dhe mbi bisedimet e bëra në 
mes Shqipërisë e Jugosllavisë, lidhur me ekonominë ujore. 

1960 74 

1214 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.11.1960, me materialin përkatës, mbi shërbimin veterinar. 

1960 7 

1215 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet qendrore dhe lokale, mbi 
interpretimin dhe dhënie sqarimesh, lidhur me zbatimin e 
ligjeve, të dispozitave të tjera dhe vendimeve e rregulloreve. 

1960 21 

1216 Projektdekret i Ministrisë së Tregtisë mbi Kodin e Doganave. 1960 4 

1217 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacione e 
korrespondencë e institucioneve me Kryeministrinë, mbi 
refuzimin dhe prishjen e vendimeve të Arbitrazhit të Lartë 
Shtetëror, lidhur me konfliktet e institucioneve dhe të 
ndërmarrjeve. 

1960 71 

1218 Relacione e korrespondencë të Ministrisë së Drejtësisë dhe të 
Arbitrazhit të Lartë Shtetëror drejtuar Kryeministrisë, mbi 
vërejtjen e tyre rreth projektdekretit dhe te vendimeve për 
degët e ndryshme të ekonomisë dhe kulturës. 

1960 49 

1219 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë drejtuar Kryeministrisë, mbi anulimin e disa 
funksioneve në përfaqësitë e RP të Shqipërisë jashtë shtetit. 

1960 2 

1220 Vendim i Kuvendit Popullor drejtuar Kryeministrisë, mbi 
aprovimin e politikës së jashtme të Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1960 2 
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1221 Projektkonventa të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
marrëdhëniet konsullore dhe të ndihmës juridike në çështjet 
familjare dhe penale si dhe projektmarrëveshje mbi studimin e 
shtetasve civil shqiptar në Bashkimin Sovjetik. 

1960 38 

1222 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
projektkonventa për ratifikimin drejtuar Presidiumit për 
aprovimin nga ana e Kryeministrisë, mbi marrëdhëniet me 
shtetet e huaja në fushen e politikës social-ekonomike. 

1960 39 

1223 Marrëveshje dhe projektmarrëveshje me materialin përkatës, 
për ratifikimin me shtetet e huaja, mbi Sigurimet Shoqërore e 
Shtetërore. 

1960 58 

1224 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, së bashku me materialin përkatës, mbi disa 
ndryshime ne ligjin nr. 2803 datë 04.12.1958, lidhur me 
Sigurimet Shoqërore Shtetërore. 

1960 56 

1225 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi lënie dhe dhënie shtetësi shqiptare 
personave të emigruar me kombësi shqiptare ose jo. 

1960 24 

1226 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë mbi falje dënimesh si dhe urdhër mbi caktimin 
e kryetarit të komisionit të veçantë mbi internimet dhe 
dëbimet administrative. 

1960 52 

1227 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë, mbi të drejtën e njeriut. 

1960 1 

1228 Vendime të Byros Politike, të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor si dhe projektdekret, mbi disa ndryshime në ligjin nr. 
1284 datë 09.06.1951, mbi organizimin gjyqësor dhe të 
Prokurorisë si dhe emërimin e shkarkimin e kuadrit. 

1960 13 

1229 Ligji i aprovuar nga Kuvendi Popullor, mbi aprovimin e 
dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor të RP 
Shqipërisë. 

1960 1 
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1230 Vendime dhe dekret i Kuvendit Popullor dhe të Presidiumit të 
tij drejtuar Kryeministrisë, mbi emërimin e anëtarëve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe shkarkime nga ky 
funksion, nga anëtarë të Kuvendit Popullor dhe anëtarë 
shtetëror. 

1960 5 

1231 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi thirrjen e Sesionit të V e të VI të Kuvendit 
Popullor, të legjislaturës së katërt. 

1960 4 

1232 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi caktimin e ditës së zgjedhjeve dhe të 
zonave për gjykatat popullore, mbi zgjedhjet plotësuese të 
zonës nr. 68 të rrethit të Koçës si dhe mbi disa ndryshime të 
ligjit mbi këshillat popullore dhe caktimin e anëtarëve të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore. 

1960 18 

1233 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ndryshimet dhe ndarjet administrative 
tokësore të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1960 35 

1234 Relacione të Ministrisë së Financave, mbi të ardhurat e 
popullsisë. 

1960 5 

1235 Indeksi me ligjet e botuara dhe korrespondenca lidhur me 
këtë problem. 

1960 38 

1236 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1960 2 

1237 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryeministrisë, mbi vrasjen nga organet e policisë të dy 
fshatarëve në rrethin Pogradec, si mospërfillës të pushtetit. 

1960 6 

1238 Urdhëresë e Qeverisë dhe udhëzim i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet, mbi pasaportizimin dhe veprimin e regjistrimit 
dhe ç'regjistrimit të ndërrim banesave nga ana e shtetasve. 

1960 18 

1239 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin e 
rregullores mbi kushtet e dhënies së punës me marrëveshje 
(akord) dhe mbi zbatimin e punës me normë, në ndërmarrjet 
ekonomike. 

1960 41 
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1240 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi rregullat e garave socialiste, 
klasifikimin dhe shpërndarjen e flamurëve të kuq, 
ndërmarrjeve të dalluara për tremujorin e IV 1959. 

1960 26 

1241 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi caktimin e ditëve të festave zyrtare dhe të 
mësuesit gjatë gjithë vitit. 

1960 6 

1242 Ligj, vendime dhe dekrete aprovuar nga Kuvendi Popullor 
dhe Presidiumi i tij, drejtuar Kryeministrisë mbi krijimin e 
titujve, dhënie emërash reparteve ushtarake dhe dekorimin e 
heqjen e tyre personave të dalluar për veprimtarinë e tyre. 

1960 251 

1243 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, mbi rishikimin e rajoneve të caktuara për 
poligone ushtarake të qitjes dhe mbi mbrojtjen civile 
kundërajrore. 

1960 12 

1244 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë, mbi shqyrtimin dhe vendosjen e 
marrëveshjeve me Bashkimin Sovjetik dhe Bullgarinë, lidhur 
me moszbatimin e vizës së pasaportave për personat në 
shërbim, pushim, mjekim e studim dhe zbatimin e saj për 
personat që dalin për çështje private, vizitim i të afërmëve etj. 

1960 11 

1245 Realcion i Ministrisë së Drejtësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
nevojën e harmonizimit dhe unifikimit të legjislacionit në 
lidhje me kontratat e furnizimit dhe me ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore si dhe mbi kontratat e banesave. 

1960 7 

16 Pushteti lokal.   

1246 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.01.1960, për punën e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit 
Sarandë. 

1960 24 

1247 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1960, për punën e Komitetit Ekzekutiv të K.P. të Rrethit 
Krujë. 

1960 11 

1248 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960, për punën e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Vlorë. 

1960 32 
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1249 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.08.1960, për punën e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit 
Kolonjë. 

1960 22 

1250 Projektplane, relacioneve dhe vrejtjeje të komiteteve 
ekzekutive  të k.p. të rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
projektplanin e 5 vjeçarit të III-të të 1961-1965. 

1960 57 

1251 Informacione dhe relacione të degës së pushtetit lokal dhe të 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve drejtuar 
Kryeministrisë, mbi realizimin e zotimeve të marra nga ana e 
tyre për plotësimin e planeve. 

1960 124 

1252 Raporte, relacione, protokolle dhe studime mbi punën e 
kontrollit të ekipeve qeveritare në komitetet ekzekutive të k.p. 
të rretheve: Peshkopi, Tiranë. 

1960 410 

1253 Raporte dhe referate të Kryeministrisë të shtruara në 
mbledhjet e seminarëve me kryetarët e komiteteve ekzekutive 
të k.p. të rretheve në qendër, mbi funksionimin e komiteteve 
dhe të këshillave popullore si dhe për probleme social-
ekonomike e kulturale. 

1960 59 

1254 Informacione të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve 
drejtuar Kryeministrisë si dhe informacion i sekretarit të 
përgjithshëm, mbi punën e kryer me inisiativ lokale nga ana e 
komiteteve ekzekutive si dhe mbi të metat dhe sukseset e tyre 
në punë. 

1960 40 

1255 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë drejtuar 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi mbledhjet e 
paligjëshme të komiteteve ekzekutive të rretheve dhe prishje 
vendimesh të tyre. 

1960 16 

1256 Vendime së bashku me projektet, raportet dhe protokollet e 
aprovuara nga Këshilli i Ministrave, mbi përmirësimin dhe 
forcimin e punës së organeve të Pushtetit Lokal, rreth, qytet e 
fshat. 

1960 129 

1257 Raport udhëzues i Kryeministrisë dhe korrespondencë 
drejtuar komiteteve ekzerkutive, mbi metodën e punës dhe 
kompetencat e komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve. 

1960 19 
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1258 Projektvendim me relacionin përkatës të Kryeministrisë 
drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
për shqyrtimin në mbledhjen e Byrosë Politike, mbi 
riorganizimin e grupit të instruktorëve pranë Kryeministrisë. 

1960 6 

1259 Informacione të komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve 
drejtuar Kryeministrisë, mbi dëmtimet nga inondatat e ujrave 
dhe zjarri. 

1960 4 

1260 Vendime dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të k.p. 
të rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi shtetëzimet dhe 
shpronëzimet e pasurive të paluajtëshme të personave të 
veçantë. 

1960 30 

1261 Relacione dhe propozime të komiteteve ekzekutive të k.p. të 
rretheve dhe e instruktorit të degës së Pushtetit Lokal drejtuar 
Kryeministrisë, mbi krijimin dhe suprimimin e organeve të 
pushtetit dhe të ndërmarrjeve. 

1960 13 

1262 Relacione dhe evidenca të komiteteve ekzekutive të k.p. të 
rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen arsimore dhe 
pregatitjen e kuadrove të Pushtetit Lokal në shkollat e larta dy 
vjeçare të drejtësisë, ekonomikut , bujqësisë etj. 

1960 257 

1263 Korrespondenca e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
k.p. të rretheve mbi caktimin dhe zgjedhjen e kryetarëve dhe 
nënkryetarëve të komiteteve ekzekutive të rretheve. 

1960 5 

1264 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e pagës 
personale punonjësve të pushtetit dhe korrespondencë mbi 
heqjen e tyre. 

1960 9 

1265 Korrespondencë e Kryeministrisë me Presidiumin e Kuvendit 
Popullor dhe komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
ndryshimet për dekorim të punonjësve. 

1960 9 

1266 Projektdekret së bashku me relacionin përkatës të Komitetit 
Ekzekutiv të K.P. të Qytetit Tiranë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi përcaktimin e kufijve të juridiksionit të qytetit Tiranë. 

1960 5 

1267 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar komiteteve ekzekutive të 
k.p. të rretheve, mbi porosinë e vulave zyrtare. 

1960 2 

17 Kuadër.   
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1268 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komisionin e Planit të 
Shtetit dhe komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi 
përgatitjen dhe shpërndarjen e kuadrove, ngritje kursesh e 
shkollash dhe trajtimi i gruas me përgjegjësi. 

1960 47 

1269 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet shtetërore, mbi emërimin, 
shkarkimin, transferimin, ngritja e gruas në përgjegjësi dhe 
masa e heqje të tyre të kuadrit diplomatik, të ministrive dhe të 
Pushtetit Lokal. 

1960 73 

1270 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe lista personeli mbi 
organikën dhe ndryshimin e tyre të institucioneve shtetërore. 

1960 40 

1271 Korrerspondencë e Kryeministrisë me Presidiumin e Kuvendit 
Popullor dhe ministritë, mbi dekorimin e specialistëve të huaj 
e të vendit si dhe grada shkencore. 

1960 5 

1272 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
vendimit nr.33 datë 09.02.1959, shtes në rregulloren dhe 
ndryshimet e saj, lidhur me pensionet e ushtarakëve. 

1960 23 

1273 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 420 

1273/1 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 125 

1273/2 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 197 

1273/3 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 298 

1273/4 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 265 

1273/5 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 288 

1273/6 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1960 345 

18 Fuqia punëtore.   
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1274 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e evidenca të 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve drejtuar 
Kryeministrisë mbi sigurimin, sistemimin dhe stabilizimin e 
fuqisë punëtore, gjatë vitit 1960 e 1959. 

1960 109 

1275 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar komiteteve ekzekutive të 
k.p. të rretheve, mbi sigurimin e nxënësve për shkollën e 
rezervave të punës për vitin shkolor 1961-1962. 

1960 1 

1276 Projektvendim me relacionin përkatës të Komisionit të Planit 
të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi disa shtesa në fondin e 
pagave të punëtorëve për vitin 1960 dhe caktimin e fuqisë 
punëtore. 

1960 4 

1277 Raporte e relacione të dikastereve drejtuar Kryeministrisë, 
mbi sigurimin teknik në ndërmarrje për vitin 1960. 

1960 41 

19 Puna fizike.   

1278 Relacion i Sektorit të Punës Fizike, shtruar në mbledhjen e 
Komisionit Qendror të punës fizike, mbi planin e vitit 1961. 

1960 8 

1279 Udhëzim mbi planifikimin, relacione dhe projektplanet e 
dikastereve dhe rretheve, mbi planin e punës fizike për vitin 
1961. 

1960 84 

1280 Informacion i Sektorit të Punës Fizike drejtuar udhëheqjes së 
Kryeministrisë, mbi detyrimin ndaj punës fizike dhe shtetasit 
e huaj. 

1960 1 

1281 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve dhe 
projektprogrami, mbi pregatitjen e ekzpozitës së punës fizike. 

1960 18 

1282 Informacion të Sektorit të Punës Fizike dhe të institucioneve të 
ndryshme drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe 
rezultatet e punës fizike. 

1960 73 

1283 Udhëzime të Kryeministrisë mbi planifikimin dhe plani i 
punës fizike për vitin 1960. 

1960 124 

1284 Raporte dhe relacione të Kryeministrisë si dhe të dikastereve 
dhe komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi realizimin e 
planit të punës fizike gjatë vitit 1960. 

1960 409 
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1285 Qarkore të Kryeministrisë, relacione dhe korrespondencë 
institucioneve drejtuar Kryeministrisë, mbi përjashtimin e 
përhershëm ose të përkohshëm nga puna fizike. 

1960 53 

1286 Qarkore e Kryeministrisë si dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Arsim-Kulturës, mbi organizimin e punës fizike 
me nxënësit dhe studentët dhe shpenzimet për to. 

1960 18 

1287 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve dhe komiteteve 
ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi masat disiplinore për 
moszbatimin e rregullt të punës fizike. 

1960 3 

20 Refugjatët.   

1288 Pasqyra mbi gjendjen dhe numrin e refugjatëve të huaj në 
Shqipëri, të ndarë sipas rretheve. 

1960 30 

1289 Deklarat-thirrje e emigrantëve grek në Çekosllovaki drejtuar 
shteteve socialiste, mbi   ndërhyrjen pranë Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara, lidhur me mbrojtjen e jetës të të 
burgosurve grekë në ishujt Giura, Agios etj. 

1960 25 

1290 Raporte dhe informacione të Zyrës së Refugjatëve drejtuar 
udhëheqjes së Kryeministrisë, mbi kontrollet dhe gjendjen e 
refugjatëve të huaj në vendin tonë. 

1960 21 

1291 Lista dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
dhe Brendshme drejtuar Kryeministrisë, mbi riatdhesimin në 
Shqipëri dhe largim nga Shqipëria të emigrantëve të huaj. 

1960 80 

1292 Relacion dhe korrespondencë e Kryeministrisë me dikasteret, 
komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve dhe emigrantëve të 
huaj, mbi trajtimin e tyre në drejtimin ekonomik, kultural dhe 
shoqëror. 

1960 103 

1293 Korrespondencë e Kryeministrisë me dikastere dhe komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi abuzimet dhe qëndrimi i 
keq i emigrantëve të huaj në Shqipëri. 

1960 8 

1294 Pasqyra mbi gjendjen e blegtorëve refugjat dhe numrin e 
bagëtive si dhe korrespondencë me Kryeministrinë, mbi 
kullotat dhe detyrimet ndaj shtetit. 

1960 50 
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1295 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucione financiare dhe komitetet 
ekzekutive të k.p. të rretheve mbi buxhetin, ndryshimet dhe 
akordimet për refugjatët dhe emigrantët e huaj. 

1960 29 

21 Ankesa.   

1296 Qarkore e Kryeministrisë dhe informacione drejtuar 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve, mbi disa veprime të 
pa drejta në zgjidhjen e ankesave dhe kërkesa të popullit. 

1960 5 

1297 Relacione, informacione dhe aktkontrolle drejtuar udhëheqjes 
së Kryeministrisë nga Komisioni Udhëheqjes së 
Kryeministrisë nga Komisioni i Kontrollit të Shtetit dhe 
institucionet e tjera e të ngarkuarit me kontrollin e ankesave, 
mbi zgjidhjen, të metat e dobësitë lidhur me ankesat e 
kërkesat. 

1960 38 

1298 Informacione përmbledhëse të Sektorit të Ankesave drejtuar 
udhëheqjes dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet, mbi ankesat e paraqitura dhe zgjidhjen e tyre 
gjatë vitit 1960. 

1960 462 

22 Fetare.   

1299 Relacione e informacione të Zyrës së Kultit Fetar pranë 
Kryeministrisë drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe udhëheqjes së Kryeministrisë, mbi numrin e 
faltoreve, kuadrin dhe gjendjen arsimore të tyre, për të gjitha 
kultet fetare. 

1960 28 

1300 Projektbuxhetet dhe akordim fondesh të komiteteve fetare 
drejtuar Kryeministrisë për aprovim. 

1960 33 

1301 Raporte dhe referate të Komitetit Musliman drejtuar 
Kryeministrisë, të shtruara në mbledhjen e Këshillit të 
Përgjithshëm, mbi veprimtarinë e komitetit për vitin 1960-
1961. 

1960 28 

1302 Raporte të Komitetit Bektashian drejtuar Kryeministrisë të 
shtruara në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, për 
veprimtari të komitetit gjatë vitit 1960. 

1960 17 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1303 Korrespondencë e Klerit Orthodoks Shqiptar me atë 
Çekosllovak, mbi pjesëmarrjen në Seksionin e III-të të 
Konferencës në Pragë. 

1960 13 

1304 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
ndryshimit të paragrafit të 2 të nenit 48 të statutit të Kishës 
Orthodokse të Shqipërisë. 

1960 2 

1305 Letër e Vatikanit (Itali) drejtuar Klerit Katolik Shqiptar për të 
marrë pjesë në kongresin që zhvillohet dhe për të dërguar 
ndihmat nga të ardhurat kishtare. Gjithashtu refuzimi për 
dërgimin e dy shenjtorëve. 

1960 4 

1306 Mesazhe dhe letërpërshëndetje me botën e jashtme dhe 
brenda vendit, me rastin e festave fetare. 

1960 8 

1307 Letra të klerikëve drejtuar udhëheqjes së komuniteteve fetare, 
për ndërmjetësinë pranë pushtetit, për lirimin nga internimi, 
marrja në shërbim fetar pas daljes nga burgu etj. 

1960 6 

23 Peshë-matje.   

1308 Raporte vjetore dhe 6 mujor e tremujor të drejtorisë dhe të 
zyrave në rrethe, mbi veprimtarinë e Peshë-matjes gjatë vitit 
1960. 

1960 116 

1309 Libri i punonjësve dhe i pagave të personelit të drejtorisë dhe 
zyrave të rretheve të Peshë-matjes për vitin 1960. 

1960 1 

1310 Aktkontrollet dhe informacione të drejtorisë e të zyrave në 
rrethe, mbi veprimtarinë e kontrollit të ushtruar në zyrat e 
drejtorisë dhe në ndërmarrjet, për problemin e Peshë-matjes 
gjatë vitit 1960. 

1960 52 

24 Administratë.   

1311 Plani financiar i Kryeministrisë për vitin 1960-1961. 1960 39 

1312 Plani material i importit të Kryeministrisë për vitin 1961. 1960 3 

1313 Udhëzim i Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë si dhe evidenca statistikore, mbi numrin e 
punonjësve dhe fondin e pagave për punonjësit e 
Kryeministrisë. 

1960 14 

1314 Situacionet mujore të Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së 
Financave, mbi shpenzimet e kryera në valutë gjatë vitit 1960. 

1960 39 
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1315 Evidencë mujore e Kryeministrisë drejtuar Ministrisë së 
Financës, mbi zbatimin e buxhetit të vitit 1960 si dhe 
konsuntivet e tremujorit të I, II e të III të vitit 1960. 

1960 67 

1316 Projektbuxheti dhe projektplani për degët e ndryshme të 
social-ekonomike dhe kulturale e të valutës për vitin 1961. 

1960 8 

25 Shtesa 1.   

1317 Propozimet e Qeverisë së Bashkimit Sovjetik për dispozitat 
kryesore të marrëveshjes për një çarmatim të përgjithshëm e të 
plotë dhe deklarata e Qeverisë së RP të Shqipërisë për këtë 
problem. 

06.02.1960 - 
06.08.1960 

35 

1318 Kërkesë e Qeverisë së RP të Shqipërisë së Bashkimit Sovjetik 
për të pranuar një numër oficerash për studime në shkollën e 
kundërzbulimit të Bashkimit Sovjetik. 

05.16.1960 2 

1319 Kërkesë e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik për 50000 tonë grurë për vitin 1960. 

07.21.1960 - 
07.22.1960 

8 

1320 Letrat e K.Q. të P.P. të Shqipërisë drejtuar Komiteteve 
Qendrore të P.K. të Bashkimit Sovjetik, P.S.B Gjermane dhe 
P.K. Çekosllovake për kërkesë kredie për pesëvjeçarin e 3-të 
(1961-1965). 

04.25.1960 - 
04.30.1960 

18 

1321 Letër këmbimi midis Qeverisë të RP të Shqipërisë dhe të RP të 
Kinës për t'i furnizuar Shqipërisë drithra dhe artikuj të tjerë 
ushqimorë nga ana e Kinës. 

12.14.1959 - 
11.02.1960 

41 

1322 Letër këmbimi midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RD Gjermane për të marrë pjesë në panairin e 
Laipsigut për vitet 1960 dhe 1961. 

11.30.1959 - 
12.26.1960 

17 

1323 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Çekosllovake për të marrë pjesë në 
panairin e Bërnos. 

05.06.1960 - 
08.11.1960 

7 

1324 Letërkëmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së RP të Polonisë për të marrë pjesë në panairin e Potsdamit. 

03.28.1960 - 
06.06.1960 

4 

1325 Letër e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së RP të 
Hungarisë për shpejtimin e furnizimit të pajisjeve e 
materialeve për Fabrikën e Bukës në Tiranë. 

06.29.1960 4 
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1326 Letërkëmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së RP të Hungarisë për shtyrjen e afatit të shlyerjes së kredive 
të dhëna nga Hungaria. 

12.29.1960 - 
02.04.1961 

10 

1327 Letër e Qeverisë Sovjetike për projektmarrëveshjen për 
dërgimin e specialistëve. 

01.07.1960 4 

 
 


