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17 Viti 1961.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 24.1.1961 së bashku 
me protokollin përkatës mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të 
k.p. të rrethit të Peshkopisë si dhe informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi zbatimin e protokollit. 

1961 74 

2 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe nënrapot i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 24.1.1961 së bashku me vendimin 
përkatës mbi punën e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale për 
vitin 1960. 

1961 56 

3 Relacione të Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 24.1.1961, dekret i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
urdhëresa e Qeverisë mbi tatimin e të ardhurave të 
kooperativave bujqësore dhe mbi amballazhet. 

1961 40 

4 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 24.1.1961 për 
shtrirjen e dispozitave të ligjit  Nr. 2803 datë 4.12.1958 mbi 
sigurimet shoqërore shtetërore në disa kategori punonjësish, 
që dërgohen në kooperativat bujqësore. 

1961 10 

5 Raporte të Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 24.1.1961 mbi 
humbjet jashtë planit dhe mbi plotësimin e planit të fitimit për 
6 mujorin e parë si dhe mbi disa të meta në përdorimin e 
fondit të pagave. 

1961 15 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.1.1961 mbi planet e çështjeve që do të marrë në shqyrtim 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të parë të vitit 1961. 

1961 13 
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7 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 17.3.1961 së bashku 
me vendimin përkatës mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të kp. 
të rrethit të Durrësit. 

1961 63 

8 Relacion me projektdekret i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.3.1961 mbi një ndryshim në ligjin  Nr. 2625 datë 17.2.1958 
mbi kodin e procedurës civile të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1961 11 

9 Relacion i Ministrisë së Financave procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 17.3.1961 së bashku me 
urdhëresën përkatëse mbi mënyrën e krijimit dhe të 
përdorimit të fondit të amortizimit në ndërmarrjet ekonomike 
shtetërore. 

1961 14 

10 Raport mbi aktivitetin e Institutit të kërkimeve bujqësore " 
I.V.Miçurin" në Lushnje së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.4.1961. 

1961 25 

11 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vrejtjet e dikastereve, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.4.1961 së bashku me vendimin përkatës mbi bonifikimin e 
plotë të fushës së Durrësit. 

1961 13 

12 Raport i Ministrisë së Drejtësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 5.4.1961 mbi gjendjen e 
kriminalitetit në shkallë Republike. 

1961 30 

13 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 5.4.1961, ligj i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
avokatinë. 

1961 28 

14 Projektplani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të dytë të vitit 1961 së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.4.1961 dhe planet e 
aprovuara. 

1961 15 
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15 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, raport i Ministrisë së 
Financave dhe i Ministrisë së Tregëtisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961 mbi 
plotësimin e planit, zbatimin e buxhetit të shtetit dhe 
realizimin e planit të eksportit për tremujorin e parë të vitit 
1961. 

1961 70 

16 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.5.1961 mbi gjendjen e teknikës së sigurimit në punë në 
miniera, industri, ndërtim dhe komunikacion. 

1961 23 

17 Raport mbi punën e arbitrazhit shtetëror pranë Këshillit të 
Ministrave për vitin 1960 së  bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961. 

1961 14 

18 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961 mbi 
sistemimin e makinerive, pjesëve të këmbimit dhe materialeve 
të tepërta në ndërmarrjet dhe organizatat e ndryshme. 

1961 133 

19 Relacion i Ministrisë së Tregëtisë procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961 së bashku me urdhëresën 
përkatëse dhe vërejtjet e dikastereve mbi furnizimin e 
mallrave të eksportit si dhe mbi veprimet juridike dhe 
detyrimet, së bashku me vendimin dhe dekretin përkatës. 

1961 77 

20 Relacion i Ministrisë së Financave procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
tatimin e pijeve alkoolike për prodhimin e rakisë. 

1961 39 

21 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961, ligji i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve. 

1961 85 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.5.1961, për disa ndryshime  në ligjin mbi sistemimin agrar të 
tokave dhe regjistrimin e tyre. 

1961 9 
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23 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961 së bashku 
me vendimin përkatës mbi disa çështje të veprimtarisë së 
ndërmarrjes shtetërore të farërave dhe furnizimeve  bujqësore 
si dhe informacione mbi zbatimin e vendimit. 

1961 57 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.5.1961, mbi bisedimet e zhvilluara në Pekin, midis 
delegacioneve ekonomike qeveritare të RP të Shqipërisë dhe 
asaj të RP të Kinës së bashku me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1961 18 

25 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961 mbi punën e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
masat që duhen marrë. 

1961 58 

26 Raport i bankës së shtetit dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961 mbi disa çështje që kanë 
lidhje me planifikimin e prodhimit të shpërndarjes dhe të 
furnizimit të mallrave të përdorimit të gjërë. 

1961 53 

27 Raport i bankës së shtetit dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961 mbi kontrollin e 
financimit të investimeve kapitale nga banka. 

1961 17 

28 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
pasqyrat, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 3.7.1961 dhe vendimi përkatës mbi projektplanin e 
bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1962. 

1961 309 

29 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961 dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
sistemimin agrar të tokave dhe rregjistrimin e tyre. 

1961 23 

30 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim dhe udhëzim i 
Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në dekretin Nr 
2759 datë 22.9.1958 mbi sistemin e pashaportizimit. 

1961 39 
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31 Relacione, dekrete, vendime, urdhëresa dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961 mbi 
dekorimin e punonjësve të bujqësisë, ndalimin e therrjes së 
qeve dhe të buajve, ujrat teritoriale dhe ujrat e brendshme të 
RPSH, kapitenerinë e porteve, përdorimin e radiostacioneve 
nga anijet e huaja në kohën që ndodhen ne ujrat teritoriale të 
RPSH, peshkimin, përcaktimin  dhe ruajtjen e kufirit të RPSH, 
kodin e punës, regjistrimin e akteve të gjendjes civile, 
adoptimet dhe mbi bashkimin e katër instituteve të bujqësisë 
në një institut të vetëm. 

1961 189 

32 Projektplani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 1961 së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3.7.1961 dhe planet e 
aprovuara. 

1961 6 

33 Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.7.1961, mbi realizimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për 
gjashtëmujorin e parë të vitit 1961 së bashku me vendimet, 
protokollin dhe materialin përkatës. 

1961 150 

34 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
RPSH, nën raport i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.9.1961 mbi 
zhvillimin dhe zbatimin e sigurimeve shoqërore në përgjithësi 
dhe në mënyrë të veçantë të pensioneve. 

1961 59 

35 Raport i Ministrisë së Ndërtimit nën raport i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 18.9.1961 së bashku me protokollin përkatës 
mbi makinerinë dhe transportin në ndërtim. 

1961 34 

36 Raport i Ministrisë së Bujqësisë procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 18.9.1961 së bashku me protokollin 
përkatës mbi masat për shtimin me ritëm të shpejtë të 
prodhimit të mishit dhe të qumështit. 

1961 220 

37 Raport i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 18.9.1961 mbi saktësinë e 
bilanceve të ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike. 

1961 13 
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38 Relacione, dekrete, vendime dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 18.9.1961 mbi oficerët dhe 
gjeneralët e ushtrisë popullore dhe të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore; ndihmën shtetërore në të holla nënave me shumë 
fëmijë dhe nënave të vetme;  përgjegjësinë e prindërve për 
sjellje të këqia të fëmijëve dhe mbi masat për edukimin e tyre; 
organizimin gjyqësor dhe mbi zgjedhjet e gjykatave popullore. 

1961 78 

39 Relacione, urdhëresa dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 18.9.1961 mbi autoinspektoriatin shtetëror, 
shtrirjen e dispozitave të ligjit Nr.2803 datë 4.12.1958 mbi 
sigurimet shoqërore shtetërore në disa kategori kuadrosh që 
dërgohen në kooperativa bujqësore, strukturën e kostos së 
punimeve të montimit, tarifat e taksave lokale, fondin e pagës 
së punës së punonjësve në organizatat ekonomike dhe 
kontrollin e përdorimit të tij dhe mbi shpërblimet e udhëtimit 
të punëtorëve dhe nëpunësave. 

1961 80 

40 Raport i Këshillit Qendror të bashkimeve profesionale dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit te Ministrave datë 
18.9.1961 mbi punën për studimin dhe përgjithësimin e 
eksperiencës së përparuar në sektorin e industrisë. 

1961 16 

41 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 së bashku 
me vendimin përkatës mbi gjëndjen e pushtetit dhe konditat 
materiale të popullsisë në ndërmarrjet bujqësore shtetërore. 

1961 57 

42 Raport i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 mbi zbatimin e 
vendimit të Byrosë Politike të KQ të PPSH Nr.222 datë 
14.6.1960 dhe të Këshillit të Ministrave Nr.48 datë 20.9.1960 
mbi masat për përmirësimin e shpërndarjes së kreditit agrar. 

1961 17 

43 Raport i Bankës së Shtetit dhe i Komisionit të Planit të Shtetit 
dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1961 mbi mosplotësimin e pagës mesatare të 
gjashtëmujorit të parë nga disa ndërmarrje. 

1961 37 
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44 Raport i Ministrisë së Financave dhe pasqyrat përkatëse, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1961 dhe vendimi përkatës mbi buxhetin konsuntiv të 
shtetit për vitin 1960. 

1961 17 

45 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1961 dhe njoftim dërguar Byrosë Politike të KQ të PPSH 
mbi divergjencat e legjislacionit tonë me disa konventa 
ndërkombëtare të punës që janë ratifikuar nga vendi ynë. 

1961 27 

46 Relacione, dekret, vendime dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 mbi marrëveshjen 
tregtare dhe të pagesave si dhe të marrëveshjes mbi 
bashkëpunimin kultural midis RPSH dhe të RSHB të Brazilit  
të marrëveshjes midis RPSH dhe RP të Rumanisë mbi 
bashkëpunimin në fushën e problemeve të sigurimeve 
shoqërore dhe të traktatit të tregtisë dhe të lundrimit midis 
RPSH dhe RD të Vietnamit. 

1961 105 

47 Projektplani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të katërt të vitit 1961 së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 dhe planet 
e aprovuara. 

1961 7 

48 Relacion i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, i aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 së bashku me 
urdhëresën përkatëse mbi ndalimin e ngarkimit të grave. 

1961 18 

49 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, raport i Ministrisë së 
Financave dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 27.10.1961 mbi plotësimin e planit dhe 
zbatimin e buxhetit të shtetit për periudhën nëntëmujore të 
vitit 1961. 

1961 45 
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50 Raporte të Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 mbi 
kontrollin e brendshëm financiar dhe mbi disa konstatime të 
shkeljes së organikave dhe listë organikave në disa ndërmarrje 
ekonomike, institucione shëndetësore dhe arsimore. 

1961 29 

51 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1961 dhe udhëzimi i Qeverisë mbi pajisjen e punëtorëve 
dhe nëpunësave me libreza pune. 

1961 18 

52 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2.12.1961, ligj i 
Kuvendit Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
plotësimin e planit dhe zbatimin e buxhetit të vitit 1961 dhe 
projektplanit dhe projektbuxhetit për vitin 1962 së bashku me 
planet e aprovuara për institucionet qendrore dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve. 

1961 436 

52/1 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2.12.1961, Ligji i 
Kuvendit Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
plotësimin e planit dhe zbatimin e buxhetit të vitit 1961 dhe 
projektplani dhe projektbuxheti për vitin 1962 së bashku me 
planet e aprovuara për institucionet qendrore dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve. 

1961 27 

52/2 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2.12.1961, Ligji i 
Kuvendit Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
plotësimin e planit dhe zbatimin e buxhetit të vitit 1961 dhe 
projektplani dhe projektbuxheti për vitin 1962 së bashku me 
planet e aprovuara për institucionet qendrore dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve. 

1961 18 
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53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.12.1961, mbi shqyrtimin e aprovimit të marrëveshjes midis 
Qeverisë së RP. të Shqipërisë dhe Qeverisë së RP. të Bullgarisë 
për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë, si dhe, mbi 
shpronësimet rekuizimet dhe ndreqjen e ndërtasave private që 
bëhen të papërdorshme së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1961 37 

54 Procesverbal i mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të 
Ministrave, datë 4.12.1961, mbi komunikimin e vendimit të 
Qeverisë Sovjetike për të prerë marrëdhëniet diplomatike me 
RP. të Shqipërisë. 

1961 4 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

55 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së P.të Brendshme 
mbi organizimin e arkivave shtetërore. 

1961 12 

56 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi kontrollin 
e ushtruar në lidhje me dërgesat e postave ndërkombëtare. 

1961 5 

57 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë mbi transportin e 
kooperativave bujqësore dhe mbi transportin në sektorin 
shtetëror të bujqësisë. 

1961 25 

58 Parashtresë e Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjëndjen e 
normimit të punës në lëmin e bujqësisë. 

1961 12 

59 Raport i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi gjendjen 
e organikave të personelit drejtues administrativ teknik. 

1961 10 

60 Relacione dhe projektvendime të Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe Pagave mbi disa ndryshime në sistemin e pagave 
progresive. 

1961 8 

61 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe Pagave mbi disa ndryshime në vendimin Nr.472 datë 
11.11.1958 mbi pagat e punës në SMT. 

1961 4 

62 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi 
ndryshimin e vendimit Nr.467 datë 11.11.1958 mbi sistemin e 
pagave dhe stimulimin për punonjësit e tregtisë së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 7 
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63 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave mbi 
ndryshimin e strukturës organizative të Komitetit shtetëror të 
punës dhe pagave. 

1961 4 

64 Informacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe 
njoftim dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, 
mbi disa ndryshime në pasqyrën e pagave të Drejtorisë së 
shfrytëzimit të hekurudhave. 

1961 6 

65 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Shtetëror të punës 
dhe pagave mbi forcimin e shërbimit statistikor. 

1961 5 

66 Relacion dhe projektvendim i Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale mbi masat për krijimin e ndërmarrjeve komunale të 
reja. 

1961 4 

67 Informacion mbi disa masa që duhen marrë për forcimin e 
mëtejshëm të aparatit të Kryeministrisë. 

1961 6 

68 Informacion i Bankës së Shtetit dhe i aparatit të Kryeministrisë 
mbi likujdimin e faturave për specialistët e huaj së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 10 

69 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi prodhimin e cigareve prej duhanit 
myk copra dhe filiza së bashku me vendimin përkatës. 

1961 10 

70 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Tiranë mbi planifikimin e banesave që do të përdoren për 
ekzekutimin e vendimeve të gjykatave. 

1961 3 

71 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit mbi heqjen e së 
drejtës për të marrë paradhënie  për bimët industriale 
ekonomive bujqësore individuale dhe vendimi përkatës. 

1961 7 

72 Raport dhe relacion i Bankës së Shtetit mbi planin e arkës dhe 
të kreditit për 3/mujorin e parë të vitit 1961 dhe vendimi 
përkatës. 

1961 16 

73 Parashtresë dhe projektdekret i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore mbi disa ndryshime në dekretin Nr.2082 datë 
6.7.1955 mbi kryerjen e shërbimit të oficerave dhe gjeneralëve 
të ushtrisë popullore dhe të Ministrisë së P. të Brendshme. 

1961 8 
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74 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi shpikjet dhe 
racionalizimet për vitin 1960. 

1961 6 

75 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi kriteret që duhet 
të ndiqen për dhënie të autoveturave dikastereve dhe 
komiteteve ekzekutive së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

76 Relacion mbi çështje personale. 1961 8 

77 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme mbi mbrojtjen lokale 
kundër ajrore. 

1961 6 

78 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.1.1961. 

1961 8 

79 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, relacion i aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe informacion i Ministrisë së Industrisë mbi 
heqjen dhe thjeshtësimin e disa veprave të ndërtimit nga plani 
i vitit 1961 së bashku me vendimin përkatës. 

1961 26 

80 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit i Ministrisë së Financave 
dhe i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me vendimin 
përkatës mbi caktimin e koeficientave për vlerësimin e 
veprave dhe vëllimit të ndërtimeve të pesëvjeçarit të tretë. 

1961 5 

81 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 4.2.1961. 

1961 3 

82 Raport i Ministrisë P. të Brendshme dhe N/raport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e punës në sektorin e arkivave shtetërore të RP. 
të Shqipërisë. 

1961 12 

83 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe vendimi përkatës mbi mbrojtjen 
lokale kundër ajrore. 

1961 8 

84 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe nënraport të 
Komiteteve ekzekutive të rretheve Korçë e Elbasan mbi 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.415 mbi 
masat për grumbullimin dhe shfrytëzimin e plehrave 
organike. 

1961 12 
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85 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e detyrave të 
caktuara në vendimin Nr.249 datë 25.7.1960 të Byrosë Politike 
të Komitetit Qendror të PPSH. mbi farërat. 

1961 9 

86 Raport dhe projekt-vendim i Ministrisë së Bujqësisë mbi 
gjëndjen e kadastrës së tokave dhe masat për përmirësimin e 
saj. 

1961 13 

87 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi gjendjen e gjedhit të 
importuar gjatë viteve 1958-1960. 

1961 10 

88 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.33 datë 9.2.1957 dhe 
dekreteve mbi karantinën e mbrojtjes së bimëve së bashku me 
protokollin e Këshillit të Ministrave. 

1961 8 

89 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi kalimin e disa kullotave 
shtetërore në administrim të koperativave bujqësore së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 13 

90 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Berat dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi krijimin 
e një blloku me ullinj në rrethin e Beratit së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 17 

91 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Komisionit të Planit të 
Shtetit mbi krijim blloqesh të reja me vreshta, ullinj dhe fiq në 
rrethin e Fierit së bashku me vendimin përkatës. 

1961 9 

92 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Ministrisë së Ndërtimit 
mbi gjendjen e punimeve në objektet e bonifikimit dhe 
kontributi i fshatarësisë në këto objekte gjatë vitit 1960 si dhe 
masat për vitin 1961 së bashku me qarkoret e Këshillit të 
Ministrave. 

1961 14 

93 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi realizimin e planit në 
banesat e qytetit  tëTiranës së bashku me qarkoren e Këshillit 
të Ministrave. 

1961 7 

94 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi planin rregullues të 
qytetit të Lushnjës së bashku me planin dhe vendimin 
përkatës. 

1961 7 
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95 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi planin rregullues të 
qytetit të Korçës së bashku me planin dhe vendimin përkatës, 
aprovuar nga Kryesia e Këshillit të Ministrave në mbledhjen e 
datës 16.3.1961. 

1961 6 

96 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi krijimin e grupeve për 
studimin paraprak të investimeve dhe ndërtimeve. 

1961 12 

97 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Pukës dhe i Ministrisë së Ndërtimit mbi shpërnguljen e 
qendrës së rrethit të Pukës, nga Puka në Fushëarës. 

1961 4 

98 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Komunikacioneve me materialin përkatës mbi gjendjen e 
punimeve në radiostacionin e Shijakut. 

1961 6 

99 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi një shtesë në dekretin 
Nr.2759 datë 22.9.1958 mbi sistemin e pasaportizimit. 

1961 3 

100 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mos 
ardhjen e specialistëve çekosllovakë për aerofotografimin e 
qytetve. 

1961 1 

101 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi disa çështje të 
dala në kontrollin e Bankës së Shtetit. 

1961 6 

102 Raport i Ministrisë së Financave mbi rivlerësimin e mjeteve 
kryesore dhe ndryshimin e dispozitave mbi amortizimin së 
bashku me urdhëresën përkatëse. 

1961 12 

103 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me materialin 
dhe vendimin përkatës mbi ndryshimin e firove natyrale. 

1961 40 

104 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave mbi 
pagat e shoferëve civilë në shërbim të M.Mbrojtjes dhe MP. të 
Brendshme. 

1961 6 

105 Raport i Ministrisë së Financave mbi anullimin e 
paradhënieve për kontraktime dhe dhënien e kredive për ditë 
pune kooperativave bujqësore së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 5 
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106 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
ndryshimin e ngarkesave dhe të koeficentave të pagës në 
blegtori së bashku me vendimin përkatës. 

1961 45 

107 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
ndryshime në vendimin Nr.472 mbi pagat e punës në SMT së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

108 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
kategorizimin e ndërmarrjeve të ndërtimit së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 7 

109 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
trajtimin e ekuipazhit të marinës detare tregtare që udhëtojnë 
jashtë shtetit së bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

110 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, vrejtjet e 
dikastereve mbi krijimin e ndërmarrjes së Ekonomisë 
Komunale së bashku me vendimin përkatës. 

1961 24 

111 Informacion mbi ndryshimin e standarteve të druve të zjarrit. 1961 2 

112 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi kalimin e hozrashotit të 
riparimit dhe montimit të makinerive të ushqimit social nga 
NTLUS Tiranë në NTSHVAK Durrës (dega Tiranës), së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

113 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe i Komitetit shtetëror të 
Grumbullimit mbi kalimin e bilancit të drithrave të bukës dhe 
shitjet e bukës miellrave dhe drithrave nga dikasteret 
konsumatore. 

1961 13 

114 Relacion i Bashkimit Qendror të koop.konsumit mbi 
kategorizimin e shkollave dyvjeçare të bulmetrave si shkollë e 
rezervave të punës së bashku me vendimin përkatës. 

1961 4 

115 Relacion dhe projekturdhëresë mbi një shtesë në urdhëresën 
Nr.15 mbi grumbullimet. 

1961 3 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e grumbullimit për eksport të perimeve, frutave dhe 
rrushit. 

1961 17 
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117 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e grumbullimit të perimeve, frutave dhe rrushit nga 
ndërmarrjet tregtare lokale e frutave dhe zarzavateve Tiranë. 

1961 9 

118 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi mbylljen e 
minierës së bakrit në Rubik. 

1961 3 

119 Informacion mbi disa mosmarrëveshje që kanë lidhje me RP. 
të Polonisë në fushën e BTSH-së. 

1961 2 

120 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë mbi 
ndryshimin e nenit 18 të ligjit mbi adoptimin. 

1961 3 

121 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale 
mbi dhënie pensioni të burgosurve që vdesin nga aksidente në 
punë ose bëhen invalidë. 

1961 2 

122 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dekret i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor mbi prishjen e lokaliteteve Perondi dhe 
Petron dhe shtimin e dy lagjeve në qytetin e Tiranës. 

1961 9 

123 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
marrëveshjet midis RP. të Shqipërisë dhe RD. Gjermane për 
dhënie kredie për vitet 1963-1965, me R.S.Çekosllovake për 
bashkëpunimin ekonomik për vitet 1961-1965 dhe me RP. të 
Kinës mbi traktatin e tregtisë dhe lundrimit. 

1961 183 

124 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndërtimin 
perspektiv të rrugëve automobilistike. 

1961 22 

125 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.3.1961. 

1961 9 

126 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme, vrejtjet e institucioneve 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e 
arkivave të shtetit. 

1961 42 

127 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave me materialin përkatës, mbi sistemimin agrar të 
tokave dhe rregjistrimin e tyre. 

1961 31 

128 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pregatitjen e kuadrove të kooperativave 
bujqësore. 

1961 5 
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129 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin e prodhimit, përmirësimin, 
kontrollin dhe shpërndarjen e farërave. 

1961 18 

130 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi statutin tip të kooperativave bujqësore. 

1961 27 

131 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit  të 
Ministrave mbi meremetim dëmesh në disa vepra bonifikimi. 

1961 5 

132 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi masat e marra për 
tregtinë verore të vitit 1961. 

1961 6 

133 Informacion i Bashkimit Qendror të koop. të Konsumit mbi 
përpunimin e fushatës së kontraktimit dhe fillimin e fushatës 
së grumbullimit të qumështit. 

1961 4 

134 Relacion dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Tregtisë mbi 
furnizimin e mallrave të eksportit. 

1961 17 

135 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi cilësinë e prodhimit dhe ndërtimit dhe 
zbatimin e standarteve shtetërore gjatë vitit 1960. 

1961 9 

136 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e aftësisë së fabrikës së re të sheqerit 
në zonën e Thumanës e Lezhës. 

1961 8 

137 Relacion i Ministrisë së Industrisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiali përkatës mbi shkëputjen e fabrikës së 
cigareve të Gjirokastrës nga NISH Cigare Durrës duke e 
krijuar ndërmarrje më vehte. 

1961 14 

138 Informacion i Ministrisë së Financave i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi vleftësimin e cigareve jashtë standartit. 

1961 6 

139 Parashtresë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi pranimin e 
fëmijëve në shtëpinë e fëmijës. 

1961 12 

140 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi masat për 
përmirësimin e edukimit jashtë shkollor. 

1961 6 
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141 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi zbatimin e 
vendimeve të konferencës kombëtare për zhvillimin e kulturës 
në fshat dhe mbi gjendjen e shtëpive të kulturës dhe të 
krijimtarisë popullore. 

1961 8 

142 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi rezultatet e 
simestrit të parë në shkollat e larta dhe të mesme profesionale. 

1961 6 

143 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi kalimin e repartit të 
Shtypshkronjës nga NIL Prodhime të ndryshme Durrës në 
administrim të NISH Shtypshkronjës "Mihal Duri". 

1961 4 

144 Njoftim i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi zbatimin e 
vendimit Nr.414 datë 20.9.1960 mbi disa masa drejt 
përmirësimit të punës në çerdhe dhe kopshte. 

1961 3 

145 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiali përkatës mbi projektrregulloren e 
Komitetit shqiptar për marrëdhënie kulturale me botën e 
jashtme. 

1961 20 

146 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Komunikacioneve 
mbi disa ndryshime dhe shtesa vendimit Nr.260 datë 18.7.1957 
mbi normat e konsumit të karburanteve dhe lubrifikantëve. 

1961 13 

147 Relacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit, vendim i Këshillit të Ministrave 
dhe materiali përkatës mbi ndërtime ujësjellësash. 

1961 9 

148 Relacion i Ministrisë së M.Popullore dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi linjat e përmirësimit telegrafonike në veri. 

1961 9 

149 Informacione mbi zbatimin e vendimit të KM.Nr.336 datë 
1.9.1959 mbi punën e Kom. Ekzekutiv të rrethit të Përmetit 
dhe mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 43 
mbi punën e Komiteteve ekzekutive të rrethit Sarandë. 

1961 10 

150 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi punimet e 
sesionit të 14 të KNERIT dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
së bashku me relacionin dhe pasqyrat përkatëse mbi hartimin 
e një projektplani në vija të përgjithshme për zhvillimin 
ekonomik të RP. të Shqipërisë gjer në vitin 1980. 

1961 8 
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151 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
traktatit për tregtinë dhe lundrimin midis RP. të Shqipërisë 
dhe R.Italiane. 

1961 11 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
konventën konsullore dhe mbi dhënien e ndihmës për çështje 
civile familjare dhe penale midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të 
Rumanisë. 

1961 45 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
marrëveshjen midis RP. të Shqipërisë dhe RD. Gjermane mbi 
bashkëpunimin në lëmin e shëndetësisë. 

1961 9 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për 3/mujorin e dytë të vitit 1961. 

1961 3 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
masat paraprake për krijimin e ndërmarrjes lokale bujqësore 
në zonën e ujit të ftohtë Vlorë. 

1961 10 

156 Informacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë mbi 
shfrytëzimin e kohës së punës, gjendjen e banesave, kopshteve 
dhe bagëtive personale të punonjësve të NBSH-ve. 

1961 8 

157 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 6.4.1961. 

1961 11 

158 Raport i Ministrisë së Financave mbi shtrirjen e depozitave të 
kursimit dhe sigurimeve. 

1961 10 

159 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës mbi 
lënien pa fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave 192 datë 
31.5.1955 mbi shërbimin e personelit të mullinjëve shtetërore e 
komunale. 

1961 8 

160 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi projektnormat e të ardhurave të objekteve 
bujqësore për periudhën 1961-1965. 

1961 8 

161 Informacion i Ministrisë së Financave dhe pasqyrat përkatëse 
mbi zbatimin e politikës tatimore për tatimin mbi tregtare e 
zejtare për pesëvjeçarin 1956-1960. 

1961 8 

162 Informacion i Ministrisë së Financave dha materiali përkatës 
mbi ndryshimin e kursit të lirës Egjyptiane. 

1961 8 
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163 Raport i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi 
rezultatet e punës me normë dhe mbi vendosjen e normave 
teknike. 

1961 7 

164 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e Byrosë së 
Projektimit të Minierave në Ministrinë e Minierave e 
Gjeollogjisë. 

1961 10 

165 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe njoftim dërguar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH mbi zbatimin e 
punës fizike për 1959-1960. 

1961 14 

166 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi inventarizimin 
fizik të mallrave në fillim të vitit 1961. 

1961 12 

167 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe njoftim dërguar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. për shpikjet dhe 
racionalizimet për vitin 1960. 

1961 10 

168 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndërtimin 
perspektiv të rrugëve automobilistike për lidhjen e fshatrave 
me qendrat e rretheve ose me rrugët automobilistike 
ekzistuese. 

1961 22 

169 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë dhe i 
Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi bashkimin e katër 
instituteve të bujqësisë në një institut të vetëm. 

1961 30 

170 Informacion  i Ministrisë së Bujqësisë mbi nevojën e vezëve që 
kanë inkubatorët e ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1961 2 

171 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi projektidenë e hekurudhës 
Elbasan-Prenjas. 

1961 10 

172 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës mbi projektidetë e 
ndërtimit të rrugëve pyjore dhe asfaltimit të rrugës Qafë 
Thanë Lin Maliq. 

1961 20 

173 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
të Fierit dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi suvatimin e ndërtesave shtetërore në Fier. 

1961 11 
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174 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të rrethit Fierit mbi dhënie fondi për ndërtimin e 
kalldrëmit të disa rrugëve Fier. 

1961 2 

175 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifat e 
qirave për vilat, pallatet, kabinat dhe hotelet e plazhit të 
Durrësit që administrohen nga Drejtoria e Ekonomisë 
Komunale. 

1961 7 

176 Qarkore e informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
çmimet e materialeve të ndërtimit për shtëpitë e privatëve. 

1961 4 

177 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin 
e ujësjellësit në plazhin e vjetër të Vlorës. 

1961 4 

178 Relacion dhe projektvendim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi kalimin e NISH oksigjenit në Durrës në vartësi 
të Ministrisë së Ndërtimit. 

1961 2 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e 
ndërmarrjes shtetërore pyjore në Drejtori të pyjeve. 

1961 1 

180 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Gjirokastër dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
kredie anëtarëve të kooperativës bujqësore të Odrisë. 

1961 2 

181 Propozim dhe projektligj i Ministrisë së Drejtësisë mbi 
ndryshimin e nenit 85 të Kushtetutës. 

1961 6 

182 Procesverbal i Ministrisë së Shëndetësisë, planimetria dhe 
materiale të tjera mbi ndërtimin e spitalit ekstrapolmonar në 
Sarandë. 

1961 7 

183 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 10.5.1961. 

1961 8 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ripunimin e projektvendimit për sistemin e makinerive, 
pjesëve të këmbimit dhe materialeve të tepërta, në ndërmarrjet 
dhe organizatat e ndryshme. 

1961 194 

185 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e vendimit 
të Pleniumit të Komitetit Qendror të Partisë mbi shtimin e 
sipërfaqes nën ujë. 

1961 3 
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186 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi ndërtimin e rezervuarit të Tapizës në rrethin e 
Krujës. 

1961 5 

187 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi aktivitetin ekonomiko-financiar dhe mbulimin 
e humbjeve jashtë planit në disa NBSH. 

1961 4 

188 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi rajonizimin e gjësë së gjallë. 

1961 13 

189 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiali përkatës mbi gjendjen e tokave në dy 
anët e rrugës automobilistike Tiranë-Durrës dhe masat që 
duhen marrë për një shfrytëzim më racional dhe paraqitje më 
estetike. 

1961 18 

190 Relacion dhe informacion i Komisionit të Planit të Shtetit së 
bashku me pasqyrat dhe vendimin përkatës mbi aprovimin e 
rendimenteve dhe prodhimeve të bimëve të lashta dhe të vona 
të realizuara për vitin 1959-1960. 

1961 98 

191 Raport mbi bilancin e Bankës së Shtetit për vitin 1960 së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 10 

192 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i Financave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e normave 
materiale të ushqimit në institucionet shëndetësore. 

1961 12 

193 Informacion i Ministrisë së Financave mbi disa shkelje në 
dispozitat e vendimit Nr.318. 

1961 4 

194 Raport i Ministrisë së Financave mbi disa konstatime të 
nxjerra nga kontrolli financiar në Komitetin Ekzekutiv të 
Tiranës. 

1961 8 

195 Informacion i Ministrisë së Financave dhe materiale të tjera 
mbi kompensimin e veshmbathjes së punonjësve që paguhen 
me përqindje. 

1961 3 

196 Relacion i Ministrisë së Financave, vrejtjet përkatëse dhe 
projektvendimi mbi ndryshimin e normave materiale të 
ushqimit në institucionet arsimore. 

1961 8 
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197 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave mbi një 
ndryshim në vendimin Nr.56 mbi të drejtat e bursistëve në 
shkollat fillore e 7/vjeçare dhe të mesme. 

1961 3 

198 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e 
fitimit të parealizuar dhe humbjeve jashtë planit në 
ndërmarrjet dhe organizatat ekonomike. 

1961 6 

199 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
së bashku me projektvendimin përkatës mbi zhvillimin e 
mëtejshëm të Tregtisë së Jashtme ndërmjet kooperativave të 
konsumit. 

1961 8 

200 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe nënraport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi zbatimin e vendimit të 
Byrosë Politike mbi punën e drejtorisë së hekurudhave. 

1961 8 

201 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, vrejtjet përkatëse 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministarve Nr.365 mbi normativat e 
përdorimit të gomave. 

1961 8 

202 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve vrejtjet 
përkatëse dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
ndërmarrjes industriale shtetërore të zhveshjes së pambukut 
në Rrogozhinë. 

1961 6 

203 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe 
projektvendimi përkatës mbi hapjen e degës për teknologji 
duhani. 

1961 9 

204 Relacion dhe projektudhëzim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi planifikimin e banesave që do të përdoren për 
ekzekutimin e vendimeve të gjykatave. 

1961 7 

205 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi përfundimin e bashkimit 
të koop.bujqësore në rrethin e Lezhës. 

1961 13 

206 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpalljen e qyteteve muze dhe mbi rregulloren e administrimit 
të qytetit muze të Beratit. 

1961 24 
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207 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
marrëveshjen midis RP. të Shqipërisë dhe RD. Gjermane mbi 
bashkëpunimin në fushën e sigurimeve shoqërore. 

1961 18 

208 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe relacion i Ministrisë 
së Arsimit e Kulturës me vendimin e Këshillit të Ministrave 
mbi punimin e pallatit të Kulturës në Durrës. 

1961 7 

209 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
bashkëpunimet me RD. të Koresë. 

1961 3 

210 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e minierës së kromit në 
Bulqizë. 

1961 12 

211 Relacion dhe urdhër i Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë 
me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi krijimin e repartit 
të inspektimit dhe shpëtimit në minierat. 

1961 17 

212 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi masat e marra për 
plotësimin e planit nga industria kombëtare në fabrikat e 
tullave dhe përmirësimin e aftësive të prodhimit. 

1961 7 

213 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi mbulim humbjesh në disa ndërmarrje të 
Ministrisë së Industrisë. 

1961 15 

214 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi normat e punonjësve 
pedagogjik shkencor të shkollave të larta. 

1961 6 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimin e grumbullimit të duhanit në 6 klasa. 

1961 26 

216 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi heqjen 
e normave për shoferat ku transporti është aktivitet ndihmës. 

1961 3 

217 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin për 
vështirësi në punë për personelin tekniko-administrativ të 
ndërmarrjeve H/Centralit të Shkopet dhe Bistricë. 

1961 4 

218 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiale të tjera mbi caktimin e vendit të ri 
për ndërtimin e qytetit të ri të Kukësit. 

1961 4 
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219 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e 
hoteleve turistike të parashikuara për pesëvjeçarin e tretë. 

1961 3 

220 Vendim i Këshillit të Këshillit të Ministrave mbi tarifat e 
qirave për vilat, pallatet, kabinat dhe hotelet e plazhit të 
Durrësit, që administrohen nga Drejtoria e Ekonomisë 
Komunale, me materialin përkatës. 

1961 22 

221 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi afatet e 
përpunimit të planit të eksport-importit për vitin 1962 dhe 
paraqitjen e kërkesave tona për import jashtë shtetit. 

1961 3 

222 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.6.1961. 

1961 9 

223 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit së bashku me 
protokollin përkatës, mbi disa çështje të dala nga kontrolli i 
ushtruar në Universitetin Shtetëror të Tiranës. 

1961 16 

224 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi zbatimin e 
vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të PPSH. mbi 
traditat patriotike revolucionare të popullit tonë dhe masat 
për njohjen dhe zhvillimin e tyre të mëtejshëm. 

1961 10 

225 Njoftim i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi shkollat 
eksperimentale. 

1961 9 

226 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi forcimin e 
kontrollit shtetëror në shkolla, së bashku me vendimin e 
Këshillit të Ministrave. 

1961 12 

227 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi kriteret e pranimit të fëmijëve në 
shtëpinë e fëmijës dhe të lirimit prej tyre. 

1961 13 

228 Raport mbi gjendjen e veprimtarisë së organeve të pushtetit të 
administratës lokale në qytetin e Tiranës së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 33 

229 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi krijimin dhe përballimin e shpenzimeve për elektrifikimin 
e fshatrave. 

1961 4 
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230 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe i Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e 
bazave mekanike në Vlorë dhe ngritjen e një ndërmarrje të 
vogël mekanike në këtë qytet. 

1961 14 

231 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë mbi 
krijimin e shkollës së ulët profesionale 1/vjeçare të tregtisë në 
shkollë 2/vjeçare të rezervave të punës. 

1961 3 

232 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.252 datë 2.6.1960 mbi 
prodhimin e karrove dhe qerreve. 

1961 3 

233 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi masat për zbatimin e 
vendimit të Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH. dhe 
industrializimin e krimbit të mëndafshit. 

1961 7 

234 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiali përkatës mbi krijimin e një 
ndërmarrje bujqësore në zonën e Libofshës të rrethit të Fierit. 

1961 17 

235 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi përkatës mbi krijimin e grupit të 
revizorëve të kooperativave bujqësore. 

1961 8 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
krediti për 3/mujorin e III-të të vitit 1961. 

1961 3 

237 Informacion i Bankës së Shtetit mbi çeljen e tokave të reja në 
kooperativat bujqësore në pesëvjeçarin e dytë 1956-1960 të 
financuara me kredi. 

1961 5 

238 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e 
kredive për ndërtim banesash kuadrove që caktohen nga 
qyteti në kooperativat bujqësore. 

1961 3 

239 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pakësimin e fondeve për paisje në 
institucionet arsimore dhe shëndetësore të caktuara për vitin 
1961. 

1961 7 

240 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa masa që duhen marrë për prodhimin e 
asortimenteve për fëmijë. 

1961 8 
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241 Studim dhe projektdekret i Ministrisë së Financave dhe 
materiale të tjera mbi eskluzivitetin e tregtisë së duhanit nga 
shteti. 

1961 16 

242 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe Aparatiti të Këshillit 
të Ministrave së bashku me planimetritë përkatëse dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi projektidetë e planeve 
rregullues të qyteteve Peshkopi, Burrel, Përmet, Shëngjin, 
Tepelenë dhe Kavajë. 

1961 31 

243 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë vrejtjet dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi një shtesë fondi për Ministrinë e 
Shëndetësisë. 

1961 4 

244 Relacion dhe informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, vendim 
i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rikonstruksione e ndërtime të thjeshta për banjat sufuroze në 
katundin  Benjë Përmet. 

1961 8 

245 Relacion dhe projektplan i Ministrisë së Shëndetësisë mbi 
ç'rrenjosen e malaries në vendin tonë. 

1961 6 

246 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me materialin 
dhe vendimin përkatës mbi shtimin e ritmit të përgatitjes së 
mamive për fshat. 

1961 18 

247 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e planit të 
grumbullimit të ndërmarrjeve tregtare të Ministrisë së Tregtisë 
kooperativave të Konsumit. 

1961 10 

248 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. të artizanatit me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
kooperativave dhe veprimtarive të reja të artizanatit. 

1961 7 

249 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
krijimin e NSHFB dhe shpërndarjen e NSHFB-ve. 

1961 5 

250 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi organikat tipe për 
institute të përbashkëta çerdhe ditore dhe kopshte fëmijësh 
me ushqim. 

1961 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

251 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi disa ndihma që jepen nga oraganizatat 
ndërkombëtare. 

1961 5 

252 Relacion i Drejtorisë së shërbimit hidrometerollogjik së 
bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës mbi shtesa në 
organikat e shërbimit hidrometerollogjik. 

1961 10 

253 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit 
Tiranës dhe vendim i Këshillit të Ministrave me çeljen e një 
kopshti me drekë për fëmijë. 

1961 5 

254 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore së bashku me vendimin përkatës mbi disa shtesa në 
planet dhe buxhetet e M.M. Popullore dhe Ministrisë së P. të 
Brendshme. 

1961 6 

255 Protokoll i mbledhjes së Krysisë së Këshillit të Ministrave datë 
4.7.1961. 

1961 9 

256 Raport i Ministrisë së Industrisë, informacion i Aparatit të 
Komitetit Qendror të PPSH. dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi prodhimin dhe përpunimin e ullirit gjatë 
stinës 1961-1962. 

1961 17 

257 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe pasqyrat 
përkatëse mbi gjendjen e veprave industriale dhe masat që 
duhen të merren. 

1961 22 

258 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Pogradec, vërejtjet përkatëse dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e ndërmarrjes industriale lokale të 
prodhimeve të ndryshme në qytetin e Pogradecit. 

1961 13 

259 Relacion i Aparatit të Këshillit të Minsitrave dhe materiale të 
tjera mbi stacionin e ri të pompimit të fabrikës së sheqerit në 
Maliq. 

1961 13 

260 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vrejtjet përkatëse mbi 
ngritjen e fabrikës së përpunimit të rrushtit në qytetin e 
Tiranës. 

1961 4 
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261 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kushtet e punës dhe 
jetesës së punonjësve të shfrytëzimit dhe të përpunimit të 
drurit. 

1961 11 

262 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit të Vlorës mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave NR.355 datë.23.8.60 mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Vlorë. 

1961 6 

263 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Krujës mbi zbatimin e protokollit të Këshillit të 
Ministrave Nr.5 dt. 1.6.1960 mbi punën e Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të rrethit të Krujës. 

1961 6 

264 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi bonifikimin e fushës së Karavastas-Divjakës. 

1961 10 

265 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e 
punimeve në objektet e mëdha të përmirësimit ujor 6/mujorin 
e I-rë të vitit 1961. 

1961 3 

266 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Minstrisë së 
Shëndetësisë mbi zbatimin  e vendimit Nr.370 datë 7.9.1956 
mbi lufitmin e bruçelozës. 

1961 5 

267 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtesën e kufive të financimit të investimeve 
me emërtimin makineri të vitit 1961. 

1961 5 

268 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, vrejtjet përkatëse dhe 
vendim i Këshilliit të Ministrave mbi mungesën e mjeteve të 
xhiros të ndërmarrjeve të Ministrisë së Ndërtimit të rezultuara 
nga mos plotësimi i rentabilitetit të planifikuar sipas bilancit të 
mbylljes të vitit 1960. 

1961 18 

269 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Ndërtimit, vendim i Këshillit    të Ministrave dhe njoftim 
dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të PPSH. mbi 
disa ndryshime në planin e ndërtimeve të vitit 1961. 

1961 34 

270 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës mbi projektimin e veprave për vitin 1962. 

1961 29 
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271 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Ndërtimit mbi 
dhënien e banesave punonjësve të ndërtimit. 

1961 4 

272 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Ndërtimit mbi 
projektrregulloren e ndërtimit të planifikuar të qyteteve dhe 
qendrave të banuara së bashku me vendimin përkatës. 

1961 65 

273 Parashtresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, raport i 
Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi aprovimin e zgjidhjes parimore të 
projektdetyrës së zgjeruar të kombinatit kimikometalurgjik të 
Laçit. 

1961 15 

274 Raport i Ministrisë së Minierave Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e mungesës së mjeteve 
të xhiros në dy ndërmarrjet e Ministrisë së Minierave e 
Gjeologjisë. 

1961 9 

275 Raport i Ministrisë së Financave dhe nënraport i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi kontrollin financiar dhe mbni 
kontrollin e brëndshëm financiar të Drejtorisë së 
Prërgjithshme të Bankës së Shtetit dhe Drejtorisë së 
përgjithshme të kursimeve dhe sigurimeve shtetërore. 

1961 10 

276 Relacion dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Financave mbi 
dhënie kredie. 

1961 8 

277 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi ndryshimin e tatimit mbi xhiro për kuverta. 

1961 4 

278 Relacion i Ministrisë së Finanacave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një shtesë në buxhetin e Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit  Popullor të Rrethit Skrapar. 

1961 4 

279 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave mbi disa 
kufizime në dhënien e ndihmë muojore për fëmijë. 

1961 3 

280 Raport i Ministrisë Financave mbi aktivitetin e NSHG-ve për 
vitin  1960. 

1961 7 

281 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi stabilizimin e planit të 
grumbullimit të detyrueshëm të vitit 1961. 

1961 3 
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282 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi adminstrimin e frigoriferëve dhe 
marrëdhëniet e tyre me ndërrmarrjet dhe organizatat 
shtetërore e kooperativiste. 

1961 9 

283 Relacion i Komistetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen e normave për 
shoferët ku transporti është aktivitet ndihmës. 

1961 3 

284 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e pikës 4 të 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.16 datë 21.1.1957 mbi 
disa masa për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë së naftës. 

1961 4 

285 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
ndryshime në vendimin Nr. 472 datë 11.11.1958 mbi pagat e 
punës në stacionet e makinave e traktorëve së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 6 

286 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave Nr.266 mbi shtesë personeli 
në ambasadën e RP. të Shqipërisë në Pekin. 

1961 4 

287 Relacion i Minsitrisë së Komunikacioneve vrejtjet përkatëse 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e 
mungesës së mjeteve të xhiros të NTASH në Elbasan. 

1961 11 

288 Relacion dhe procesverbale të Ministrisë së Komunikacioneve 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi nxjerrjen jashtë 
përdorimit të anijeve "Konferenca e Pezës" dhe "Konferenca e 
Labinotit". 

1961 10 

289 Relacion dhe projektvendim i Bashkimit Qendror të 
kooperativave të Konsumit mbi disa impiante qumështi. 

1961 5 

290 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi zënien e hoteleve në qytetin e 
Tiranës për banim të përhershëm. 

1961 7 

291 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullort të qytetit 
të Tiranës dhe materiale të tjera mbi caktimin e vendit të 
varrezave të reja në qytetin e Tiranës. 

1961 3 
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292 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi shtimin e rezervës shtetërore të mallrave. 

1961 3 

293 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Aparatit të 
Këshillit të Ministsrave, vendimi përkatës dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi pranimin e traktatit të 
tregtisë dhe lundrimit midis RP. të Shqipërisë dhe RDP. të 
Koresë. 

1961 32 

294 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të PPSH dhe 
Këshillit të Ministrave, së bashku me meterialin përkatës, mbi 
zbritjen e çmimeve. 

1961 47 

295 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.8.1961. 

1961 12 

296 Raport i Ministrisë së Industrisë,vrejtjet përkatëse, urdhër i 
përbashkët i Ministrisë së Industrisë dhe i Komunikacioneve 
dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi 
realizimin e planit të transportit dhe industrinë e lëndës së 
drurit dhe masat për sigurimin e rezervave dimërore në trupa 
për sharrat si dhe drutë e zjarrit për popullatën. 

1961 17 

297 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen e 
fabrikës së betonit vinçit, portat dhe estakadës së Ulzës. 

1961 3 

298 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit vrejtjet përkatëse dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi realizimin e normativave 
të përdorimit të lëndëve të para dhe materialeve në vitin 1961 
dhe disa ndryshime në planin e furnizimit. 

1961 29 

299 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa tregues që përcaktojnë mundësitë e rritjes 
së të ardhurave në degën e prodhimit të këpucëve. 

1961 16 

300 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe pasqyrat 
përkatëse mbi disa ndryshime në veprat që do të ndërtohen 
gjatë pesëvjeçarit të tretë 1961-1965. 

1961 29 

301 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe materiale të tjera mbi 
mënyrën e derdhjes në buxhet të të ardhurave nga kontributi i 
fshtarësisë në punimet e bonifikimit. 

1961 11 
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302 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me planimetrinë 
dhe vendimin përkatës mbi projektidenë e planit rregullues të 
qytetit Pukë. 

1961 8 

303 Relacion, vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave dhe 
materiale të tjera mbi masat për kryerjen e punimeve të 
studimit dhe projektimit për skemën e shfrytëzimit të Drinit. 

1961 18 

304 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi praktikat 
mësimore dhe ato në prodhim në Universitetin Shtetëror të 
Tiranës. 

1961 11 

305 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi përfundimet e 
vitit shkollor 1960-1961. 

1961 14 

306 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa çështje të kostos në ndërmarrjet 
gjeologjike. 

1961 18 

307 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave e Gjeologjisë 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e fabrikës së 
briketimit të qymyrit në Tiranë në administrim të TEC-it 
Yzberish. 

1961 6 

308 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e një pike të thellë çpim-
kërkimi në strukturën e Divjakës. 

1961 9 

309 Raport i Ministrisë së P. të Brendshme qarkore e Këshillit të 
Ministrave dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit mbi gjendjen e sektorit të zjarrfiksave. 

1961 19 

310 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave mbi prodhimin e rimorkiove. 

1961 5 

311 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi gjendjen e gjedhit të 
importuar gjatë viteve 1958-1960. 

1961 7 

312 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi një ndryshim në 
urdhëresën Nr.15 datë 2.11.1955 mbi grumbullimin e 
detyrueshëm të prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1961 3 

313 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi kalimin e hotel "Vollga" në Durrës në 
administrim të NSH Turizmit. 

1961 2 
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314 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimin përkatës mbi 
shpërndarjen e ndërmarrjes shtetërore të furnizimit të 
punëtorëve në Yzberish. 

1961 7 

315 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
strukturë, organizative të Komitetit  Shtetëror të Punës dhe 
Pagave. 

1961 5 

316 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi masat për pakësimin e 
shpenzimeve të radiofuzionit për punonjës të jashtëm për 
punë jashtë orarit. 

1961 3 

317 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi normativat e reja të përdorimit të 
autogomave. 

1961 10 

318 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi grumbullimin dhe përdorimin e metaleve të 
vjetra. 

1961 5 

319 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi ngritje bustesh në kooperativa 
bujqësore. 

1961 3 

320 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave vendim dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave dhe materiale të tjera mbi 
krijimin e një zyre të shërbimeve për specialistët e huaj. 

1961 9 

321 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, vendimi përkatës 
dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi 
shtetëzimin e dy godinave private. 

1961 7 

322 Raport i Ministrisë së Industrisë, Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve dhe Ministrisë së Bujqësisë mbi rezultatet e 
verifikimit të bimëve industriale. 

1961 8 

323 Relacion i Ministrisë së Financave mbi realizimin e kostos dhe 
fitimin për 6/mujorin e parë të vitit 1961 nga ndërmarrjet dhe 
organizatat ekonomike. 

1961 5 
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324 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
bilancin e drithrave të bukës për vitin 1961-1962. 

1961 5 

325 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.9.1961. 

1961 11 

326 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e minierës së bakrit në 
Rubik dhe perspektivën e saj në të ardhmen. 

1961 9 

327 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi transferimin e qendrës së NSHFP-
se në Kom. e Tropojës dhe Kukës dhe mbi disa ndryshime në 
planin e xhiros të NSHFP-ve. 

1961 5 

328 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi punën e kryer 
nga Komisioni shtetëror i rezervave pranë Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1957-1961 dhe disa propozime për 
t'ardhmen. 

1961 10 

329 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi riorganizimin e laboratorit qendror të 
industrisë dhe kthimin e tij në institut të kërkimeve tekniko-
shkencore të industrisë. 

1961 11 

330 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vrejtjet dhe vendimin 
përkatës mbi ngritjen e ndërmarrjes së riparimit dhe 
prodhimit të pjesëve elektrike. 

1961 18 

331 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e numrit dhe shkallës së tensionit të 
rrjetit elektrik në vendin tonë. 

1961 5 

332 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vërejtjet e dikastereve 
dhe vendimin përkatës mbi nevojën e ndërtimit të peshoreve 
në TEC-in e Yzberishtit dhe atij të Cërrikut. 

1961 13 

333 Raport dhe relacion i Bankës së Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi planin e arkës dhe kreditit për 3/mujorin e 
katërt të vitit 1961. 

1961 12 

334 Relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhër i Qeverisë mbi 
disa masa për forcimin e regjimit të kursimit. 

1961 10 
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335 Relacion i Ministrisë së Financave dhe njoftim dërguar 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH mbi ndryshimin e 
normativave materiale të ushqimit në kopshtet dhe shtëpitë e 
fëmijës. 

1961 5 

336 Relacion i Ministrisë së Financave vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi 
disa ndryshime në dekretin Nr.1252 datë 19.4.1951 mbi 
nxjerrjen e të ardhurave shtetërore. 

1961 8 

337 Informacion i Ministrisë së Financave mbi plotësimin e planit 
të ardhurave nga SMT-të për periudhën janar-gusht 1961. 

1961 5 

338 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi zhvillimin e 
konsultës së duhanit për luftimin e sëmundjes së vrugut. 

1961 2 

339 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe projektvendimin 
përkatës mbi zëvendësimin e pasqyrës Nr.2 të urdhëresës Nr.4 
datë 16.2.1960 mbi pagimin e punimeve që kryejnë stacionet e 
makinave dhe traktorëve. 

1961 5 

340 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
njoftim dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. 
mbi shpërndarjen e NSHFFB dhe krijimin e NSHFB-së. 

1961 7 

341 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe Pagave mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.466 datë 11.11.58 mbi pagat e punonjësve të 
komunikacionit. 

1961 5 

342 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi projektrregulloren mbi mënyrën e 
vendosjes së rrjeteve telegrafonike, elektrike, ujësjellësit etj. 

1961 26 

343 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vrejtjet e 
udhëzim i Qeverisë mbi disa shtesa dhe ndryshime në 
urdhëresën e Qeverisë Nr.13 datë 29.8.1955 dhe kontratën tip 
për transportim mallrash. 

1961 21 

344 Relacion dhe projekturdhëresë e M.P.Brendshme mbi 
autoinspektoriatin shtetëror. 

1961 26 

345 Informacion i Ministrisë P. të Brendshme mbi kursin e 
shoferave në Klos. 

1961 2 
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346 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi rregulloren e kolonisë së edukimit të fëmijëve. 

1961 36 

347 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.349 datë 11.8.60 mbi zhvillimin e mëtejshëm të 
kulturës fizike dhe sporteve. 

1961 8 

348 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, Promemorie e 
Sekretariatit të Komitetit Qendror dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa masa për zhvillimin e mëtejshëm të 
letërsisë dhe arteve. 

1961 22 

349 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi kërkesën e 
fondeve në valutë për studentët e jashtëm. 

1961 4 

350 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës e vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi nxjerrjen në profesion të lirë të disa 
shkrimtarëve dhe artistëve. 

1961 10 

351 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiale të tjera mbi ngritjen e dyqanit 
sallon të pikturës dhe skulpturës. 

1961 21 

352 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendimin e 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e akademisë ushtarake të 
RP. të Shqipërisë dhe të shkollës së oficereve të flotës luftarake 
detare. 

1961 5 

353 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat për 
sigurimin e meremetimit të banesave private të dëmtuara. 

1961 34 

354 Raport i Ministrisë së Tregtisë dhe informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi realizimin e planit të eksportit nga 
furnitorët e brendshëm për periudhën 8/mujore janar-gusht 
1961. 

1961 10 

355 Relacion i Ministrisë së Drejtorisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e numërit të gjyqtarëve dhe ndihmës 
gjyqtarëve të gjykatave popullore. 

1961 5 

356 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e numërit të gjyqtarëve dhe 
ndihmësgjyqtarëve të gjykatave popullore të qarkut. 

1961 7 
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357 Relacion i Komitetit Shtetëror të grumbullimit dhe urdhëresë e 
Qeverisë mbi disa ndryshime në urdhëresën Nr.15 datë 
2.11.1955 mbi grumbullimin e detyrueshëm të prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1961 6 

358 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë mbi 
ndërtimin e repartit të kirurgjisë në spitalin e Tropojës (Bajram 
Curri). 

1961 4 

359 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të rrethit Peshkopi mbi një shtesë fondesh për hotelin 
e Peshkopisë. 

1961 4 

360 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
grumbullimit të rrushit çelek. 

1961 4 

361 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe njoftim 
dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. mbi 
hapjen e kursit të kryetarëve të Këshillit Popullor të Fshatrave 
të Bashkuara. 

1961 2 

362 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rishpërndarjen dhe kufizimin e përdorimit të gazeve dhe të 
autoveturave. 

1961 29 

363 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e shtëpiave nga privatët. 

1961 14 

364 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi ngritjen e ekonomisë së troftës në fshatin Lin të 
Pogradecit. 

1961 12 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kalimin e stadiumit kombëtar "Qemal Stafa" në vatësi të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit të Tiranës. 

1961 8 

366 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi shtimin e rezervës shtetërore të mallrave. 

1961 4 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë fondi për 
asfaltimin e rrugës Milot-Klos Bulqizë. 

1961 4 

368 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.10.1971. 

1961 13 
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369 Raporte dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të rrethit Skrapar dhe Librazhd. 

1961 54 

370 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin e 
ekonomisë bujqësore dhe masat për përmirësimin e punës në 
këtë drejtim. 

1961 26 

371 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe projektvendimi përkatës 
mbi tokën dhe bagëtitë personale të punonjësve familjare që 
banojnë në NBSH-të. 

1961 8 

372 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe urdhëresë e Qeverisë 
mbi krijimin e fondit të Ministrisë për ndihmë disa 
ndërmarrjeve të bujqësisë. 

1961 3 

373 Informacion i Bankës së Shtetit mbi investimet për ndërtimet 
në NBSH-të. 

1961 4 

374 Raport i Ministrisë Financave dhe i Bankës së Shtetit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin e kreditit me afat 
të gjatë për vitin 1962. 

1961 13 

375 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e tarifave mbi tatimin mbi xhiro për 
pijet freskuese dhe ujit të gazuar. 

1961 14 

376 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Ministrisë së Industrisë 
me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi çmuarjen e 
prodhimit të ullirit dhe fondin e grumbullimit për sezonin 
1961-1962. 

1961 9 

377 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi ngritjen e fabrikës së përpunimit të rrushit 
në rrethin e Lushnjës. 

1961 18 

378 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë, urdhër 
i Këshillit të Ministrave mbi shfrytëzimin e ujrave të lumit 
Shushicë për prodhim energji elektrike. 

1961 15 

379 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi prodhimin në 
vend të hidro-turbinave për fshatin. 

1961 10 

380 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi caktimin e normativave të përdorimit të 
energjisë  elektrike. 

1961 26 
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381 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
të Pogradecit dhe relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
për dhënie energji elektrike për ndërtim ujësjellësi në 
katundin Lin. 

1961 6 

382 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, i Ministrisë së 
Industrisë së bashku me vendimin dhe materialin përkatës 
mbi krijimin e ndërmarrjeve mekanike për prodhimin e 
pjesëve të këmbimit në bazë rrethi, mbi përqendrimin dhe 
specializimin e riparimit të automjeteve si dhe masa të tjera 
për përqendrimin e ofiçinave dhe reparteve mekanike. 

1961 73 

383 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve vrejtjet përkatëse 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa për 
ndryshimin e vendimit Nr.260 mbi normativat e konsumit të 
karburanteve dhe lubrifikantëve. 

1961 21 

384 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në organikën 
e ndërmarrjes shtetërore të flotës detare. 

1961 7 

385 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e strukturës 
së Drejtorisë së Ekonomisë Komunale. 

1961 4 

386 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe Pagave mbi disa shpërblime të personelit mësimor 
shkencor. 

1961 7 

387 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit e Kulturës 
mbi ndarjen e Institutit të Gjuhësisë dhe Historisë si Institut 
më vehte në kuadrin e Universitetit. 

1961 4 

388 Informacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi nevojën për 
botimin e dy buletinave në gjuhën rusisht dhe shqip. 

1961 4 

389 Informacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi njohjen e 
vjetërsisë së arsimtarëve që kanë shërbyer në shkollat 
minoritare para çlirimit. 

1961 1 

390 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë së bashku me 
projektet dhe vendimin përkatës mbi caktimin e pikave të 
thella të kërkimit të naftës në zonat Arapaj-Bubullimë dhe 
Dumre. 

1961 19 
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391 Relacion dhe projektvendim i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit mbi cilësinë e prodhimit të 
qilimave për eksport. 

1961 2 

392 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, Informacion i Bankës së 
Shtetit dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e 
planit dhe cilësinë e asfaltimeve në veprat e vitit 1961. 

1961 13 

393 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës mbi 
caktimin e numrit të kateve të ndërtesave dhe të lartësisë 
midis kateve. 

1961 6 

394 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi 
interpretimin autentik të nenit 23 të Kodit Penal. 

1961 7 

395 Relacion mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr. 469 për rrethin e Ersekës. 

1961 3 

396 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çështje 
pensioni. 

1961 2 

397 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme mbi disa shkelje të 
ligjshmërisë në sektorin e ndërtimit. 

1961 10 

398 Relacion i Ministrisë së Financave, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe udhëzim mbi hartimin e bilancit të pagave. 

1961 28 

399 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave mbi 
pagesën që duhet të bëjnë punëtorët që transportohen me 
automjetet e qendrave të punës. 

1961 10 

400 Relacion i Ministrisë së Financave, informacion i Bankës së 
Shtetit dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shfuqëzimin e 
vendimit Nr. 285 mbi mirëmbajtjen e fondit të banesave. 

1961 7 

401 Relacion dhe projektvendim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi masat për të ndihmuar kooperativat bujqësore 
të zonave malore për zhvillimin e frutikulturës. 

1961 12 

402 Informacion, vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi 
disa kërkesa të Komiteteve Ekzekutive për dhënie dritë 
elektrike fshatrave. 

1961 7 

403 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë mbi 
shpronësimin e një ndërtese. 

1961 3 
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404 Informacion për heqje shtetëzimi për një banesë. 1961 2 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie rrogë personale 
disa kuadrove. 

1961 1 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi anullimin e vendimit Nr. 
392 datë 28.10.1961 për kalimin e stadiumit "Qemal Stafa" dhe 
"Dinamo" në vartësi të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të qytetit Tiranë. 

1961 2 

407 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 4.12.1961. 

1961 10 

3 Vendime qarkulluese.   

408 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
riorganizimin e kërkimeve dhe prodhimeve të naftës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 17 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 2000 ton 
çimento nga Rezerva Shtetërore. 

1961 2 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e vendit të 
nëndrejtorit politik në ndërmarrjet bujqësore shtetërore të 
Vurgut e të Vrinës në rrethin e Sarandës. 

1961 3 

411 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi çmimet 
e grumbullimit të mishit peshë e gjallë të shpendëve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

412 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes me 
pakicë të stofit sheviot artikull 506. 

1961 9 

413 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi kripjen e ullinjve të 
stinës 1960-1961, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

414 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Krujë, mbi shpronësim pasurie të palujtshme, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 6 

415 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet për disa 
tekstile, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 32 

416 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa ndryshime në 
vendimin Nr. 335 datë 1.8.1960 "Mbi përmirësimin e punës në 
sektorin e gjuetisë", së bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 
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417 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Artizanatit, 
mbi çmimin e rrathëve të gomave jashtë përdorimit, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1961 7 

418 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
Tiranë, mbi dhënie fondi për shtrimin me pllaka zifti të 
Bulevardit "Dëshmorët e Kombit" së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 4 

419 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ndryshime në disa 
vendime, në lidhje me stimulacionet dhe shpërblimet në favor 
të personelit veterinar, të pronarëve të kuajve si dhe në favor 
të bletë-ritësve  me eksperiencë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 8 

420 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet për dy 
asortimente konjaku, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
një ndryshim në vendimin Nr. 487 datë 11.11.1958 mbi 
përmirësimin e punës në shkolla. 

1961 6 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtim organike në 
përfaqësitë diplomatike të RPSH në Pragë dhe Bukuresht. 

1961 3 

423 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e një 
ndërtese private. 

1961 3 

424 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi zgjatjen e afatit të 
kthimit të kreditit agrar disa kooperativave bujqësore, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

425 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri në 
Drejtorinë e Radiodifuzionit dhe disa shtesa në organikë dhe 
ndryshime në strukturën e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1961 11 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
sistemin e pagave progresive në miniera, së bashku me 
relacionin përkatës të Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave. 

1961 5 

427 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
ndryshime në sistemin e pagave progresive në industri, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 
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428 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve të 
komunikacionit. 

1961 6 

429 Parashtresë e Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
ndryshimin e pagesës progresive për punonjësit e naftës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

430 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin dhe çmimin e 
shitjes me pakicë të cigareve marka "Vullneti". 

1961 3 

431 Vendim, qarkore dhe korrespondencë e BQ. Kooperativave të 
Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi shtrirjen e 
rrjetit të tregtisë në fshatrat e zonave të thella dhe mbi 
veprimtarinë e dyqaneve shtëpi. 

1961 11 

432 Projektdekret dhe relacioni përkatës mbi shitjen e shtëpive të 
vogla pronë shtetërore. 

1961 5 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën e 
Brazilit dhe Kubës. 

1961 18 

434 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi njohjen si 
titull ekzekutiv të urdhërit të kthimit të bursës së marrë për 
studime në shkollat e larta, në raste të caktuara, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 6 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e vendimit të 
Konferencës së shërbimeve gjeodezike të vendeve socialiste, 
mbajtur prej 18 shtatorit deri më 1 tetor 1960, në Dresden. 

1961 65 

436 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi propozim çmimi për 
artikull "Napë e ashpër" së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

437 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e peshqirëve 
me bojra dhe me xhufka me dimension 100x50 cm, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1961 9 

438 Parashtresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi çmimet e shitjes të farës së jonxhës 
dhe të farës së patates, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 9 
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439 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të sustave të krevatëve të prodhuara me rrjetë të 
importuar dhe me tel nga të rrathëve të gomave jashtë 
përdorimit. 

1961 6 

440 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimin e shitjes me 
pakicë të vajit të ullirit të përzier me 50% vaj kikiriku dhe të 
mbyllur në shishe. 

1961 16 

441 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, së bashku me 
korrespondencën përkatëse, mbi një ndryshim në vendimin 
Nr. 134 datë 27.4.1959 "Mbi çmimet e grumbullimit të 
prodhimeve bujqësore dhe blegtorale" së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 18 

442 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e kilotave prej 
rayoni për femra. 

1961 4 

443 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për disa lloj konserva peshku. 

1961 3 

444 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi kalimin e punishtes së 
përpunimit të kallamit nga industria kombëtare në atë lokale, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrje makineri jashtë 
përdorimit. 

1961 12 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin në vend të 
vajgurit T-1. 

1961 3 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi afatet e paraqitjes së 
kërkesave për pjesë këmbimi nga vendi uzinës "Enver". 

1961 5 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa fondesh në 
asfaltime dhe sistemimin e lumit të vjetër në Korçë. 

1961 6 

449 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
Tiranë, mbi prishje vendimesh të arbitrazhit shtetëror, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 
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450 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Durrës, si dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi zbritjen e 
çmimeve të shitjes me pakicë të poçerisë së hollë, që gjenden 
stoqe pranë ndërmarrjes industriale lokale të prodhimeve 
Durrës, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

451 Propozim i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi çmimet e shitjes me pakicë për disa 
asortimente qilimash, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

452 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për pijet freskuese me esencë dhe për ujin e gazuar, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

453 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Industrisë, mbi çmimet për disa asortimente të trikotuara prej 
najloni, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 22 

454 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimin e shitjes me 
pakicë të asortimentit "Drille" me gjerësi 80 cm. dhe me peshë 
gr. 210 për ml. 

1961 7 

455 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve mbi kalimin 
e dy depove, pronë e NSHG-së në Lushnjë koop. bujqësore të 
zmadhuar të Fier-Sheganit, në rrethin e Lushnjës, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1961 6 

456 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie mallrash 
ushqimore nga rezerva shtetërore. 

1961 2 

457 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kalim administrimi 
ndërtesash, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi letrën e ambalazhit për 
mallra ushqimore. 

1961 2 

459 Propozim i Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për disa lloj 
pëlhura najloni të ngjyrosura. 

1961 6 

460 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kuotat ditore që 
paguhen në shtëpitë e pushimit të Kryeministrisë. 

1961 5 
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461 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi disa pakësime në shpenzimet e vitit 1961, për 
efekt kursimi. 

1961 61 

462 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalim tokë bujqësore në 
administrim të Ministrisë së Industrisë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 2 

463 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Gjirokastër, mbi dëmet e shkaktuara nga tërmeti me 
datën 16.2.1961, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
njohjen e Republikës së Siera Leones. 

1961 6 

465 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Korçë, mbi zbritjen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
prodhimeve qeramike, në gjendjen stoqe në disa ndërmarrje të 
rrethit Korçë, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

466 Vendime, relacione, qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
zëvendësimin e naftës dhe qymyrdrurit me qymyrgur dhe 
mbi uljen e planit të prodhimit të qymyrgurit për vitin 1961. 

1961 27 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, pasqyra dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi vazhdimin dhe përfundimin e 
ndërtimit të pallatit të kulturës të qytetit të Tiranës. 

1961 15 

468 Projektvendim i Ministrisë së Tregtisë, mbi shkëputjen e 
hozrashotit të turizmit nga NTLAP në Sarandë dhe kalimin në 
NSH "Turizmi" në Tiranë, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 10 

469 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në vendimin 
Nr. 53 datë 7.1.1960 "Mbi disa ndryshime në vendimet Nr. 462 
etj. datë 11.11.1958. 

1961 5 

470 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi çmimin e grumbullimit 
dhe të shitjes me pakicë të mishit të lepurit të butë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1961 7 

471 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në 
kontigjentin e personelit të disa institucioneve shtetërore. 

1961 2 
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472 Njoftim i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet me shumicë për verë-likernat, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

473 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe Ministrisë 
së Bujqësisë, mbi faljen e detyrimeve të prapambetura të 
drithrave të bukës të koop. bujqësore dhe të ekonomisë 
industriale, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 10 

474 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shlyerje masash disiplinore. 

1961 12 

475 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro për kompensaton me trashësi 4 m/m, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 

476 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
vendit për fabrikën e pllakave prej zdrukthi dhe fabrikën e 
pllakave prej fibre, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 

477 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
krijimin e degës së marrëveshjeve dhe çështjeve juridike në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 6 

478 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe Financave, 
mbi çmimet e biletave për udhëtimin e pasagjerëve, në 
transportin automobilistik dhe hekurudhor, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 5 

479 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim dhe shkarkim 
kuadri. 

1961 21 

480 Propozime të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Korçë dhe Ministrisë së Industrisë, mbi shpërblimin e 
dy specialistëve për punë të mirë në projektimin dhe 
ndërtimin e fabrikës së letrës dhe kartonit në Korçë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1961 6 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të disa lloj stofrash. 

1961 12 
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482 Dekrete të Kuvendit Popullor mbi oficerët dhe gjeneralët e 
ushtrisë popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, si 
dhe mbi dhënie grade gjenerali. 

1961 8 

483 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, mbi kufijtë e importit për vitin 
1962, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 23 

484 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet për disa të 
trikotuara për fëmijë, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 13 

485 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
disa prodhimeve të trikotuara, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 9 

486 Propozim i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi çmimet e pëlhurës artificiale "Dajti" me gjerësi 
90 cm., prodhuar nga artizanati, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 8 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjatjen e afatit të 
zbatimit të vendimit Nr.212 datë 17.6.1959 mbi zbritjen e 
çmimeve minimale të grumbullimit të frutave dhe 
zarzavateve. 

1961 4 

488 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi tatimin mbi xhiro të 
prodhimeve prej llamarine, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

489 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zgjerimin e 
prodhimit të mallrave të importit nga industrisa e vendit tonë, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1961 36 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
inventarizimin fizik të mallrave në vitin 1961. 

1961 10 

491 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një ndryshim në vendimin Nr.77 datë 
3.12.1951 mbi klasifikimin e tokave të fshatrave. 

1961 6 

492 Relacione të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, Ministrinë 
e Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, mbi shlyerjen nga 
koop. bujqësore të prapambetura të ujimit të SMT-së të vitit 
1960, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 12 
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493 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
zëvendësimin e Kryetarit të palës Shqiptare në komisionin e 
përbashkët Shqiptaro-Sovjetike, për ndihmë dhe bashkëpunim 
tekniko-shkencor, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 4 

494 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërndarjen e 
një sasie farë orizi kundrejt pagesës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 4 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e kapacitetit të 
ujësjellësit për furnizimin me ujë të qyteteve, Tiranë, Durrës. 

1961 9 

496 Projektvendim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi vënien në 
përdorim në apartamentet e banimit të artikujve prej porcelani 
të prodhuara në vend, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 22 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi zgjatimin e rrugëve pyjore. 

1961 16 

498 Propozim i Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit, mbi 
çmimet e disa asortimenteve qilimash për eksport, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1961 10 

499 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Bashkimit 
Qendror  të Koop. Konsumit, mbi mbylljen e shkollës 
2/vjeçare të Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit për 
pregatitjen e kuadrove të sektorit të bulmetrave, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 6 

500 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me vendimin 
përkatës, mbi ndërtim, asfaltim dhe mirëmbajtje rrugësh. 

1961 32 

501 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
organizimin e ofiçinës së Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1961 22 

502 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi çmimet e sandaleve dhe këpucëve me shollë 
lëkure dhe amianti për të rinj dhe burra. 

1961 19 

503 Projektshpërndarje e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
shpërndarjen e nxënësve që mbarojnë shkollat e mesme në 
vitin 1961, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 10 
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504 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
studentëve që mbarojnë vitin 1961. 

1961 28 

505 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
ndryshime në strukturën organizative të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

506 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi çelje 
shkollash fillore, 7/vjeçare dhe 11/vjeçare, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 8 

507 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 
së Financave, mbi caktimin e çmimeve të shitjes së kafshëve 
me kredi agrare, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 11 

508 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi shtesë 
studentësh në Universitetin Shtetëror të Tiranës, së bashku me 
vendimin përktës. 

1961 7 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të uzinës së metalurgjisë së zezë. 

1961 1 

510 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi fillimin e shfrytëzimit të vendburimit të 
Gjegjanit, ngritja e uzinës metalurgjike të bakrit në Kukës si 
dhe mbi caktimin e shesheve të objekteve që do të ndërtohen 
me ndihmën e RP. të Kinës. 

1961 50 

511 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi trajtimin e ekuipazhit të anijeve "Vlora", 
"Durrësi" dhe "Avni Rustemi". 

1961 18 

512 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Financave, mbi 
gjëndjen ekonomiko-financiare të koop. bujqësore "Lazarat" në 
rrethin e Gjirokastrës dhe "Cernice" në rrethin e Tropojës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 17 

513 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e ri të 
Komitetit Shqiptar për marrëdhëniet kulturale me botën e 
jashtme. 

1961 3 

514 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi akordim 
fondi për përfundimin e një shkolle, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 6 
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515 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Librazhd, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi aprovimin paraprak të 
shpërndarjes së kooperativës bujqësore të qytetit Librazhd. 

1961 5 

516 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e drejtimit kryesor të NBSH-së në 
Lezhë. 

1961 5 

517 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi prishje vendimesh të Arbitrazhit shtetëror. 

1961 121 

518 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
kontigjentin e personelit të ambasadës së RP. të Shqipërisë në 
Kubë, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 

519 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shkrirjen e koop. 
Bujqësore Cerunje në rrethin e Gramshit, në NLB (bllokun e 
frutikulturës), së bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 

520 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar Aparatit të 
Komitetit Qendror të PPSH. dhe Aparatit të Këshillit të 
Ministrave të RPSH., mbi kalimin e disa automjeteve, 
Ministrisë Komunikacioneve, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 12 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
mbjelljet e vjeshtës dhe vjeljen e grumbullimin e të vonave për 
vitin 1961. 

1961 32 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e kanatiereve 
Nr.1 të holla e të zbardhura. 

1961 6 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të stofit prej pambuku dhe prej pambuku të përzier me 
rajon "damask" për tapiceri së bashku me propozimin 
përkatës të Ministrisë Industrisë. 

1961 10 

524 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
qytetit Tiranë, Ministrisë Industrisë dhe Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës, mbi çmimet e shitjes të bankave shkollore të 
pabojatisura. 

1961 44 
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525 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi krijimin 
dhe funksionimin e komitetit të bashkëpunimit të punës 
shkencore, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 13 

526 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi importimin 
e disa pianove, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

527 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e pagës 
progresive të shoferave që nuk punojnë në sektorin e 
komunikacioneve. 

1961 5 

528 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi një shtesë në 
organikën e Institutit Pedagogjik të Shkodrës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 6 

529 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit  Popullor  të rrethit  
Durrës, mbi kalim investime nga  buxheti lokal në sektorin  
shtetëror të bujqësisë, së bashku me  vendimin përkatës. 

1961 9 

530 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH. si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në organikën e 
Ministrisë Punëve të Jashtme. 

1961 5 

531 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Korçës dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave mbi përballimin nga buxheti të 
shpenzimeve për meremetimin e shtëpisë muze dhe të 
shtëpisë së Prof-Spiro Kondës në qytetin e Korçës. 

1961 6 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e shoqërisë 
komisionare. 

1961 2 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve të 
grumbullimit të rrushit për konsum për vitin 1961. 

1961 10 

534 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi çmimet dhe mënyrën e grumbullimit të 
perimeve dhe frutave si dhe, disa masa të tjera lidhur me to. 

1961 14 

535 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi shtesa në 
organikat e disa institucioneve, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 9 

536 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi hapjen e 
specialiteteve të reja në Universitetin Shtetëror të Tiranës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 9 
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537 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi disa masa 
për pregatitjen e kuadrove të larta, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 9 

538 Propozim dhe relacion i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi çmimin e shitjes së sherebelit, si dhe mbi 
realizimin e normës së pastrimit të sherebelës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 11 

539 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimin e shitjes me 
pakicë të cigareve, marka "Rozafat", së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 6 

540 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi shtesa 
në organikën e Agjensisë Telegrafike Shqiptare dhe në Radio-
Tirana, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e planit të qarkullimit 
të mallrave për vitin 1961. 

1961 16 

542 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi disa 
shtesa në kontigjentin e personelit të shoqërisë komisionaria, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

543 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Tiranë, mbi investimet e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të qytetit të Tiranës që zbatohen nga ndërmarrja 
LSH.Komunal dhe shpronësimet, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 8 

544 Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në planin e vitit 1961 të Ministrisë së Shëndetësisë, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
zëvendësimin e pasqyrës së alokacioneve të personelit pranë 
përfaqësisë tonë në Republikën e Irakut dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi caktimin e alokacioneve të personelit në RP. të Kinës. 

1961 27 
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546 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
autorizimin për bisedime paraprake për lidhje marrëdhëniesh 
diplomatike me Republikën e Malit. 

1961 4 

547 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Lushnjë, mbi shtesë kufi financimin, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 7 

548 Relacion i Ministrisë së Financave vrejtjet dhe vendim i 
Këshillit të Minstrave mbi ndryshimin e tarifave të tatimit mbi 
xhiro për këpucë sandale dhe çanta. 

1961 17 

549 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin përkatës, mbi 
tatimin mbi ndërtesat. 

1961 8 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në fondin për 
paga personale të Kryeministrisë. 

1961 4 

551 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
ndryshime në numrin e punonjësve të organikave të sistemit 
financiar, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

552 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë vrejtjet përkatëse dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e farës së 
grurit për mbjelljet e vjeshtës. 

1961 10 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpejtimin e ndërtimit të 
veprave ujitëse lokale. 

1961 5 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore Nr.2 të ndërtimeve me qendër në Berat. 

1961 9 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ndalimin e shitjes privateve të mjeteve të transportit e 
komunikacionit. 

1961 9 

556 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ngritjen e një impianti për prodhimin e hipokloritit të 
kalciumit dhe sodës kaustike. 

1961 37 

557 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përdorimin me ekonomi të duhaneve. 

1961 25 
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558 Projektvendim, propozime dhe lista emërore të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi dhënie titujsh nderi në sektorin e 
arteve. 

1961 21 

559 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, vrejtjet përkatëse dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat për krijimin e 
ndërmarrjes lokale bujqësore në Peqin të rrethit Elbasan. 

1961 14 

560 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në organikën e 
revistës "Shqipëria e Re". 

1961 4 

561 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
organikat e disa përfaqësive diplomatike. 

1961 4 

562 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për artikullin tafta/3, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 5 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për tekstilin prej pambuku "panama" së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 4 

564 Parashtresë e Këshillit të Ministrave dhe informacion i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi 
dhënie kredie koop. Bujqësore për blerje me të holla në dorë, 
kafshë pune dhe prodhimi, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 12 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
plotësimin e nevojave të vendit me karburant gjer në fund të 
vitit 1961. 

1961 31 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin e rezervës vjetore të kripës në disa rrethe. 

1961 15 

567 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi krijim ndërmarrjesh bujqësore shtetërore. 

1961 46 

568 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fakultetin e fiskulturës. 1961 2 

569 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1961 5 

570 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi disa shtesa 
në organikat e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 
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571 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
grupin e traktorëve C-80 -100 dhe mbi krijimin e një SMT në 
Libofshë. 

1961 20 

572 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi fillimin e punimeve në vitin 1961 në disa vepra të 
parashikuara në planin e vitit 1962 së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 25 

573 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore të ndërtimeve në Kukës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 11 

574 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi dhënie fondi në valutë për riparimin e dragës 
"Adriatik". 

1961 12 

575 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e dy 
buldozerëve "Stalinec-80" dhe dy eskavatorëve "Kovorovski" 
për fabrikat e tullave. 

1961 2 

576 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtyrjen e afatit të pagimit të detyrimeve të 
disa kooperativave bujqësore. 

1961 10 

577 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi varrimin me shpenzimet 
e shtetit të doktor profesor Aleksandër Xhuvani, n/kryetar i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1961 2 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e Institutit 
2/vjeçar pedagogjik të Tiranës. 

1961 2 

579 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi tarifat e tatimit mbi xhiro të disa prodhimeve. 

1961 5 

580 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi pranimin në 
shkolla të larta të disa kuadrove që nuk kanë arsimin e mesëm 
të plotë, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 10 

581 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë mbi 
ndërtimin e gropës për depozitimin e naftës brut të Zharës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 12 
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582 Relacion i Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit mbi shtesa 
në planin e investimeve   të vitit 1961 të B.Q të 
koop.Konsumit, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

583 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.77 datë 3.2.1955 për klasifikimin e tokave të 
fshatrave. 

1961 5 

584 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e kadifesë me 
vija të ngushta art.546 më gjerësi 78 cm. së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 7 

585 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e grumbullimit 
të ullinjve vajas për konservim, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 14 

586 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të çorapeve të  prodhuara në vend me fill nejloni, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 

587 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e ngarkim-
shkarkimit të mallrave në portet detare. 

1961 6 

588 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi shtesë 
kontigjenti në personelin e Radiodifuzionit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 5 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
njohjen e Tanganikës. 

1961 5 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çeljen e kursit për 
përgatitjen e oficerave dhe mekanikëve për dublim në flotën 
tregtare detare. 

1961 4 

591 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi, shfrytëzimin e pyllit 
"Skënderbe" në rrethin e Krujës nga ndërmarrja e ndërtimit të 
hidrocentralit të Shkopetit, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 8 

592 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro dhe tarifat e tatimit mbi xhiro, për konjakun e 
prodhuar me alkool melasi dhe me përmbajtje 40% alkool në 
vëllim, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 7 
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593 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për pulovra të trikotuara, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1961 8 

594 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet për konserva 
piperkash, gogozhare të ambalazhuara në kavanoza qelqi, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1961 6 

595 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.331 dt.19.9.1961 "mbi grumbullimin dhe 
përdorimin e metaleve të vjetra". 

1961 4 

596 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e fabrikës së 
vjetër të alkoolit në Elbasan nga Ministria e Industrisë, 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Elbasan 
dhe, përdorimin e saj për prodhim letre. 

1961 2 

597 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet dhe tarifën e 
tatimit mbi xhiro për salcë domatesh, me lëndë të thata pa 
kripë (ekstrat të dobishme) 38-40% dhe 28-30% e hapët (në 
fuçi) dhe e ambalazhuar në kavanoza qelqi, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 11 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë për 
letrën që përdoret për shtypshkrime, gazeta dhe fletore. 

1961 4 

599 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie pensionesh. 1961 292 

600 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të PPSH Këshillit të 
Ministrave të RPSH., Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale dhe Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm të 
Frontit Demokratik të Shqipërisë, mbi aprovimin e inisiativës 
për plotësimin para afatit të planit për vitin 1961. 

1961 3 

601 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe Komitetit Qendror të 
PPSH. dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi thirrjen e 
konferencës kombëtare të gjeologjisë dhe festimin e ditës së 
punonjësve të gjeologjisë. 

1961 9 

602 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të PPSH dhe 
Këshillit të Ministrave, mbi masat për korrjen shirjen dhe 
grumbullimin e të lashtave për vitin 1961. 

1961 11 
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603 Letër e përbashkët e Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit 
të Ministrave, drejtuar kolektivit të studentëve, pedagogëve, 
bashkëpunëtorëve shkencorë dhe punëtorëve të Institutit 
shtetëror të bujqësisë (me rastin e 10 vjetorit të themelimit të 
tij). 

1961 4 

604 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimit 
Nr.377 dt.3.10.1957 "Mbi çmimet me shumicë për makineritë 
dhe lëndën e parë që përdoret për prodhim". 

1961 4 

605 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr.411 datë 20.9.1960 mbi mënyrën e 
kalimit në administrim të ndërmarrjeve tokave, ndërtesave, 
ngrehinave, paisjeve dhe materialeve si dhe të kalimit të tyre 
në pronësi të organizatave kooperativiste ose të organizatave 
të tjera shoqërore. 

1961 15 

606 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi punën e seksioneve të 
organizimit të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve dhe qytetit të Tiranës. 

1961 9 

607 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi interpretimin e 
rregullores mbi përgjegjësit e llogarisë të Ministrisë, 
institucioneve qendrore, ndërmarrjeve dhe institucioneve 
shtetërore, kooperativiste dhe shoqërore. 

1961 4 

608 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe udhëzime të 
Këshillit të Ministrave së bashku me materialin përkatës, mbi 
sistemin e pasaportizimit. 

1961 47 

609 Udhëzim i Këshillit të Ministrave , mbi dhënien e vizës së 
hyrjes në RPSH Shqiptarëve të mërguar për shkak pune. 

1961 3 

610 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështjet sekrete që nuk botohen. 

1961 15 

611 Dekrete të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave, relacione dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe Drejtësisë mbi kursimin e fondit të tokës së 
bukës në ndërtime dhe në vepra të tjera dhe mbi sistemimin 
agrar të tokave dhe regjistrimin e tyre. 

1961 45 

612 Urdhër dhe urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës mbi 
ndalimin dhe shkurtimin e afatit të therjes së bagëtive. 

1961 12 
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613 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi punën e Komisionit të 
përhershëm të ndërtimit pranë Këshillit të Ministrave. 

1961 3 

614 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e hoteleve 
të turizmit në plazhin e Durrësit. 

1961 12 

615 Urdhëresë e Qeverisë, mbi fondin e pagës së punës të 
punonjësve në organizatat ekonomike dhe kontrollin e 
përdorimit të tij. 

1961 2 

4 Sekretaria e Përgjithshme.   

616 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.1.1961, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të marrë 
në shqyrtim Këshilli i Ministrave për vitin 1961 dhe Kryesia e 
tij për 3/mujorin e parë të vitit 1961. 

1961 11 

617 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.4.1961 mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë 3/mujorit të dytë të 
vitit 1961. 

1961 8 

618 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.5.1961, mbi sistemimin e makinerive pjesëve të këmbimit 
dhe materialeve të tepërta në ndërmarrjet dhe organizatat e 
ndryshme, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1961 131 

619 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.5.1961 si dhe raport i Presidiumit të Bashkimeve 
Profesionale, mbi gjendjen e teknikës së sigurimit në punë në 
miniera, industri dhe komunikacion si dhe mbi krijimin e 
repartit të inspektimit dhe shpëtimit për minierat dhe 
inspektoriatin shtetëror të sigurimit teknik të instalimeve dhe 
paisjeve elektrike, së bashku me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1961 64 

620 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.5.1961, njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë 
së Financave, mbi plotësimin e planit dhe buxhetit të shtetit 
për 3/mujorin e parë të vitit 1961 dhe realizimin e eksportit 
për 3/mujorin e parë të vitit 1961. 

1961 49 
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621 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.5.1961, mbi bisedimet e zhvilluara në Pekin, midis 
delegacionit ekonomik qeveritar të RP. të Shqipërisë dhe atij të 
RP. të Kinës, me materialin përkatës. 

1961 32 

622 Vendime, raporte, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministritë dhe 
institucionet e tjera, mbi ndihmën e RP. të Kinës dhënë vendit 
tonë dhe mbi punën e delegacionit tonë në RP. të Kinës dhe 
RDP. të Koresë, si dhe mbi ardhjen e trajtimin e specialistëve 
kinezë. 

1961 283 

622/1 Vendime, raporte, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministritë dhe 
institucionet e tjera, mbi ndihmën e RP. të Kinës dhëne vendit 
tonë dhe mbi punën e delegacionit tonë në RP. të Kinës dhe 
RDP. të Koresë, si dhe mbi ardhjen e trajtimin e specialistëve 
kinezë. 

1961 376 

623 Vendim, udhëzim dhe relacion i Këshillit të Ministrave, mbi 
krijimin e zyrës së shërbimeve për specialistët e huaj. 

1961 8 

624 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.12.1961, vendim i Këshillit të Ministrave, raporte të 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë Financave mbi 
realizimin e planit dhe të buxhetit të Shtetit për vitin 1961 dhe 
projektplani e projektbuxheti shtetit për vitin 1962. 

1961 263 

625 Raport e evidenca mbi realizimin e planit të vitit 1961. 1961 217 

626 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.12.1961, mbi komunikimin e vendimit të Qeverisë Sovjetike 
për të prerë marrëdhëniet diplomatike me RP. të Shqipërisë. 

1961 4 

627 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave 
mbi shpenzimet e specialistëve të huaj, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1961 35 

628 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.7.1961 dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
disa shtesa në dekretin, mbi sistemin e pashaportizimit. 

1961 7 
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629 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.7.1961, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të marrë në 
shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë 3/mujorit 
të 3-të të vitit 1961. 

1961 10 

630 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.10.1961, mbi shqyrtimin e marrëveshjes tregtare dhe të 
pagesave si dhe marrëveshjes mbi bashkëpunimin kultural 
midis RP. të Shqipërisë dhe R.së Shteteve të Bashkuara të 
Brazilit dhe RP. të Rumanisë, mbi bashkëpunimin në fushën e 
problemeve të sigurimeve shoqërore dhe të traktatit të tregtisë 
dhe të lundrimit midis RPSH. dhe RD. të Vietnamit, së bashku 
me vendimet dhe materialin përkatës. 

1961 64 

631 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të  Ministrave, datë 
27.10.1961, raport dhe protokoll i Këshillit të Ministrave mbi 
realizimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për 9/mujorin e 
vitit 1961. 

1961 63 

632 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.10.1961, urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe qarkore 
mbi ndalesën e ngarkimit të gruas. 

1961 11 

633 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.10.1961, mbi aprovimin e planit të çështjeve që do të marrë 
në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë 
3/mujorit të katërt të vitit 1961. 

1961 11 

634 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, procesverbal datë 27.10.1962 dhe udhëzim i 
Këshillit të Ministrave si dhe, korrespondencë përkatëse mbi 
paisjen e punëtorëve dhe nënpunësave me libreza pune. 

1961 20 

635 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.12.1961, relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
marrëveshjes midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të Bullgarisë për 
bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë dhe mbi një 
ndryshim në dekretin për shpronësimet dhe rekuizimet dhe 
për ndreqjen e ndërtesave private, që bëhen të pa 
përdorëshme. 

1961 37 
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636 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH. mbi lëshimin e vizave 
për qytetarët sovjetikë dhe të vendeve socialiste të Evropës që 
kërkojnë të vijnë në Shqipëri. 

1961 1 

637 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së P. të Jashtme, mbi përfitimin nga ndihma që afrojnë disa 
organizata ndërkombëtare për vitin 1961 dhe 1962. 

1961 28 

638 Korrespondencë e M.P. të Jashtme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi kontributin që do të japi Shqipëria për 
Unicefin. 

1961 2 

639 Informacion, program dhe plan pune mbi aktivitetin e  
shoqërisë së miqësisë Shqipëri-Kinë. 

1961 10 

640 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi dhënie 
ndihme Kongos e Zanzibarit. 

1961 5 

641 Telegrame falenderimi dërguar Shqipërisë nga Qeveria e BS. 
Çekosllovakisë dhe Algjerisë. 

1961 3 

642 Kërkesë e të huajve mbi informata për Shqipërinë. 1961 3 

643 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
disa ndryshime në planin ekonomik dhe buxhetin e shtetit për 
vitin 1961. 

1961 44 

644 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e një 
projektplani në vija të përgjithshme për zhvillimin ekonomik 
të RP. të Shqipërisë, me materialin përkatës. 

1961 1 

645 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbajtur gjatë vitit 1961. 

1961 9 

646 Qarkore, mbi vazhdimin e punës në qendrat e punës e 
prodhimit me rastin e largimit të kuadrove në Kongresin e IV. 

1961 1 

647 Detyra të lëna nga shoku Mehmet Shehu. 1961 5 

648 Raport dhe shënime nga mbledhja e organizuar nga shoku 
Koleka me shefat e sektorëve lidhur me të metat në punë gjatë 
vitit 1961. 

1961 20 

649 Telegram i popullit të Milotit dërguar shokut Mehmet Shehu, 
mbi furnizimin me drithë. 

1961 2 
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650 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion mbi realizimin e 
normativave të përdorimit të lëndëve të para dhe materialeve, 
në vitin 1961 dhe disa ndryshime në planin e furnizimit. 

1961 45 

651 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi dhënie mallrash ushqimore nga rezerva 
shtetërore. 

1961 9 

652 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe raport i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi shpikjet dhe racionalizimet. 

1961 15 

653 Informacion i Kontrollit të Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, korrespondencë e Këshillit të Ministrave dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi makineritë e shkrimit 
dhe të llogaritjes. 

1961 14 

654 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së P. të 
Brendshme, mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e 
gjendjes në sektorin e arkivave  shtetërore të RP. të Shqipërisë. 

1961 14 

655 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi krijimin e Akademisë ushtarake të 
RPSH dhe të shkollës së oficerëve të flotës luftarake detare. 

1961 3 

656 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
institucionet qendrore, mbi hapje kursi stenografie. 

1961 16 

657 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi  përgatitje dhuratash 
delegacioneve të huaja. 

1961 1 

658 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjen e personave 
për depo ruajtës. 

1961 3 

659 Udhëzim dhe raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe masat për përmirësimin e punës në sektorin e 
zjarrfiksave. 

1961 16 

660 Informatorë mujorë të Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 1961 100 

661 Plani i Komisionit të Kontrollit të Shtetit për 3/mujortin e I, II 
dhe të IV-të. 

1961 36 
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662 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së P. 
të Brendshme mbi mbrojtjen lokale kundër ajrore dhe mbi 
normat për zbatimin e  masave inxhiniero-teknike të mbrojtjes 
kundër ajrore për projektimin dhe ndërtimin e qendrave 
administrative dhe industriale. 

1961 37 

663 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e ligjit mbi 
shërbimin  ushtarak. 

1961 2 

664 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi funksionet dhe detyrat e Komitetit Shqiptar për 
marrëdhënie kulturale me botën e jashtme. 

1961 23 

665 Marrëveshje midis RP. të Shqipërisë dhe RD. Gjermane për 
bashkëpunimin në fushën e sigurimeve shoqërore shtetërore 
si dhe, relacion i Ministrisë Punëve të Jashtme dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1961 11 

666 Konventë konsullore mbi dhënien e ndihmës juridike për 
çështje civile, familjare dhe penale midis RPSH. dhe RP. 
Rumanisë. 

1961 40 

667 Protokoll, promemorie, relacione marrëveshje mbi bisedimet e 
zhvilluara midis delegacionit Qeveritar të Republikës P. të 
Shqipërisë dhe Republikës së Ganës. 

1961 68 

668 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
punës fizike për vitin 1959 dhe 1960. 

1961 8 

669 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e rregullave të 
përcaktuara për kuadrot që kanë të drejtë të pushojnë në 
shtëpitë e pushimit të Kryeministrisë Durrës, Pogradec. 

1961 1 

670 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërime 
dhe shkarkime ambasadorësh. 

1961 18 

671 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi mos shitjen e mobiljeve 
dhe paisjeve në përdorim të specialistëve të huaj, mbi 
apartamentet e tyre. 

1961 4 

672 Relacione të NISH Qeramikës dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi zbatimin e eksperiencës Kineze. 

1961 37 
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673 Lista të Ministrisë së Arsimit e Kulturës, Industrisë, 
Komunikacionit etj. dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi largimin e specialistëve të huaj nga Shqipëria. 

1961 22 

5 Sektori industri - artizanat.   

674 Raporte të Ministrisë së Industrisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.9.1961 si dhe 
udhëzim mbi punën për studimin dhe përgjithësimin e 
eksperiencës së përparuar në sektorin e industrisë. 

1961 33 

675 Relacione, pasqyra dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
projektplanin e vitit 1962. 

1961 44 

676 Evidencë 6 dhe 9 mujore mbi realizimin e planit në sektorët e 
industrisë. 

1961 77 

677 Plan masash për zbatimin e vendimeve të Partisë dhe 
Qeverisë në sektorët e industrisë dhe minierave. 

1961 65 

678 Studim i Ministrisë së Industrisë mbi riorganizimin e 
Industrisë lokale në drejtim të shtimit të kompetencave të 
Komiteteve Ekzekutive të rretheve. 

1961 56 

679 Letër e shokut Abdyl Këllezi dërguar shokëve Enver Hoxha e 
Mehmet Shehu, për problemin e metaleve të rrallla dhe 
radioaktive. 

1961 11 

680 Lista dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
kuadrove të larta në objektet industriale. 

1961 45 

681 Raport dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi kushtet e punës dhe 
jetesës së punonjësve të industrisë dhe punim drurit dhe të 
sektorëve të tjerë të industrisë e minierave dhe mbi 
pjesëmarrjen e punonjësve në kurse. 

1961 34 

682 Relacione, informacione, raporte, qarkore dhe korrespondencë 
e Ministrisë   së Industrisë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi prodhimin e artikujve të rinj dhe mbi 
kontrollin teknik të cilësisë së prodhimit. 

1961 80 
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683 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin e institutit të kërkimeve industriale. 

1961 55 

684 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi caktimin e pikave të thella të kërkimit të naftës 
në zonat Arapaj, Bubullimes, Dumresë, Divjakës dhe mbi 
planimetrin e vendit të ndërtimit të impiantit për pastrimin e 
gazit në Marinez dhe mbi disa probleme mbi industrinë e 
naftës. 

1961 108 

685 Informacion i Ministrisë së Industrisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi rezultatet e punimeve gjeologjike 
të kryera për fosforitet në RP. të Shqipërisë dhe mbi 
shfrytëzimin e squfurit në Kërçishtë. 

1961 9 

686 Informacione të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kërkimet gjeologjike. 

1961 24 

687 Raporte të Ministrisë Minierave e Gjeologjisë, mbi zbulimin, 
ruajtjen dhe shfrytëzimin e mineralit të dobishëm, krom, 
bakër, hekur-nikel dhe gjendjen e mineralit të kromit, me 
vendimin përkatës. 

1961 52 

688 Relacion dhe informacione të Ministrise¨së Minierave e 
Gjeologjisë dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen e 
minierës së bakrit në Rubik dhe prespektivën e saj në të 
ardhmen si dhe, mbi importimin e disa materialeve për 
minierën Gjegjan dhe dorëzimin e fabrikës së pasurimit të 
bakrit në Kurbnesh, me vendimin përkatës. 

1961 40 

689 Raport, relacion, projektvendim, përshëndetje program dhe 
korrespondencë e Ministrisë Industrisë e Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi thirrjen e konferencës 
kombëtare të gjeologjisë. 

1961 79 

690 Lista e materialeve që duhen për kryerjen e punimeve 
hidrogjeologjike gjatë viteve 1961-1962, dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave nga  Ministria e Minierave e 
Gjeologjisë. 

1961 4 
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691 Relacione, qarkore, informacione, projekte dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e uzinës plehrave azotike 
në Fier. 

1961 106 

692 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi sigurimin 
me ujë të objekteve industriale. 

1961 19 

693 Planimetria  e vend ndërtimit të  fabrikës së  gozhdëve e  
bullonave Kavajë. 

1961 20 

694 Vendime, relacione, informacione, projekte dhe 
korrespondencë e Ministrisë Industrisë dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi ndërtime, rikonstruksione dhe 
meremetime fabrikash. 

1961 191 

695 Relacion i Ministrisë së Industrisë dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave mbi ndërtimin e objekteve energjitike gjatë 
5/vjeçarit të III-të 1961-1965. 

1961 75 

696 Relacion i Ministrisë Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e numurit dhe shkallës së tensioneve 
të rjetit elektrik, relacione, qarkore dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi sigurimin e energjisë elektrike për qendrat e ndryshme të 
vendit. 

1961 94 

697 Vendime, raport, relacione, informacione, letër e 
korrespondencë e Ministrisë Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e fabrikës së tullave kromo 
manjozite në Tiranë mbi plotësimin e planit nga industria 
kombëtare në fabrikat e tullave si dhe mbi prodhimin dhe 
cilësinë e tullave dhe tjegullave. 

1961 88 

698 Vendim, studim, relacion dhe materiale të tjera mbi krijimin e 
ndërmarrjeve mekanike për prodhimin e pjesëve të këmbimit 
në bazë rrethi, mbi përqëndrimin dhe specializimin e riparimit 
të automjeteve si dhe masa të tjera për përqëndrimin e 
ofiçinave dhe reparteve mekanike. 

1961 81 
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699 Vendim, raporte, relacione, projekturdhër dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Ministrinë e 
Financave mbi marrjen e masave për përmirësimin e punës në 
ndërmarrje industriale shtetërore të këpucëve. 

1961 51 

700 Relacione, informacion, procesverbal, qarkore dhe 
korrespondencë e  Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen në industrinë e drurit dhe 
masat e marra në drejtim të përmirësimit të cilësisë dhe të 
llojeve për t`ju përgjigjur standarteve të ekonomisë popullore 
si dhe mbi transportin e lëndës së drurit. 

1961 129 

701 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e letrave 
jashtëpërdorimit, për prodhimin e kartonit. 

1961 1 

702 Raport, informacion, qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
zhvillimin e industrisë së lehtë dhe furnizimin e saj me lëndë 
të parë. 

1961 62 

703 Vendime, raporte, relacione, informacioine dhe 
korrespondencë e Ministrisë  së Industirsë me Aparatin e 
Këshillit  të Ministrave mbi gjendjen dhe masat e marra për 
përmirësimin e industrisë ushqimore. 

1961 184 

704 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në administrim 
të drejtorisë së përgjithshme të zënies dhe përpunimit të 
peshkut dhe raport mbi leverdinë ekonomike të zhvillimit të 
peshkut në oqean dhe rritjes artificiale në ujrat e brendshme të 
RP. të Shqipërisë si dhe korrespondenca përkatëse. 

1961 167 

705 Relacione, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
dhe prodhimin e cigareve për vitin 1962. 

1961 49 

706 Promemorie e një grupi racionalizatorësh bullgarë mbi 
kooperimin e prodhimit të kripës me RP. të Shqipërisë. 

1961 14 

707 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporte të Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Industrisë, mbi disa çështje të 
kostos në ndërmarrjet gjeologjike dhe , mbi përmirësimin e 
cilësisë dhe uljen e kostos gjatë vitit 1960 dhe 3/mujorin e I të 
vitit 1961 në ndërmarrjet industriale. 

1961 57 
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708 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi disa 
shtesa dhe ndryshime në investimet e vitit 1961. 

1961 55 

709 Relacione të Ministrisë Industrisë dhe Ndërtimit mbi 
ndërtimin e freskoreve të Kombinatit Tekstileve "Stalin", dhe 
TEC-it Tiranë dhe furnizimin e tyre me ujë, si dhe TEC-it 
Maliq me vendimin përkatës. 

1961 17 

710 Informacione, lista dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi kërkesa 
materialesh nga importi për sektorin e industrisë dhe për 
ndërtimin e godinës së Radio-Tiranës. 

1961 93 

711 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijim, fuzionim dhe kalim aktivitetesh të ndërmarrjeve 
industriale. 

1961 69 

712 Vendime, relacione, raport dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave e të Gjeologjisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi mbulim humbjesh të ndërmarrjeve 
industriale e gjeologjike. 

1961 82 

713 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi inventarizimin 
fizik të mallrave në fillim të vitit 1961. 

1961 11 

714 Raporte, relacione dhe korrespondencë e BQ. të koop. të 
Artizanatit, Kontrollit të Shtetit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi riparim-shërbimet në artizanat dhe masat e 
marra për përmirësimin e këtij sektori. 

1961 113 

715 Raporte, informacion dhe korrespondencë e Bashkimit 
Qendror të Koop. të Artizanatit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi prodhimin e artikujve të rinj nga kooperativat 
e artizanatit si dhe mbi krijimin e koop. të artizanatit, me 
vendimin përkatës. 

1961 78 

716 Raport, relacion, rregullore e Bashkimit Qendror të Artizanatit 
mbi cilësinë dhe koston. 

1961 18 

717 Relacion, informacion dhe korrespondencë BQ. të koop.të 
Artizanatit me Aparatin e Këshillit të   Ministrave  mbi 
zgjerimin e prodhimit të artikujve xunkthi e kashte dhe 
shqopë. 

1961 24 
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1160 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bashkimi 
Qendror të Koop. Artizanatit, me Komisionin e Planit të 
Shtetit mbi të parin tezgjah, ndërtuar sipas projektit të Jusuf 
Kastratit për prodhimin e sixhadeve dhe me mënyrën e 
mekanizuar. 

01.20.1961 - 
09.05.1961 

52 

6 Sektori bujqësi-grumbullim.   

718 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, për tharjen 
e kënetës së Durrësit, përmirësimin e kullimit dhe ujitjen e 
fushës së Durrësit, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1961 100 

719 Relacion e Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.5.1961 mbi 
projektdekretin për pyjet dhe shfrytëzimin pyjor. 

1961 41 

720 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.5.1961, mbi sistemimin agrar të tokave dhe regjistrimin e 
tyre, me vendimin dhe raportin përkatës. 

1961 14 

721 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.7.1961, mbi shqyrtimin e projektdekretit për dekorimin e 
punonjësve të bujqësisë e projekturdhëresës për ndalimin e 
therjes së qeve dhe të buajve, e projektdekretit për ujrat 
teritoriale dhe ujrat e brendshme të RPSH. , e projektdekretit 
për një ndryshim në kodin e punës të RPSH, e projektdekretit 
për disa shtesa dhe ndryshime në dekretin për regjistrimin e 
akteve të gjendjes civile e projektdekretit për një ndryshim në 
ligjin mbi adoptimet dhe të projektvendimit mbi bashkimin e 
katër institucioneve të bujqësisë në një insitucion të vetëm. 

1961 92 

722 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 3.7.1961, mbi ndryshim në dekretin për 
sistemin agrar të tokave dhe regjistrimin e tyre. 

1961 22 

723 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 18.9.1961 mbi zbatimin e 
vendimit të Komitetit Qendror të PPSH, mbi masat për 
shtimin me ritme më të shpejta të prodhimit të mishit dhe të 
qumështit. 

1961 57 
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724 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Tiranë, mbi studimin 
e gjendjes të frutikulturës, olivikulturës, tokat e reja dhe mbi 
shtimin e sipërfaqes së vaditëshme lidhur me zbatimin e 
porosive të lëna nga shoku Enver Hoxha. 

1961 13 

725 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave,datë 
27.10.1961, për gjendjen e pushtetit dhe konditat materiale të 
popullsisë në ndërmarrjet bujqësore shtetërore, me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1961 112 

726 Raport i Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 27.10.1961 mbi masat për 
përmirësimin e shpërndarjen së kreditit agrar dhe, vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi dhënie kredi koop.bujqësore Odrie 
në rrethin e Gjirokastrës. 

1961 21 

727 Informacione të Komisionit Shtetëror të grumbullimeve mbi 
zbatimin e vendimeve, urdhërave, udhëzimeve dhe detyrave 
të Qeverisë. 

1961 35 

728 Plani i bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1961 dhe vitin 
1962 së bashku me ndryshimet. 

1961 11 

729 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave  mbi akordime  shtesa, pakësime  të 
fondi  investimeve në sektorin  e bujqësisë  e grumbullimit. 

1961 21 

730 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e vendit të 
n/drejtorit politik në ndërmarrje bujqësore si dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi listë organikat dhe pagat e 
punonjësve të bujqësisë. 

1961 87 

731 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë mbi përgatitjen e 
kuadrit bujqësor në shkolla e kurse dhe organizimi i arsimit 
bujqësor. 

1961 137 

732 Raport dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi planifikimin e 
ekonomisë bujqësore dhe masat për përmirësimin e punës në 
këtë drejtim. 

1961 40 
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733 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi importimin dhe 
furnizimi i mekanikës bujqësore si dhe, mbi aktivitetin dhe 
gjendjen e SMT-ve. 

1961 35 

734 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit dhe Komisionit të Planit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi bilancin dhe realizimin 
e planit të drithrave të bukës dhe shitjes e tyre fshatarësisë, me 
qarkoren përkatëse. 

1961 31 

735 Projektplani i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve mbi 
importin dhe eksportin e vitit 1962 dhe informacion i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi difiçitet e planit të importit për 
vitin 1959-1960. 

1961 28 

736 Raport, relacion dhe korrespondencë e Komiteteve 
Ekzekutive, Planit Shtetit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi grumbullimin dhe shfrytëzimin e plehrave 
organike. 

1961 37 

737 Relacione dhe korrespondencë e Komisionit të Planit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi masat për të ndihmuar 
koop. bujqësore të zonave malore në zhvillimin e mëtejshëm 
të ekonomisë së tyre. 

1961 42 

738 Raporte dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
shpërblimin e punës në koop. bujqësore. 

1961 20 

739 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione me 
Ministrinë e Bujqësisë, Komiteteve Ekzekutive të rretheve mbi 
faljen, shlyerjen dhe zgjatjen e afatit të detyrimeve. 

1961 39 

740 Vendime të Këshillit të Ministrave, rregullore parashtresë, 
relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi organizimin e 
prodhimit, përmirësimin kontrollin, dhe shpërndarjen e 
farërave. 

1961 60 

741 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione, relacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë Bujqësisë me Apartin e 
Këshillit të Ministrave, mbi krijim blloqesh me ullinj e dru 
frutore si dhe mbi gjendjen e vreshtave dhe fidanishteve. 

1961 92 
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742 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e fondit të 
prodhimit dhe grumbullimit të ullinjve për sezonin 1961-1962, 
me materialin përkatës. 

1961 13 

743 Raporte, relacione, informacione, evidenca dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi mbjelljet, grumbullimin 
prodhimin, shpërndarjen, manipulimin, përpunimin dhe 
sëmundjet e duhanit. 

1961 147 

744 Projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi thirjen e Kongresit 
të IV të kooperativave bujqësore. 

1961 30 

745 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Apartin e Këshillit të Ministrave mbi mbjelljet e pranverës 
dhe gadishmëria e mekanikës bujqësore për mbjelljet. 

1961 25 

746 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi fushatën e korrjeve dhe 
shirjeve si dhe, grumbullimin e të lashtave. 

1961 31 

747 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi 
gjendjen e grurit në depot e Drejtorisë së rezervave shtetërore. 

1961 4 

748 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi mbjelljen e kulturës orizit në 
rrethin e Krujës. 

1961 3 

749 Relacion i Drejtorisë së satatistikës drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi realizimin e sipërfaqeve, rendimenteve dhe 
prodhimeve të bimëve bujqësore për vitin 1959-1960. 

1961 21 

750 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave mbi largimin arbitrar të specialistëve hungarezë 
të montimit të stacionit të pompimit të Thumanës. 

1961 3 

751 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Mnistrave mbi krijimin, suprimimin, 
fuzionimin, shpërndarjen dhe kalim aktivitetesh të 
ndërmarrjeve e kooperativave bujqësore. 

1961 93 
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752 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe Presidiumit të Bashkimit 
Qendror  të koop. të Artizanatit, mbi zbatimin e vendimit të 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH. për rritjen dhe 
industrializimin e krimbit të mëndafshit. 

1961 8 

753 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin 
përkatës, mbi gjendjen e gjedhit të importuar, si dhe mbi 
marrje masash për luftimin e sëmundjeve në gjënë e gjallë dhe 
veprimtarinë e institutit të kërkimeve veterinare, sigurimin e 
bazës ushqimore. 

1961 110 

754 Korrespondencë dhe lista të Ministrisë së Bujqësisë dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen numerike të 
blektorisë në kooperativat bujqësore, për 3/mujorin e katërt të 
vitit 1960. 

1961 17 

755 Relacione, informacione, qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi grumbullimin e prodhimeve 
bujqësore e blektorale, medicinale dhe industriale. 

1961 47 

756 Vendim i Këshillit të Ministrave relacion, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin, shfrytëzimin dhe 
administrimin e frigoriferëve. 

1961 38 

757 Raport i Komisionit Kontrollit të Shtetit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi karantinën e mbrojtjes së bimëve, së bashku 
me protokollin përkatës. 

1961 8 

758 Urdhër dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë mbi ndalimin e mbjelljes 
së shelgut në tokë buke. 

1961 14 

759 Urdhër qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi javë pyjore dhe 
luftën kundër erozionit dhe mbi krijimin e komisionit për të 
studiuar dhe përcaktuar dëmet që i shkakton tokave bujqësore 
nga gërryerjet dhe shpëlarja e ujrave. 

1961 18 

760 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
furrave kolektive në kooperativat bujqësore. 

1961 27 
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761 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë në 
konferenca ekspozita e panaireve bujqësore e veterinare 
ndërkombëtare. 

1961 23 

762 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi mundësitë e shfrytëzimit të 
fosforiteve në vendin tonë. 

1961 4 

7 Sektori i tregëtisë.   

763 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.5.1961 për furnizimin e mallrave të eksportit, me materialin 
përkatës dhe urdhëresën e Këshillit të Ministrave. 

1961 62 

764 Raporte të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Tregtisë, mbi plotësimin e planit të eksportit të vitit 1960 dhe 
1961. 

1961 69 

765 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore, mbi grumbullimin dhe eksportimin e 
perimeve, frutave dhe artikujve të ndryshëm. 

1961 129 

766 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Tregtisë mbi problemin e kualitetit të 
mineraleve për eksport. 

1961 36 

767 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, me 
B.Q.Koop.Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
prodhimin dhe eksportimin e cigareve dhe mbi gjendjen e 
duhanit. 

1961 35 

768 Relacione, informacione dhe njoftime të dikastereve mbi kufit 
e importit për vitin 1962, zbritje nga plani e importit të vitit 
1962, sigurimin e mallrave të importit mbi planin e vitit 1961 
dhe importim mallrash të ndryshëm. 

1961 196 

769 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe informacione të 
Ministrisë së Tregtisë dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi zbatimin e vendimeve të Partisë dhe Qeverisë 
për vitin 1960-1961 nga organizatat tregtare. 

1961 46 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

770 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
mbi kontrollet e ushtruara në rjetin e tregtisë. 

1961 111 

771 Qarkore, informacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë mbi 
ndryshime në rjetin e tregtisë shtetërore dhe koperativiste. 

1961 17 

772 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi firot 
natyrale, me vendimin përkatës. 

1961 36 

773 Korrespondencë e Ministrisë së Jashtme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi eksportin e pullave postare. 

1961 12 

774 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë me Këshillin e Ministrave, mbi rabatet dhe marzhet. 

1961 20 

775 Raport i Presidiumit të Bashkimit Qendror të  Kooperativave 
të Konsumit, mbi gjendjen ekonomiko-financiare të 
organizatave dhe ndërmarrjeve kooperativiste të konsumit pë 
6/mujorin e I-rë të vitit 1961, masat për forcimin e mëtejshëm 
të regjimit të kursimit, mbrojtjen e administrimin e pasurisë 
socialiste. 

1961 40 

776 Vendim, relacion, udhëzim dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Trgtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi krijimin 
dhe kalim aktivitetesh të ndërmarrjeve dhe organizatave 
ekonomike. 

1961 51 

777 Vendime, qarkore, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi bilancin 
e drithrave të bukës për vitet 1961-1962, mbi ndryshime në 
planin e shitjeve të drithrave të bukës, si dhe mbi kursimin e 
bukës. 

1961 37 

778 Urdhëresë, relacione, informacione, rregullore dhe 
korespondencë e BQ.Koop.Konsumit mbi grumbullimin dhe 
industializimin e qumështit, ruajtjen dhe administrimin e 
bulmetrave. 

1961 135 
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779 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë Tregtisë dhe BQ. të 
Koop.Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
grumbullimin e prodhimeve bujqësore, mjekësore e blektorale 
dhe caktimin e çmimit të grumbullimit. 

1961 34 

780 Raport, i Ministrisë së Tregtisë mbi gjendjen e ushqimit social, 
plotësimin e detyrave të vitit 1960 si dhe masat që duhen 
marrë për vitin 1961 mbajtur në konferencën kombëtare të 
ushqimit social, së bashku me qarkoren përkatëse. 

1961 84 

781 Projektplani i qarkullimit të mallrave dhe fuqisë blerëse për 
vitin 1962 si dhe informacion i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi shqyrtim e disa mallrave mbi normativë. 

1961 22 

782 Korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme e 
BQ.koop.Konsumit dhe Ministrinë e Industrisë mbi disa të 
meta në planifikimin dhe shpërndarjen e prodhimit në disa 
ndërmarrje të Elbasanit. 

1961 17 

783 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi tregtinë 
verore. 

1961 11 

784 Raporte dhe korrespondencë e BQ.Koop:Konsumit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e rezervave të 
artikujve ushqimorë për stinën e dimërit dhe mbi furnizimin e 
zonave që izolohen nga dimëri. 

1961 25 

785 Relacion dhe projektvendimi përkatës i Ministrisë së Tregtisë 
mbi tregtimin e librit në fshat. 

1961 8 

786 Informacion i Ministrisë së Tregtisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi disa çregullime në furnizimin e 
lëndës së drurit. 

1961 8 

787 Relacione, informacione dhe korrespondencë e BQ. të koop. të 
Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi disa 
shtesa në planin e investimeve. 

1961 23 

788 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Tregtisë mbi një 
shtesë fondi në investimet lokale të vitit 1961, për ndërtim 
veprash social-kulturale. 

1961 15 
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789 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi administrimin e 
firigoriferëve dhe marrëdhëniet me ndërmarrjet dhe 
organizatat shtetërore kooperativiste. 

1961 10 

790 Vendime, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe 
B.Q.Koop.Konsumit mbi pregatitjen e kuadrove në shkollat 
profesionale. 

1961 43 

791 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një grupi për 
të ndihmuar në zbatimin e kontabilitetit. 

1961 1 

792 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi dyqanet që ndërtohen në 
ndërtesat e banimit. 

1961 3 

793 Korrespondencë e BQ.Koop.Konsumit me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave mbi mosëmarrëveshjet e kooperativës bujqësore 
Himarë me kooperativën e  Konsumit. 

1961 6 

794 Korrespondencë e BQ.koop.Konsumit mbi mbajtjen e 
Kongresit të koop.Konsumit. 

1961 5 

795 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe shoqërinë 
komisionaria mbi aktivitetin e kësaj shoqërie. 

1961 5 

796 Relaicone, informacion,vrejtje dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi caktimin e çmimeve të mallrave me vendet e huaja dhe 
mbi hartimin e bilanceve të pagesave në valutë. 

1961 24 

797 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe informacion i Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen dhe gjallërimin e tregut 
arë-valutë. 

1961 9 

798 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, 
Ministrisë Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi disa masa për përmirësimin e punës në sektorin e tregtisë 
jashtme. 

1961 29 

799 Informacion i Ministrisë së Tregtisë dërguar Aparatit të 
Ministrave mbi bisedimet e bëra me shtetet e huaja të 
çështjeve tregtare për vitin 1962. 

1961 11 
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800 Udhëzim i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe urdhër i 
brendshëm mbi zbatimin e marrëveshjes për dhënie ndihmë 
teknike dhe furnizim veprash ndërtimi nga vendet miq. 

1961 10 

801 Korrespondecë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave mbi ardhjen në Shqipëri të përfaqësuesave të 
firmave të huaja tregtare. 

1961 27 

802 Traktat, marrëveshje, protokoll dhe materiale të tjera mbi 
tregtinë e lundrimin, shkëmbimin e mallrave dhe pagat, 
dhënie kredie, trajtimi i specialistëve midis RP. të Shqipërisë 
dhe RP. Kinës. 

1961 132 

803 Relacion dhe informacion, mbi shkëmbimet reciproke të 
mallrave dhe pagesat për periudhën 1961-1965, mbi traktatin e 
tregtisë së lundrimit midis RP. të Shqipërisë dhe RDP. të 
Koresë, së bashku me marrëveshjen përkatëse. 

1961 31 

804 Marrëveshje, protokoll, promemorie, informacione, me 
materialet përkatëse, mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat, 
caktimin e çmimeve, refuzimin e mallrave, divergjencat, 
pengesat e nxjerra nga pala Sovjetike për kontraktimin e 
mallrave si dhe mbi kërkesën e Bashkimit Sovjetik për 
shlyerjen e ratave dhe interesave për vitin 1961-1965. 

1961 189 

805 Projektmarrëveshje dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
bashkëpunimin ekonomik për vitet 1961-1965 midis RP. të 
Shqipërisë dhe RS. të Çekosllovakisë. 

1961 14 

806 Protokoll mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 
1961 dhe mbi rregullimin e transportit të mallrave midis RP. të 
Shqipërisë të RP. të Bullgarisë. 

1961 18 

807 Vendim, marrëveshje, protokoll, notë verbale mbi 
shkëmbimin reciprok të mallrave në periudhën 1961-1965 si 
dhe mbi dhënien dhe anullimin e kredisë për vitet 1963-1965 
midis RP. të Shqipërisë dhe RD. Gjermane. 

1961 54 

808 Protokoll dhe marrëveshje midis Qeverisë së RP. të Shqipërisë 
dhe të Qeverisë së RP. të Rumanisë mbi shkëmbimin e 
mallrave dhe pagesave për vitin 1961-1965 si dhe mbi lidhjen e 
një konvente kreide. 

1961 32 
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809 Marrëveshje, protokoll mbi shkëmbimin reciprok të mallrave 
dha pagesat për vitet 1961-1965 mbi akordimin e një kredie 
për vitet 1961-1965 për objektet komplete si dhe mbi letër 
këmbimet mbi mallrat e konsumit të gjërë që do të furnozohen 
gjatë viteve 1961-1965 në bazë të ndihmës falas prej 15 milion 
rubla me kursim e vitit 1960 midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të 
Hungarisë. 

1961 51 

810 Marrëveshje, protokoll, raport, informacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi shkëmbimin e mallrave dhe 
pagesat për vitin 1961-1965 mbi dhënie kredie RP. të 
Shqipërisë nga RP. të Polonisë. 

1961 61 

811 Protokoll marrëveshje dhe materiale përkatëse mbi lidhjen 
tregtare midis RP. të Shqipërisë dhe Kubës dhe RF. të 
Jugosllavisë. 

1961 39 

812 Marrëveshje mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat midis 
Qeverisë së RP. të Shqipërisë dhe Qeverisë Federale Austriale. 

1961 3 

813 Marrëveshje tregtare midis RP. të Shqipërisë dhe R. së Ganës, 
Egjyptit, Irakut dhe Indonezisë, me materialin përkatës. 

1961 52 

814 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, 
MP. të Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
marrëdhëniet tregtare midis RP. të Shqipërisë dhe Republikës 
Italiane. 

1961 75 

815 Udhëzim, relacion, projektvendim dhe korrespondencë e BQ. 
të Koop. të Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi zhvillimin e mëtejshëm të tregtisë së jashtme nëpërmjet 
kooperativave të konsumit. 

1961 49 

816 Korrespondencë e Ministrisë së P. të Jashtme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrinë e Tregtisë mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në panairet, ekspozita tregtare e 
mbledhje ndërkombëtare. 

1961 50 

817 Relacione e informacione, mbi masat e marra për zhvillimin e 
turizmit. 

1961 63 

8 Sektori i financës.   
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818 Relacione të Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 24.1.1961 mbi 
ndryshim në dekretin për tatimin mbi të ardhurat e koop. 
bujqësore dhe mbi urdhëresën për ambalazhet. 

1961 122 

819 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.1.1961 mbi shtrirjen e dispozitave të ligjit Nr.2803 datë 
4.12.1958 mbi sigurimet shoqërore shtetërore në disa kategori 
punonjësish që dërgohen në koop. bujqësore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1961 20 

820 Vendim dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 24.1.1961, relacioni i Ministrisë së Financave 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e fitimit të 
parealizuar dhe humbjeve jashtë planit në ndërmarrjet dhe 
organizatat ekonomike. 

1961 19 

821 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e projekturdhëresës së qeverisë mbi mënyrën e 
krijimit dhe të përdorimit të fondit të amortizimit në 
ndërmarrjet ekonomiko-shtetërore. 

1961 13 

822 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.5.1961 mbi tatimin e pijeve alkoolike për prodhimin e rakisë 
me vendimin dhe materialin përkatës. 

1961 33 

823 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.7.1961 mbi disa çështje që kanë lidhje me planifikimin e 
prodhimit të shpërndarjes dhe të furnizimit të mallrave të 
përdorimit të gjërë së bashku me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1961 97 

824 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.7.1961, për kontrollin e financimit të investimeve kapitale 
nga banka, me materialin përkatës. 

1961 22 

825 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.9.1961, për saktësinë e bilanceve të ndërmarrjeve dhe 
organizatave ekonomike, hartimin e planit të pagave dhe 
bilanci i bankës së shtetit për vitin 1960, me materialin 
përkatës. 

1961 38 
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826 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.9.1961, mbi zhvillimin dhe zbatimin e sigurimeve 
shoqërore në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë të 
pensioneve, së bashku me vendimin përkatës. 

1961 69 

827 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.9.1961, mbi autoinspektoriatin shtetëror, shtrirjen e 
dispozitave të ligjit mbi sigurimet shoqërore shtetërore në disa 
kategori kuadrosh që dërgohen në koop. bujqësore, strukturën 
e kostos së punimeve të montimit, tarifat e taksave lokale, 
fondin e pagës së punës së punonjësve në organizatat 
ekonomike dhe kontrollin e përdorimit të tij si dhe, mbi 
shpërblimet e ndërtimit të punëtorëve dhe nëpunësave, së 
bashku me urdhëresat e qeverisë dhe materialin përkatës. 

1961 86 

828 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.10.1961, për kontrollin e brendshëm financiar dikasterial 
dhe raportit mbi disa konstatime të shkeljes së organikave dhe 
listë organikave në disa ndërmarrje ekonomike, institucioneve 
shëndetësore dhe arsimore. 

1961 95 

829 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.10.1961, për mosplotësimin e pagës mesatare të 6/mujorit 
të parë nga disa ndërmarrje së bashku me vendimin përkatës. 

1961 110 

830 Raport i Ministrisë së Financave, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.10.1961 mbi buxhetin konsumtiv të shtetit 
për vitin 1960. 

1961 9 

831 Raporte, relacione dhe njoftime të Ministrisë Financave 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
buxhetit nacional e lokal për vitin 1961, si dhe, buxheti 
konsumtiv i vitit 1961. 

1961 87 

832 Raporte, relacione, udhëzime dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me institucionet e ndryshme, mbi 
forcimin e regjimit të kursimit. 

1961 323 

833 Raporte, relacione, udhëzime dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me institucionet e ndryshme, mbi 
forcimin e regjimit të kursimit. 

1961 343 
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834 Plane masash të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e vendimeve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror 
të PPSH, mbi gjendjen e qarkullimit monetar, pagën reale të 
punonjësve dhe të ardhurat reale nga fshatarësia mbi disa 
masa për forcimin e mëtejshëm të koop. bujqësore, me 
materialin përkatës. 

1961 37 

835 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi organikat 
dhe kategorizimet. 

1961 63 

836 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
gjendjen e organikave të personelit drejtues administrativ 
teknik. 

1961 11 

837 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi respektimin e kohës së 
punës dhe sigurimin e të drejtës së pushimit javor dhe vjetor 
për disa kategori punonjësish. 

1961 7 

838 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi zgjerimin e byrosë 
projektimit të minierave në Ministrinë e Minierave dhe 
gjeologjisë. 

1961 3 

839 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Shtetëror të Punës e Pagave, mbi disa ndryshime në 
strukturën organizative të Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave. 

1961 3 

840 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave si dhe, 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e ekuipazhit të 
marinës tregtare që udhëtojnë jashtë shtetit. 

1961 5 

841 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e pagave dhe 
stimulimin e punonjësve të tregtisë. 

1961 5 

842 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave drejtuar 
Këshillit të Ministrave dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi dhënie rrogë personale kuadrove. 

1961 9 

843 Vendime, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
shpërblimet e punonjësve. 

1961 19 
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844 Relacion dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Financave 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në dispozitat e fondit të drejtorit. 

1961 14 

845 Raport e relacion të Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, 
mbi rezultatet e punës me normë si dhe, mbi vendosjen e 
normave teknike. 

1961 29 

846 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Bankës së Shtetit mbi ndërtimin e shtëpive nga persona privat 
dhe mbi përdorimin e kredisë bankare për këtë qëllim. 

1961 48 

847 Relacione të Ministrisë Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi anullimin e paradhënieve për 
kontraktime dhe dhënien e kredive për ditë pune koop. 
bujqësore dhe mbi planin e kreditit me afat të gjatë për vitin 
1962. 

1961 35 

848 Relacion i Bankës së Shtetit dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave mbi planin e arkës dhe kreditit për 3/mujorin e 
parë, të dytë, të tretë dhe të katërt. 

1961 15 

849 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi normat e ushqimit në 
kopshtet dhe shtëpitë e fëmijës dhe pranimin e fëmijëve në 
këto shtëpi. 

1961 48 

850 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Minsitrave, mbi pakësimin e fondeve për paisjet në 
institucionet arsimore dhe shëndetësore të planifikuara për 
vitin 1961. 

1961 8 

851 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Bankës së Shtetit mbi realizimin e të ardhurave për artikujt jo 
ushqimore nga tregtia shtetërore për 3/mujorin e I-rë të vitit 
1961 si dhe mbi disa dobësi në furnizimin dhe tregtimin e 
mallrave. 

1961 22 

852 Informacion i Bankës së Shtetit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi investimet në ndërtimet për NBSH. 

1961 5 
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853 Relacion i Ministrisë së Finacave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shfuqizimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave NR.285 datë 13.8.1958 për krijimin e fondit të 
banesave. 

1961 4 

854 Studim, raport, prjektdekret, urdhëresë dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave mbi eskluzivitetin e tregtisë së duhanit 
nga shtete mbi nevojën e luftimit të kontrabandës dhe mbi 
gjendjen e duhaneve stoqe. 

1961 4 

855 Korrespondencë dhe pasqyrë e Komitetit Ekzekutiv të Korçës 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi rezultatet e 
rishqyrtimit të planeve finaniare. 

1961 4 

856 Raport i Ministrisë së Financave dhe informacion, njoftim i 
Bankës së Shtetit dërguar Aparatit të Këshillit të Minsitrave 
mbi plotësimin e të ardhurave nga shërbimet e artizanatit të 
kooperuar në 6/mujorin e parë të vitit 1961 dhe të SMT-ve për 
periudhën janar-gusht dhe nga transport pasagjerëve për 
periudhën janar-maj. 

1961 14 

857 Raport dhe udhëzim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave dhe Bankës së Shtetit mbi realizimin e planit të 
xhiros nga shitja e artikujve ushqimorë në 9/mujorin e vitit 
1961 si nga koop. Konsumit dhe mbi planin e xhiros për bazat 
grosiste. 

1961 9 

858 Relacion i Ministrisë së Financave mbi thjeshtësimin e 
rillogaritjes së fitimit mbi plan. 

1961 4 

859 Relacion i Bankës së Shtetit dhe informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen financiare të Koop. të 
Artizanatit. 

1961 29 

860 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi shkeljen e 
ligjshmërisë në sektorin e ndërtimit. 

1961 11 

861 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë Komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi masat për 
përmirësimin e punës të arkave të kursimit dhe të sigurimeve, 
me materialin përkatës. 

1961 14 

862 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi plotësimin e planit 
të ardhurave nga SMT për periudhën janar-gusht 1961. 

1961 4 
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863 Informacion i Ministrisë së Financave mbi gjendjen e 
prodhimeve të gatshme mbi normativën e degës së 
veshmbathjes. 

1961 6 

864 Relacion i Ministrisë së Financave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, mbi 
kompensimin e veshmbathjes. 

1961 5 

865 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi nxjerrjen e të 
ardhurave shtetërore. 

1961 7 

866 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e tarifave të tatimit mbi xhiro për 
pijet freskuese dhe ujët e gazuar si dhe, relacion i Bankës së 
Shtetit mbi realizimin e planit të xhiros nga koop. e Konsumit 
për periudhën janar-shtator 1961. 

1961 30 

867 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e 
politikës tatimore për tatimin mbi tregtarë e zejtarë për 
5/vjeçarin 1956-1960. 

1961 7 

868 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi realizimin e kostos 
dhe të fitimit për 6/mujorin e parë të vitit 1961. 

1961 5 

869 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi koefiçientin e 
përdorimit. 

1961 3 

870 Raport i Bankës së Shtetit mbi gjendjen e druve të zjarrit dhe 
qymyrdrurit. 

1961 8 

871 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi projektdekretin për 
shpronësim ndërtesash. 

1961 2 

872 Raporte e relacione të Bankës së Shtetit mbi investimet e 
bankës në komunikacion, ndërtim, bujqësi etj. 

1961 22 

873 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e shitjes 
privatëve të automjeteve shtetërore. 

1961 1 

874 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
mundësitë e rritjes dhe shkurtimin e të ardhurave në valutë e 
ar, shlyerje e kredive B. Sovjetik e RP. të Kinës dhe mbi 
akordim fondi valute për probleme të ndryshme. 

1961 60 
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875 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse, mbi 
aprovimin e kërkesës së fondeve për studentët e jashtëm, në 
valutë. 

1961 10 

876 Informacion i Ministrisë së Financave dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi aplikimin e sigurimeve të jashtme 
në vendin tonë. 

1961 5 

877 Raport e informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi kursin e 
lekut tonë me monedhat e huaja si dhe mbi pjsëmarrjen e 
Shqipërisë në Asamblenë Vjetore të Bankës së Rregullimeve, 
Bazel (Zvicër). 

1961 41 

878 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e 
kursit të lirës egjyptiane. 

1961 2 

879 Korrespondencë e Komisionit të Planit me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në Konferencën 
e Standardeve në Helsinki. 

1961 3 

880 Informacione përmbledhës nxjerrë nga revista monetare Pick's 
Nr. 1,2,3 dhe 4 e vitit 1961. 

1961 14 

881 Vendime, relacione dhe autobiografi të komisioneve dhe të 
personave, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi pensionet dhe 
vjetërsinë në punë. 

1961 238 

9 Sektori i çmimeve.   

882 Vendime, relacione dhe autobiografi të komisioneve dhe 
personave, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi pensionet dhe 
vjetërsinë në punë. 

1961 373 

883 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, relacion dhe 
korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit, me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave mbi standardet shtetërore. 

1961 38 

884 Qarkore të Këshillit të Ministrave, relacione, njoftime, 
projektvendime dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
etj. mbi çmimet me shumicë të artikujve të ndryshëm. 

1961 301 
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885 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Financave, Bashkimin Qendror 
të Kooperativave të Konsumit etj. me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve për artikujt e ndryshëm. 

1961 183 

886 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiale të tjera mbi 
çmimet e grumbullimit të artikujve bujqësore e industriale, 
medicinale etj. 

1961 144 

887 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e shitjes me shumicë dhe pakicë. 

1961 139 

888 Urdhër mbi përmirësimin e punës të çmimeve në Tregtinë e 
Jashtme. 

1961 5 

10 Sektori  i ndërtimit.   

889 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.9.1961, mbi makinerinë dhe transportin në 
ndërtim. 

1961 32 

890 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi të metat e konstatuara në 
ndërmarrjet e ndërtimit. 

1961 8 

891 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit 
mbi zbatimin e detyrave të Partisë dhe Qeverisë. 

1961 35 

892 Vendime të Këshilllit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shtesa dhe pakësime në planin e ndërtimeve dhe investimeve 
për vitin 1961 si dhe mbi fillimin e punimeve në vitin 1961 dhe 
disa vepra të parashikuara në planin e vitit 1962. 

1961 113 

893 Relacione, projektvendime, informacione, planimetritë dhe 
materiale të tjera mbi projektimin e ndërtimin e veprave 
industriale. 

1961 191 

894 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, komitetet ekzekutive 
dhe institucione, mbi planet rregullues të qyteteve dhe 
probleme të tjera të urbanistikës. 

1961 156 
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895 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
institucione të tjera, mbi ndërtimin e apartamenteve të 
banimit. 

1961 43 

896 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera, 
mbi ndërtim, asfaltim e mirëmbajtje rrugësh dhe urash. 

1961 113 

897 Udhëzim, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
projektimin e preventivimin e veprave të ndërtimit. 

1961 67 

898 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Komisionin e Kontrollit 
të Shtetit dhe institucione të tjera, mbi izolimin e tarracave në 
objektet e ndërtimit. 

1961 28 

899 Studim i leverdisë ekonomike të ndërtimit të hekurudhës 
Elbasan-Prenjas. 

1961 21 

900 Studim i Ministrisë së Ndërtimit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave mbi standardet, kushtet teknike dhe tipat në 
ndërtim. 

1961 41 

901 Udhëzim, relacion, informacion dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi gjendjen dhe shpejtimin e punimeve të ndërtimit të 
radiostacionit të Shijakut. 

1961 52 

902 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, informacion, plan 
masash dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi 
ndërtimin e Hidrocentralit të Bistricës dhe Shkopetit. 

1961 39 

903 Raport, relacione, informacione dhe korrespondencë mbi 
zhvillimin e punimeve të veprave të bonifikimit dhe 
kontributi i fshatarësisë në këto vepra, me qarkoren përkatëse. 

1961 19 

904 Raport i Ministrisë së Ndërtimit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulim humbjesh në ndërmarrjet e ndërtimit, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1961 25 
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905 Relacione dhe korrepondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtimin e Spitalit Pulmonar në 
Sarandë dhe për ndërtimin e çerdheve dhe kopshteve. 

1961 13 

906 Informacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e Pallatit të Kulturës në Tiranë dhe Durrës. 

1961 11 

907 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera, 
mbi përdorimin e rërave bituminoze të Patosit, në ndërtim. 

1961 48 

908 Letër e specialistit sovjetik Burdiashevili, drejtuar shokut 
Mehmet Shehu dhe shokut Spiro Koleka, mbi disa çështje të 
ndërtimit të digave. 

1961 11 

909 Vendim, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtim hotelesh. 

1961 8 

910 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e 
kushteve të favorshme për meremetimin e fondit të banesave 
private. 

1961 11 

911 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi përgatitjen e 
kuadrove për veprat e reja. 

1961 5 

912 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi kërkesa për ndërtim e 
zgjerim ambasadash. 

1961 6 

913 Planimetria e Ekspozitës së Përhershme të Tiranës. 1961 7 

11 Sektori komunikacion - komunale.   

914 Projektplane të Ministrisë së Komunikacionit për vitin 1962. 1961 65 

915 Udhëzim, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacionit, Ndërtimit, Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale mbi shfrytëzimin, mirëmbajtjen dha 
administrimin e automjeteve në ekonomi. 

1961 75 

916 Vendime, udhëzim, relacion, njoftime dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi prodhimin në vend të pjesëve të këmbimit 
dhe të rimorkjove. 

1961 132 

917 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
kufizimin e përdorimit të autoveturave dhe të gazeve. 

1961 43 
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918 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi normat e përdorimit 
të gomave. 

1961 22 

919 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, vendim dhe 
udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe korrespondenca 
përkatëse mbi normat e konsumit të karburanteve dhe 
lubrifikanteve. 

1961 22 

920 Raport dhe informacione të Ministrisë së Komunikacionit dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi plotësimin e mungesës së mjeteve të xhiros të 
Ndërmarrjes së TASH në Elbasan. 

1961 13 

921 Raport e korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit e 
Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin 
e hekurudhës Vorë-Milot dhe mbi punën e Drejtorisë të 
Shfrytëzimit të Hekurudhave. 

1961 25 

922 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë së hekurudhës 
Elbasan-Prrenjas. 

1961 10 

923 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesa dhe ndryshime në urdhëresën e 
Qeverisë Nr.13 datës 29.8.1955, mbi transportimin e mallrave 
dhe kontratën tip. 

1961 10 

924 Raporte të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komisionit 
të Planit të Shtetit mbi transportin në sektorin e bujqësisë. 

1961 24 

925 Informacione të Kontrollit të Shtetit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi kontrollin e ushtruar në NTASH të 
Sarandës dhe Korçës. 

1961 5 

926 Udhëzim, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacionit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
mirëmbajtjen e rrugëve lokale. 

1961 47 

927 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndërtimin 
perspektiv të rrugëve automobilistike. 

1961 22 
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928 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugëve pyjore dhe asfaltimin e 
rrugës Lin-Maliq. 

1961 12 

929 Korrespondencë e komiteteve ekzekutive me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondesh për ndërtesa 
banimi. 

1961 14 

930 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave mbi shkollat e kurset dhe përgatitjen e 
kuadrit. 

1961 17 

931 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacionit mbi ndërtimin e Portit të Durrësit. 

1961 46 

932 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi gjendjen e shfrytëzimin e flotës tregtare si dhe 
mbi trajtimin e ekuipazhit. 

1961 149 

933 Urdhëresë, udhëzim, informacion dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit mbi ngarkim-shkarkimin e vaporëve dhe 
automjeteve. 

1961 24 

934 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi punën e Albtransportit. 

1961 18 

935 Informacion i Ministrisë së Komunikacionit dërguar Aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi anijet e mbytura në bregdetin 
shqiptar gjatë kohës së luftës. 

1961 2 

936 Relacion dhe korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të 
PTT. me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi shtypjen dhe 
tregtimin e pullave postare jashtë shtetit. 

1961 10 

937 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi linjat e përhershme 
telegrafonike në veri. 

1961 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

938 Raporte të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, vendime të 
Këshillit të Ministrave, procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt. 24.1.1961 mbi veprimtarinë e Ekonomisë 
Komunale gjatë vitit 1960 dhe detyrat e saj për të ardhmen 
dhe mbi krijim ndërmarrjesh të Ekonomisë Komunale. 

1961 58 

939 Raporte, relacione, qarkore, kërkesa dhe korrespondencë e 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi caktimin e normativës për përdorimin e 
energjisë elektrike dhe  mbi elektrifikimin e fshatrave. 

1961 177 

940 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi ndërtimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe mbrojtjen e 
ujësjellësve si dhe mbi kanalizimet. 

1961 154 

941 Vendime të Këshillit të Ministrave, projketurdhëresë, 
projektrregullore, relacione, udhëzime dhe korrespondencë e 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen, mirëmbajtjen, ruajtjen dhe 
administrimin e banesave shtetërore si dhe mbi mënyrën e 
dhënies me qera dhe caktimin e tarifave të qerave. 

1961 103 

942 Udhëzim, relacione, informacion dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Ekonomisë 
Komunale mbi disa masa për përmirësimin e gjendjes në 
Plazhin e Durrësit. 

1961 78 

943 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, informacion dhe 
korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale mbi 
standardin e druve të zjarrit dhe realizimin e planit të 
furnizimit me lëndë djegëse. 

1961 16 

944 Urdhër dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale mbi 
furnizimin me energji elektrike të qyteteve e objekteve 
industriale. 

1961 19 

945 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale mbi zbukurimin 
dhe gjelbërimin e qyteteve, zgjerimin e bazës së prodhimit dhe 
tregtimin e luleve. 

1961 16 
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946 Relacione dhe korrespondencë e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
planimetrinë e varrezave të qytetit të Tiranës e Vlorës, mbi 
varrezat e dëshmorëve si dhe mbi shërbimin e varrimit. 

1961 27 

947 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi nxjerrjen e 
transportimin e eshtrave të ushtarëve italianë. 

1961 8 

12 Sektori arsim - shëndetësi.   

948 Vendim dhe protokoll të Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, mbi normat e punonjësve pedagogjikë 
shkencorë të Universitetit Shtetëror të Tiranës, shkollave të 
tjera të larta dhe instituteve pedagogjike dyvjeçare si dhe, mbi 
veprimtarinë e Universitetit Shtetëror të Tiranës, me 
materialin përkatës. 

1961 24 

949 Raporte, relacion dhe informacione të Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës mbi fillimin dhe rezultatet e vitit shkollor 1960-
1961. 

1961 23 

950 Korrespondencë e Komitetit Qendror të PPSH. me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi pranimin në shkolla të  larta të 
disa kuadrove që nuk kanë arsim të mesëm të plotë. 

1961 15 

951 Raporte të Ministrisë së Arsimit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi shkollat profesionale dhe eksperimentale 
dhe mbi forcimin e kontrollit shtetëror në shkolla. 

1961 29 

952 Raport i Ministrisë së Arsimit dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi masat për përmirësimin e edukimit 
jashtëshkollor. 

1961 5 

953 Urdhër, udhëzim dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës e 
komiteteve ekzekutive të rretheve mbi trajtimin dhe strehimin 
e arsimtarëve. 

1961 13 

954 Relacione, projektvendime dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave e 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi çelje shkollash fillore, 7 dhe 11 
vjeçare, paisje me orendi shkollore si dhe shtesa fondesh për 
ndërtim shkollash. 

1961 58 
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955 Udhëzim, relacion e pasqyra të Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës, mbi kriteret dhe rregullat për akordimin e bursave 
për shkollat e larta të vendit. 

1961 13 

956 Raport i Ministrisë së Arsimit dërguar Aparatit të  Këshillit të 
Ministrave, mbi praktikat mësimore dhe ato në prodhim, në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës. 

1961 10 

957 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
rregulloren dhe sigurimin e frontit të punës për riedukimin e 
nxënësve të kolonisë së edukimit të fëmijëve. 

1961 21 

958 Qarkore e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dërguar 
komiteteve ekzekutive të rretheve mbi festimin e ditës së 7 
Marsit si "Dita e Arsimtarit". 

1961 3 

959 Relacione e propozime të institucioneve të ndryshme dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi dhënien e Çmimeve të 
Republikës në fushën e shkencës, artit dhe kulturës. 

1961 58 

960 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa masa për zhvillimin e letërsisë dhe arteve 
dhe mbi nxjerrjen në profesion  të lirë të disa shkrimtarëve 
dhe artistëve. 

1961 13 

961 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport dhe relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi traditat patriotike revolucionare të 
popullit tonë dhe masat për njohjen dhe zhvillimin e tyre të 
mëtejshëm si dhe, mbi ngritjen e dyqanit sallon për shitjen e 
veprave të artit. 

1961 21 

962 Raport i Ministrisë së Arsimit mbi zbatimin e vendimeve të 
Konferencës Kombëtare për Zhvillimin e Kulturës në Fshat 
dhe mbi gjendjen e shtëpive të kulturës dhe të krijimtarisë 
popullore. 

1961 8 

963 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin e mëtejshëm të kulturës fizike dhe 
sportive. 

1961 20 
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964 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, Financave dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Qytetit mbi kalimin e stadiumeve 
"Qemal Stafa" dhe "Dinamo" në vartësi të Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës si dhe mbi krijimin e 
një ndërmarrje për administrimin e objekteve sportive dhe 
qytetin e Tiranës. 

1961 18 

965 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi krijim, fuzionim, 
suprimim dhe kalim aktivitetesh të institucioneve kulturale 
dhe arsimore. 

1961 11 

966 Relacion, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës dhe Kontrollit të Shtetit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e botimeve, bazën 
materiale, përmirësimin e tyre të mëtejshëm dhe tregtimin e 
librit. 

1961 20 

967 Relacion dhe pasqyra të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës 
mbi përmirësimin e punës të bibliotekave. 

1961 7 

968 Raporte, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Institutin Hidrometeorologjik, mbi aktivitetin  
hidrometeorologjik në vendin tonë. 

1961 34 

969 Marrëveshje, projektmarrëveshje, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe Radio-
Difuzionit me ATSH e Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
marrëveshjet kulturore midis Shqipërisë e vendeve të huaja. 

1961 32 

970 Lista emërore e kuadrove të huaja të larguar nga Shqipëria 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave nga Ministria e 
Arsimit e Kulturës. 

1961 4 

971 Korrespondencë dhe pasqyra të Komisionit të Planit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi dërgim kuadrosh për 
specializim në Republikën Popullore të Kinës. 

1961 8 

972 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e rregullores mbi administrimin e 
qyteteve muze. 

1961 19 
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973 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Arsimit e Kulturës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritje muzeumesh në Korçë e Berat, ngritje 
bustesh, mbrojtje e monumenteve të kulturës si dhe, mbi 
njohjen dhe zhvillimin e traditave patriotike e revolucionare të 
popullit tonë. 

1961 13 

974 Korrespondencë e Shërbimit Hidrometeorologjik me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave mbi ftesën që i bëhet Shqipërisë për të 
marrë pjesë në Konferencën e Shërbimit Hidrometeorologjik 
që mbahet në Moskë. 

1961 4 

975 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të rretheve mbi rregullimin dhe 
mirëmbajtjen e varrezave të patriotëve të Rilindjes. 

1961 28 

976 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë mbi 
zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 

1961 34 

977 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi kontrollet e ushtruara 
në institucionet shëndetësore. 

1961 17 

978 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi emërtimin dhe 
kategorizimin e institucioneve shëndetësore. 

1961 10 

979 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë mbi rastet e 
sëmundjeve ngjitëse dhe masat për luftimin e sëmundjeve 
ngjitëse. 

1961 80 

980 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi çrrënjosjen e malaries në vendin 
tonë. 

1961 6 

981 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shtesën e kufijve të financimit të investimeve me emërtimin 
makineri të vitit 1961 dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e aparaturës elektro-
mjekësore. 

1961 18 

982 Relacione, projektvendime dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
ndërtime spitalesh. 

1961 17 
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983 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin dhe rezultatet e 
shërbimit mjeksor në ndërmarrjet dhe qendrat e punës. 

1961 6 

984 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi transferim senatoriumesh dhe mbi 
luftën kundra tuberkulozit. 

1961 5 

985 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrinë e Financave mbi marrjen e masave për forcimin e 
luftës kundra tumoreve. 

1961 9 

986 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi vdekjen e fëmijëve 
0-1 vjeç gjatë vitit 1960 të krahasuar me 1958 dhe 1959, së 
bashku me materialin përkatës. 

1961 25 

987 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Shëndetësisë mbi ngritje dhe ndërtime 
maternitetesh në Tiranë, Vlorë, Krutje etj. 

1961 5 

988 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Elbasanit dhe Gjirokastrës mbi 
funksionimin e llixhave të Elbasanit dhe Glinës dhe ndërtime 
në to. 

1961 6 

989 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi ndërtim, adoptim dhe pajisje për ndërtesën e 
Gamaglobulinës. 

1961 6 

990 Relacion i Drejtorisë së Shërbimit Shëndetësor dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa nevoja të 
domosdoshme të Drejtorisë Shëndetësore të Qytetit të Tiranës. 

1961 2 

991 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi rikonstruksione e ndërtime për banjat 
sulfurore në katundin Bënjë-Përmet. 

1961 3 

992 Urdhër i Ministrisë së Shëndetësisë mbi emërimin e 
Kryeekspertit Mjekoligjor të Republikës si dhe instruksion 
mbi zbatimin e këtij urdhëri. 

1961 4 
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993 Informacion i Kontrollit të Shtetit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave mbi gjendjen e befotrofeve. 

1961 3 

994 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Shëndetësisë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e normativave 
materiale të ushqimit në institucionet shëndetësore. 

1961 6 

995 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi hapje çerdhesh e kopshtesh dhe 
mbi disa masa për përmirësimin e punës në kopshte dhe 
çerdhe. 

1961 40 

996 Urdhër i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar institucioneve 
shëndetësore mbi ekonomizimin dhe përdorimin e drejtë të 
barnave dhe të materialeve sanitare. 

1961 4 

997 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përgatitjen e kuadrit për mami dhe 
transformimin e shkollave dyvjeçare të infermierëve në 
trevjeçare për mami. 

1961 11 

998 Raport, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në konferencat shëndetësore dhe 
punimet në këto konferenca. 

1961 63 

999 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi kërkesa fondi për çelje e ndërtime qendrash 
shëndetësore. 

1961 6 

1000 Relacion dhe korrespondencë e Kryqit të Kuq Shqiptar me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi Sesionin e 26 të Këshillit 
të Qeveritarëve të Ligës që u mbajt në Pragë dhe mbi një 
ndihmë që i jepet refugjatëve algjeriane prej 500.000 lekësh 
nga Kryqi i Kuq Shqiptar. 

1961 10 

1001 Relacion i Kryqit të Kuq Shqiptar dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave mbi organizimin e pikave shëndetësore dhe 
planin e javës së Kryqit të Kuq për 6/mujorin e I të vitit 1961. 

1961 10 

1002 Relacion i Kryesisë së Kryqit të Kuq Shqiptar dërguar Aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e azileve të pleqve. 

1961 5 
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1003 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ardhjen dhe vizitat e 
mjekëve të huaj në Shqipëri. 

1961 14 

13 B.T.SH.   

1004 Materiale dokumentare mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor 
midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Popullore të Kinës dhe mbi trajtimin ekonomik të 
specialistëve kinezë. 

1961 215 

1005 Raporte, relacione dhe korrespondencë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor 
me Republikën Demokratike Gjermane. 

1961 208 

1006 Materiale dokumentare mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor 
me Çekosllovakinë. 

1961 243 

1007 Materiale dokumentare mbi bashkëpunimin tekniko-
shkencore me Çekosllovakinë. 

1961 237 

1008 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi ndihmën teknike që do t'i japë 
Çekosllovakia vendit tonë. 

1961 95 

1009 Vendim i Këshillit të Ministrave, protokoll dhe materiale të 
tjera, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor me Bashkimin 
Sovjetik. 

1961 47 

1010 Relacion, informacion, njoftim dhe korrespondencë mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor midis Shqipërisë e 
Hungarisë në fushën e shkencës, teknikës etj. 

1961 54 

1011 Protokoll, informacione dhe korrespondencë mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me Republikën 
Demokratike të Koresë. 

1961 65 

1012 Protokoll, relacion, njoftime dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dhe asaj të Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor 
me Republikën Popullore të Bullgarisë. 

1961 104 

1013 Lista dhe korrespondencë me institucione dhe Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi ardhjen dhe largimin e 
specialistëve të huaj. 

1961 116 
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1014 Udhëzim i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
udhëzimit Nr.17 dt.7.8.1957 mbi disa rregulla në lidhje me 
zhvillimin e bisedimeve për marrëdhënie ekonomike, 
shoqërore dhe kulturore me shtetet e tjerë. 

1961 1 

1015 Udhëzim e raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa 
çështje në bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1961 12 

1016 Relacion mbi aktivitetin e bashkëpunimit tekniko-shkencor 
për vitin 1960 e 6/mujorin e I-rë të vitit 1961. 

1961 16 

1017 Raporte mbi aktivitetin e Këshillit të Ndihmës Ekonomike 
Reciproke për kohën midis sesioneve të XIII-XIV-XV. 

1961 34 

1018 Protokolle të mbledhjeve mujore të zv. përfaqësuesve të 
Këshillit të Ndihmës Ekonomike Reciproke. 

1961 17 

1019 Protokolle, materiale dhe relacione të përfaqësive tona mbi 
mbledhjen e grupit të përhershëm të punës mbi përgatitjen e 
konditave të përgjithshme të montimeve dhe mbi trajtimin e 
kontatorëve që japin ndihmë në kuadrin e K.N.E.R.-it. 

1961 225 

14 Marrëdhënie me jashtë.   

1020 Protokolle, raporte, rregullore dhe materiale përkatëse mbi 
mbledhjet e Komisionit të Përhershëm për Bujqësinë. 

1961 20 

1021 Materialet e mbledhjeve të Komisionit të Përhershëm për 
Energjinë Elektrike. 

1961 48 

1022 Protokolle, rregullore, relacione dhe korrespondencë mbi 
mbledhjen e Komisionit të Përhershëm të Metalurgjisë së Zezë 
dhe me Ngjyra. 

1961 197 

1023 Relacione, informacione e njoftime të përfaqësive tona mbi 
ndihmën ekonomike të vendeve socialiste të Evropës, vendeve 
kapitaliste të pazhvilluara të Azisë, Afrikës dhe Amerikës 
Latine. 

1961 47 

1024 Raport mbi realizimin e buxhetit të Sekretariatit të Këshillit 
për vitin 1960 si dhe projektbuxheti i Sekretariatit të Këshillit 
për vitin 1961. 

1961 1 

1025 Materiale të mbledhjeve të Komisionit të Tregtisë së Jashtme. 1961 188 

1026 Raporte mujore mbi zbatimin e rekomandimeve të komisionit 
të përhershëm për lidhje ekonomike. 

1961 7 
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1027 Materiale të shqyrtuara në mbledhjen e sesionit të XIV të 
Këshillit të Ndihmës Ekonomike  Reciproke. 

1961 370 

1028 Plani i punës i 6/mujorit të I dhe të II si dhe grafiku  i 
punimeve e i mbledhjeve në Këshillin Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke. 

1961 171 

1029 Informacione dhe studime të Këshillit Ekonomik dërguar 
vendeve pjesëmarrëse mbi zhvillimin ekonomik të vendeve 
socialiste dhe të dhëna të shkurtra mbi zhvillimin ekonomik të 
vendeve kapitaliste të Evropës. 

1961 260 

1030 Protokolle, informacione dhe korrespondencë me sekretariatin 
e Këshillit Ekonomik mbi mbledhjen e ekspertëve të vendeve 
antare të KNER-it mbi problemet dhe format e bashkëpunimit 
në fushën e valutave dhe të financave si dhe krijimi i 
komisionit të përhershëm për financat dhe valutat. 

1961 119 

1031 Materiale të mbledhjes së Komisionit të Përhershëm për 
Transportin dhe Ndërtimin e Makinave. 

1961 78 

1032 Protokolle, parashtresë, diskutime, vërejtje të sesionit të V të 
KNER-it mbi principet e ndarjes ndërkombëtare të punës. 

1961 81 

1033 Materiale mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor dhe mbi 
shkëmbimin e eksperiencës teknike midis vendeve antare të 
këshillit. 

1961 5 

1034 Relacione dhe materiale mbi mbajtjen e konferencave në 
kuadrin e K.N.E.R-it. 

1961 13 

1035 Relacion i Ambasadës Shqiptare në Berlin mbi informacionin e 
dhënë ambasadorëve të shteteve socialiste dhe Kubës nga 
Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Demokratike 
Gjermane me 14 gusht 1961 mbi masat e marra në Berlin. 

1961 6 

1036 Protokoll, informacion dhe korrespondencë mbi mbledhjen e 
sesionit të IX të Komisionit të Përhershëm të Industrisë së 
Qymyrgurit. 

1961 13 

1037 Informacione, promemorie e njoftime mbi disa çështje të 
përfaqësive shqiptare në Këshillin Ekonomik si dhe mbi 
pjesëmarrjen tonë në mbledhjet e komisioneve dhe grupeve të 
punës pranë KNER-it. 

1961 10 
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1038 Programe, lista, projektplani i Komisionit të Përhershëm të 
KNER-it për Energjinë Atomike për qëllime paqësore. 

1961 28 

1039 Referat i paraqitur në mbledhjen e Komisionit të Këshillit 
Ekonomik (KNER) mbi planifikimin e ekonomisë. 

1961 16 

1040 Rend dite dhe materialet që do të shqyrtohen në sesionin e XV 
të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1961 9 

1041 Lista emërore e nëpunësve të KNER-it dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1961 3 

1042 Letër e Sekretariatit të Këshillit Ekonomik, mbi hyrjen në fuqi 
të instruksionit për sigurimin e dokumenteve sekrete. 

1961 2 

1043 Materiale të mbledhjes së grupit të punës për çështjen e 
hartave inxhiniero-gjeologjike. 

1961 4 

1044 Materiale të mbledhjes së Komisionit të Përhershëm të 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

1961 41 

1045 Informacion mbi bisedimin e bërë me Këshillin Tregtar Kinez 
në Moskë për ndarjen socialiste ndërkombëtare të punës. 

1961 7 

1046 Materiale të mbledhjes së Komisionit të Përhershëm të KNER-
it për Statistikën. 

1961 11 

1047 Deklaratë si dhe protesta të përfaqësuesit të Republikës 
Popullore të Shqipërisë në Këshillin e Ndihmës Ekonomike 
Reciproke kundër politikës antishqiptare të antarëve të këtij 
këshilli. 

1961 22 

1048 Përmbledhje e projektmarrëveshjes të paraqitur në KNER nga 
përfaqësuesi i BRSS lidhur me rregullimin e çështjeve që kanë 
lidhje me vendqëndrimin në BRSS të Institucioneve të 
Këshillit të Ndihmës Reciproke. 

1961 46 

1049 Korrespondencë me Sekretariatin e KNER-it mbi refuzimin e 
kërkesës së Jugosllavisë për t'u pranuar antare e kësaj 
organizate. 

1961 24 

1050 Relacione, plan masash dhe korrespondencë mbi mbledhjen e 
ekspertëve të vendeve pjesëmarrëse në KNER për çështje të 
Komisionit Ekonomik Evropian të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara. 

1961 15 
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1051 Vendime të Sekretariatit të Këshillit Ekonomik mbi 
regjistrimin pranë Organizatës së Kombeve të marrëveshjeve 
mbi transportin hekurudhor dhe lumor. 

1961 7 

1052 Materiale mbi mbledhjen e VIII-të në Bukuresht të 
Zv/përfaqësuesve të vendeve anëtare të Këshillit Ekonomik. 

1961 9 

1053 Relacion mbi punën që ka bërë delegacioni shqiptar në 
kuadrin e kleringut të shumanshëm në Bukuresht. 

1961 6 

1054 Rregullore e brendshme e Degës për Marrëdhënie Ekonomike 
me Jashtë. 

1961 8 

1055 Rregullore e Sekretariatit të Këshillit të Ndihmës Ekonomike 
Reciproke. 

1961 26 

1056 Letër e Sh. Koço Theodhosi dërguar Presidentit të Komisionit 
të Planit të Shtetit të RP. të Polonisë mbi zhvillimin e 
kosultimeve dypalëshe midis përfaqësive të komisioneve të 
planit të të dy vendeve. 

1961 4 

1057 Informacion i Aparatit të Këshillit Ministrave mbi disa 
mosmarrëveshje që kanë lindur me RP. të Polonisë në fushën e 
BTSH. 

1961 6 

1058 Materiale të mbledhjes së Komisionit të Përhershëm për 
Naftën dhe Gazin. 

1961 81 

1059 Materiale mbi mbledhjet e Komisionit të Përhershëm të 
Materialndërtimit dhe mbi ardhjen e specialistëve të grupit të 
punës së materialndërtimit. 

1961 50 

1060 Protokoll i mbledhjes së gjashtë të përfaqësuesve të vendeve 
në KNER. 

1961 5 

1061 Informacione dhe materiale të tjera mbi mbledhjet e 
Komisionit të Përhershëm për Industrinë Kimike. 

1961 15 

15 Juridike e puna fizike.   

1062 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.3.1961, mbi shqyrtimin e projektdekretit mbi një ndryshim 
në ligjin Nr.2625 datë 17.2.1958 mbi Kodin e Procedurës Civile 
të RP. të Shqipërisë. 

1961 7 
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1063 Raport i Ministrisë së Drejtësisë dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi gjendjen e kriminalitetit si dhe, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.4.1961. 

1961 33 

1064 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë si dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.4.1961 mbi avokatinë. 

1961 8 

1065 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minsitrave, datë 
5.5.1961 mbi shqyrtimin e raportit për punën e Arbitrazhit 
Shtetëror pranë Këshillit të Ministrave si dhe mbi punën e 
Arbitrazhit për 6/mujorin e parë të vitit 1961. 

1961 14 

1066 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.9.1961 mbi oficerët dhe gjeneralët e ushtrisë popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndihmën shtetërore në të 
holla nënave me shumë fëmijë dhe nënave të vetme, 
përgjegjësinë e prindërve për sjellje të këqija të fëmijëve dhe 
mbi masat për edukimin e tyre, mbi organizimin gjyqësor dhe 
zgjedhjet e gjykatave popullore, së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1961 60 

1067 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.10.1961 mbi shqyrtimin e relacionit për divergjencat e 
legjislacionit tonë në disa konventa ndërkombëtare të punës 
që janë ratifikuar nga vendi ynë. 

1961 9 

1068 Relacion dhe projektudhëzim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi planifikimin e banesave që do të përdoren për 
ekzekutimin e vendimeve të gjykatave. 

1961 3 

1069 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
lirimin e hoteleve për banim të përhershëm. 

1961 7 

1070 Relacione të Ministrisë së Drejtësisë, mbi interpretimin 
autentik të nenit 23 të Kodit Penal. 

1961 3 

1071 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi heqjen e 
imunitetit të deputetëve të Kuvendit Popullor Liri Belishovës 
e Maqo Çomos. 

1961 2 

1072 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në Sesionin e 7-të të Legjislaturës së 4-t. 

1961 4 
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1073 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi krijimin e një 
këshilli gjyqësor të posaçëm. 

1961 4 

1074 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi kufizimin e elementëve 
të padëshiruar në Kombinatin e Laçit dhe mbi sistemimin e të 
internuarve. 

1961 6 

1075 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi heqjen e 
një cont-corenti në Bankën e Berlinit Perëndimor nga firma 
gjermane A.E.G. për blerjen e nëpunësve të vendeve 
socialiste.(Për t'i rekrutuar e aktivizuar kundër vendeve të tyre 
për spiunazh.). 

1961 1 

1076 Udhëzim i Ministrisë së Financave mbi përgjegjësinë materiale 
të punëtorëve dhe nëpunësave si dhe analizë e relacion mbi 
administrimin dhe ruajtjen e pasuirsë socialiste, me dekretin 
përkatës. 

1961 57 

1077 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave mbi problemet që dalin nga zgjidhja e çështjeve 
civile. 

1961 15 

1078 Dekrete të Kuvendit Popullor mbi ndarjen administrative 
tokësore të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1961 34 

1079 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi thirrjen nën armë. 

1961 2 

1080 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kualifikimin 
e punëtorëve. 

1961 6 

1081 Korrespondencë e Prokurorisë së Përgjithshme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi kondravajtjet. 

1961 13 

1082 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi interpretimin 
e neneve 2 dhe 7 të dekretit 1874 datë 7.6.1954 mbi shtetësinë 
dhe mbi dhënie e lënie shtetësie. 

1961 25 

1083 Udhëzim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe korrespondencë 
mbi punën 4 orëshe si dhe informacion i B.Profesionale të 
Shqipërisë, mbi punën jashtë kohës normale në shëndetësi. 

1961 15 

1084 Korrespondencë e Prokurorisë së Përgjithshme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi helmimet. 

1961 28 
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1085 Material mbi organizimin shtetëror të vendit tonë. 1961 10 

1086 Korrepsondencë e Komitetit Qendror të PPSH me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi emërime e shkarkime kuadrosh. 

1961 20 

1087 Urdhëressa, rregullore dhe korrespondencë e Komitetit 
Ekzekutiv të Durrësit dhe Tiranës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi ruajtjen e rendit, pastërtisë, lulishteve nga 
dëmtimet, ndërtimet, qarkullimin e mjeteve të transportit etj. 

1961 24 

1088 Dekrete të Kuvendit Popullor mbi falje dhe ulje dënimesh. 1961 60 

1089 Dekrete të Kuvendit Popullor mbi dhënie dekoratash. 1961 377 

1090 Materiale dokumentare mbi bashkëpunimin në fushën e 
problemeve të sigurimeve shoqërore dhe mbi dhënien e 
ndihmës juridike për çështjet civile familjare dhe penale midis 
Shqipërisë dhe Rumanisë, Gjermanisë e Bullgarisë. 

1961 26 

1091 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondi për 
shpenzime që do bëhen lidhur me mbledhjen e nënkomisionit 
dhe komisionit Shqiptaro-Jugosllav për ekonominë ujore. 

1961 2 

1092 Raport, relacione, informacione, evidenca dhe korrespondencë 
e komiteteve ekzekutive të rretheve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi realizimin e planit të punës fizike për vitin 
1961. 

1961 330 

1093 Evidenca dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
planifikimin e punës fizike për vitin 1962. 

1961 101 

1094 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive mbi 
kontabilizimin financiar të punës fizike. 

1961 2 

1095 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor Burrel, mbi përjashtimet nga 
puna fizike dhe mbi rezultatet e realizimit të planit të punës 
fizike në Kryeministri për vitin 1960. 

1961 13 

16 Pushteti lokal.   
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1096 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, mbi 
punën e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe masat që duhen marrë, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës. 

1961 573 

1097 Projektplani i zhvillimit ekonomik e kultural për vitin 1962 të 
komiteteve ekzekutive të rretheve Durrës e Krujë. 

1961 73 

1098 Raporte dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
dhe aktivitetin e këshillave popullore të fshatrave. 

1961 104 

1099 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi disa ndryshime në ndarjen administrative 
tokësore të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe mbi disa 
ndryshime në organet e pushtetit në rrethin e Lezhës. 

1961 5 

1100 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e një 
zëvendëskryetari në organikën e Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës. 

1961 19 

1101 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e 
kursit të kryetarëve të këshillave popullore të bashkuara. 

1961 1 

1102 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rretheve Përmet e Krujë mbi strehimin ushtarak. 

1961 2 

1103 Korrespondencë mbi shpërblimin e kryetarëve të këshillave 
popullore të fshatrave të bashkuara. 

1961 1 

1104 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, dërguar 
Komitetit Qendror të PPSH. mbi disa masa që duhen marrë 
për forcimin e mëtejshëm të pushtetit në qytete. 

1961 6 

1105 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi lejet e brezit 
kufitar. 

1961 3 

1106 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Tepelenës mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës. 

1961 5 

1107 Raport, informacion, lista dhe korrespondencë e komiteteve 
ekzekutive të rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi shtimin e popullsisë në qytete. 

1961 87 
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1108 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të ngritura 
për rrethin e Sarandës. 

1961 5 

1109 Evidenca dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi kërkesat 
për strehim, pashaportizim dhe mbi shitjen e trojeve. 

1961 123 

1110 Qarkore dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e rregullt 
të postës dhe shtypit në fshatra. 

1961 31 

1111 Korrespondencë e komiteteve ekzekutive të rretheve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e kuadrove të 
komiteteve ekzekutive në shkolla e kurse dhe mbi dhënie 
rrogë personale. 

1961 156 

1112 Relacione, lista dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive 
të rretheve me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
sistemimin në punë të forcave të lira dhe fuqisë punëtore. 

1961 87 

1113 Qarkore, informacion dhe korrespondencë  e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen e sekretit shtetëror. 

1961 6 

1114 Raport i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Gjirokastrës, mbi trajtimin e kuadrit për vitin 1960. 

1961 6 

1115 Korrespondencë e komiteteve ekzekutive me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen dhe kërkesat për kopshte 
e çerdhe. 

1961 46 

1116 Lista e personave që propozohen për dekorime dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave nga Komiteti Ekzekutiv i 
Rrethit të Korçës. 

1961 6 

1117 Raport i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Peshkopisë dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi rezultatet  e arritura 
nga kontrolli për rregjimin e kursimit. 

1961 18 

17 Lutje-ankesa.   

1118 Informacione përmbledhëse mujore të dërguara nga masat, 
shokut Kryeministër. 

1961 289 

18 Rezerva shtetërore.   
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1119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse mbi qarkullimin e mallrave në rezerva shtetërore. 

1961 16 

19 Peshë-matje.   

1120 Aktkontrollet e Drejtorisë së Kontrollit të Peshëmatjes, të 
mbajtura në zyrat e kontrollit në rrethe gjatë vitit 1961. 

1961 68 

1121 Raportet e punës nga zyrat e kontrollit në rrethe gjatë vitit 
1961, 3/mujor, 6/mujor etj. dhe raporti i Drejtorisë për 
analizën e punës të vitit 1961. 

1961 91 

1122 Korrespondencë me materiale të konferencave 
ndërkombëtare. 

1961 123 

20 Fetare.   

1123 Raport mbi funksionimin e Aparatit të Komunitetit Mysliman 
Shqiptar. 

1961 4 

1124 Lutje, lista dhe korrespondencë e Komitetit Mysliman me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi pranimin në shkollën e 
medresesë. 

1961 56 

1125 Historikët e komuniteteve fetare. 1961 13 

1126 Korrespondencë me komunitete fetare mbi ftesat që u bëhen 
për të marrë pjesë në konferenca e ceremoni fetare jashtë 
shtetit. 

1961 29 

1127 Informacion dhe korrespondencë e Kishës Katolike me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi rënien e këmbanave të 
Kishës Katolike. 

1961 4 

1128 Përshëndetje e Kryepeshkopit të gjithë Shqipërisë imzot Paisit 
drejtuar klerit dhe besimtarëve të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipësisë me rastin e Pashkëve. 

1961 2 

1129 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komunitetin Mysliman mbi ardhjen e një gazetari turk. 

1961 2 

1130 Procesverbal i Hetuesisë të Degës së Punëve të Brendshme, 
Berat, i mbajtur për aktin imoral të babait të teqes së Rabijes, 
Ferik Zenelaj. 

1961 2 

1131 Qarkore, relacione dhe korrespondencë të Komunitetit 
Bektashian dërguar teqeve të ndryshme. 

1961 26 
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1132 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komunitetin fetar mbi buxhetin. 

1961 6 

1133 Korrespondencë e Kryesisë së Kishës Katolike me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi zgjedhjen e Provincialatit 
Françeskan. 

1961 2 

1134 Informacion mbi korrespondencën e komuniteteve fetare me 
kolonitë shqiptare në vendet e huaja. 

1961 1 

1135 Lutje e ankesa të klerikëve të ndryshëm drejtuar Këshillit të 
Ministrave për transferim. 

1961 25 

21 Administrata.   

1136 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave mbi shpenzimet në valutë. 

1961 47 

1137 Pasqyra e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
planit financiar për vitin 1961. 

1961 38 

1138 Projektplani i buxhetit për vitin 1962. 1961 36 

1139 Konsumtivi i vitit 1960 dhe 1961 të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1961 49 

22 Refugjatë.   

1140 Lista të emigrantëve blegtorë grekë që ndodhen  në 
Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1961 22 

1141 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi riatdhesimin e shqiptarëve dhe trajtimin e tyre. 

1961 118 

1142 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi kërkesa për pasaporta për të dalë jashtë shtetit. 

1961 54 

1143 Informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
gjendjen e emigrantëve jugosllavë. 

1961 74 

1144 Lista emërore e emigrantëve grekë e jugosllavë që ndodhen 
me banim në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1961 95 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1145 Lista dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve Brendshme 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi riatdhesimin e të 
huajve në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1961 19 

1146 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e komitetet ekzekutive të 
rretheve mbi trajtimin e emigrantëve që banojnë në 
Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1961 323 

23 Shtesa 1.   

1147 Letërkëmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe të 
Qeverive të Bashkimit Sovjetik, RP të Polonisë, Hungarisë, 
Bullgarisë, Rumanisë, RD Gjermane dhe Republikës 
Çekosllovake për qëndrimin e qeverive të vendeve anëtare të 
Traktatit të Varshavës ndaj RP të Shqipërisë. 

01.05.1961 - 
07.12.1961 

120 

1148 Letër e K.Q. të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe e Këshillit të 
Ministrave të RP të Shqipërisë drejtuar K.Q. të Partisë 
Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Këshillit të Ministrave të 
Bashkimit Sovjetik për prishjen e njëanshme të marrëveshjeve 
shtetërore me vendin tonë nga ana e Bashkimit Sovjetik. 

07.06.1961 99 

1149 Letërkëmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Bashkimit Sovjetik për çështjen e Bazës Ushtarako-Detare të 
Vlorës. 

03.23.1961 - 
05.08.1961 

42 

1150 Letër falenderimi e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar 
Qeverisë së RP të Hungarisë për dhënien e një kredie falas 
Shqipërisë. 

01.21.1961 4 

1151 Përgjigje e Qeverisë së RP të Shqipërisë ftesës së Qeverisë së 
R.S. Çekosllovake për pjesëmarrjen në panairin e Bërnos në 
vitin 1961. 

07.18.1961 3 

1152 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Polonisë për pjesëmarrjen në panairin e 
Poznanit në vitin 1961. 

04.04.1961 - 
06.02.1961 

3 

1153 Kërkesë e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së RP 
të Kinës për akordim kredie dhe furnizim drithi Shqipërisë 
nga ana e Kinës. 

10.07.1961 8 
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1154 Letër këmbimi midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së R.D.P të Koresë për kërkesën e një kredie për 
Shqipërinë. 

10.07.1961 - 
11.30.1961 

8 

1155 Letra të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së 
Republikës së Kubës për forcimin e marrëdhënieve shtetërore 
dhe ekonomike midis dy vendeve. 

01.16.1961 - 
12.08.1961 

11 

1156 Informacione të Kryetarit të Delegacionit Qeveritar Spiro 
Koleka, dërguar nga Pekini, shokut Enver Hoxha, mbi ecurinë 
e bisedimeve me Qeverinë e RP të Kinës lidhur me kërkesat 
për makineri e pajisje për vitin 1961 dhe për pesëvjeçarin e 
tretë (1961-1965) si dhe shënime dhe të dhëna për punën e 
delegacionit. 

12.07.1960 - 
02.06.1961 

156 

1157 Procesverbale të mbledhjeve të Byrosë së Çmimeve pranë 
Këshillit të Ministrave. 

01.05.1961 - 
12.12.1961 

95 

1158 Propozimi për heqjen nga detyra të Kryetarit të Komitetit 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Gramshit Selman Ajazi, dërguar 
K.Q. të Partisë së Punës të Shqipërisë për shkak se është kapur 
në flagrancë në marrëdhënie intime me një grua. 

07.06.1961 - 
07.10.1961 

4 

1159 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Vlorës dhe të Komisionit Qeveritar, si dhe kërkesa e 
deklarata për dhënie pensioni patriotik Ibrahim Tahir Shytit 
(ka lidhje me dosjen Nr.    të vitit 1961). 

1960 - 
12.25.1961 

23 

1176 (?) Kjo dosje u hap vetëm prej skedës. - 0 

 
 


