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18 Viti 1962.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29.1.1962 me protokollin përkatës 
mbi zbatimin e vendimit të Pleniumit të KQ të PPSH "Mbi 
masat që duhen marrë për zhvillimin e ekonomisë pyjore, 
shfrytëzimin racional dhe ekonomizimin e lëndës së drurit". 

1962 35 

2 Informacion i Bankës së Shtetit me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 29.1.1962 mbi zbatimin e 
detyrave të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.171 datë 
2.6.1961 mbi sistemin e makinerive, pjesëve të këmbimit dhe 
materialeve të tepërta. 

1962 28 

3 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave i datës 29.1.1962 me 
vendimin e KQ të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave mbi 
heqjen e detyrimit të grurit në zonat malore. 

1962 12 

4 Raport i Ministrisë së Financave dhe i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 29.1.1962 me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi dëmtimin e prodhimit të drithrave të bukës në 
disa rrethe dhe mbi efektin e tij në fondin e grumbullimit si 
dhe mbi disa masa për të lehtësuar gjendjen ekonomiko-
financiare të kooperativave bujqësore. 

1962 13 

5 Relacion i Aparatit të Këhillit të Ministrave me procesverbalin 
e Këshillit të Ministrave datë 29.1.62 për disa ndryshime në 
dekretin nr.2723 datë 14.8.1958 "mbi mbrojtjen e bujqësisë, me 
dekretin përkatës. 

1962 8 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.1.1962 mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë tremujorit të parë të vitit 1962 së bashku 
me planet e aprovuara. 

1962 15 

7 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi Sigurimet Shoqërore 
Shtetërore.(Mbledhje e dt. 29.01.1961). 

1962 14 
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8 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë nën-raport i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 13.3.1962 së bashku me vendimin përkatës 
mbi gjendjen shëndetësore të popullit dhe higjenën dhe 
informacione mbi zbatimin e detyrave lidhur me këtë 
problem. 

1962 19 

9 Raport dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 13.3.1962 me vendimin përkatës mbi punën e Komitetit 
ekzekutiv të kp të rrethit Berat. 

1962 23 

10 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 13.3.62 Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
disa ndryshime në kodin e proçedurës civile. 

1962 11 

11 Raport i Ministrisë së Financave me procesverbalin e Këshillit 
të Ministrave datë 17.4.1962 mbi plotësimin e planit dhe 
zbatimin e buxhetit të shtetit për tremujorin e parë të vitit 
1962. 

1962 67 

12 Rapot i Ministrisë së Financave me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 17.4.1962 mbi gjendjen e sektorit 
të llogarisë në ndërmarrjet dhe organizatat ekonomike dhe 
masat për përmirësimin e mëtejshëm të gjendjes. 

1962 16 

13 Relacion i Ministrisë së Industrisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 17.4.1962 së bashku me vendimin 
përkatës mbi administrimin, shfrytëzimin dhe projektimin e 
veprave energjitike dhe mbi inspektoriatin shtetëror të 
sigurimit teknik për instalimet dhe paisjet elektrike si dhe 
dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1962 22 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.4.1962 mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë tremujorit të dytë të vitit 1962 dhe planet e 
aprovuara. 

1962 11 
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15 Raport dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.4.1962 dhe vendimi përkatës mbi pagën mesatare të 
punonjësve. 

1962 12 

16 Raport dhe relacion i Ministrisë së Drejtësisë, Procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.6.1962 me qarkoren 
e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 
1961 dhe mbi gjykimin e çështjeve civile. 

1962 52 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
6.6.1962, për shkeljen e rregullores mbi ruajtjen, mirëmbajtjen 
dhe shfrytëzimin e makinerisë me material përkatës. 

1962 19 

18 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
6.6.1962 mbi funksionimin organizativ të kooperativave të 
konsumit. 

1962 19 

19 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Financave me procesverbalin e Këshillit të Ministrave datë 
6.6.1962 mbi plotësimin e detyrave të uljes së kostos për vitin 
1961 dhe tremujorin e parë 1962. 

1962 11 

20 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 6.6.1962, Ligj i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndryshime në ligjin mbi mbrojtjen e tyre. 

1962 12 

21 Relacion i Komisionit të Planit të shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 29.6.1962 së bashku 
me vendimin dhe udhëzimin përkatës mbi përfundimet e 
arritura nga konsulta popullore për prodhimet e reja si dhe 
raporti përmbledhës i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
këtë problem. 

1962 129 

22 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, proceverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 29.6.1962 me protokollin përkatës 
mbi shtimin e aftësisë ujitëse dhe teknikën e ujitjen në 
bujqësinë tonë. 

1962 15 
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23 Informacion i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 29.6.1962 mbi 
plotësimin e planit të fitimit nga ndërmarrjet për vitin 1961 
dhe mbi mjetet e xhiros. 

1962 9 

24 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 29.6.1962 mbi një shtesë në 
dekretin nr.3305 datë 24.7.1961 mbi dekorimin e punonjësve të 
bujqësisë. 

1962 2 

25 Projektplani i çështjeve që do të merren në shqyrtim nga 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të tretë të vitit 1962 së bashku me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 29.6.1962 dhe planet 
e aprovuara. 

1962 11 

26 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe nën-raport i 
Ministrisë së Shëndetësisë me procesverbalin e Këshillit të 
Ministrave 29.6.1962 mbi pastërtinë komunale të qyteteve dhe 
ujësjellsave. 

1962 10 

27 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e planit 
dhe buxhetit për 6/mujorin e parë të vitit 1962. 

1962 97 

28 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.7.1962 dhe 
vendimet e Këshillit të Ministrave mbi kundravajtjet, mbi 
mbrojtjen e bujqësisë dhe mbi arsimin fillor të detyruar, së 
bashku me dekretet përkatëse. 

1962 48 

29 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, i Ministrisë së 
Tregtisë, Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 27.7.1962 me urdhëresën përkatëse mbi shtypshkronjat 
aparatet udhëzues dhe vulat dhe mbi shpërblimet e mbajtjes 
së mallrave në ruajtje. 

1962 15 

30 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, Procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.9.1962 me 
vendimin përkatës mbi punën e Komitetit ekzekutiv të kp të 
rrethit Kukës. 

1962 63 
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31 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.9.1962 mbi 
përfundimet e vitit shkollor 1961-1962 dhe pregatitjet për vitin 
e ri shkollor 1962-1963. 

1962 36 

32 Raport i Ministrisë së Financave, Informacin i Komisionit të 
Planit të Shtetit, Procesverbal i  mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 12.9.1962 me urdhërin përkatës mbi gjendjen 
e debi-kredive dhe mbi disa masa që duhet të merren dhe mbi 
plotësimin e detyrave të uljes së kostos gjatë 6/mujorit të parë 
të vitit 1962. 

1962 17 

33 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, Procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 12.9.1962 me 
vendimin përkatës mbi një shtesë në dekretin nr.3305 datë 
24.7.1961 për dekorimin e punonjësve të bujqësisë. 

1962 8 

34 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, i Komisionit të Planit të 
Shtetit, proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1962 me vendimin përkatës mbi gjendjen e ndërmarrjes 
bujqësore shtetërore "29 nëntori" Lushnjë. 

1962 50 

35 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1962 mbi përfundimet e arritura gjatë 8 mujorit në 
industrinë e naftës. 

1962 37 

36 Raport i Ministrisë së Tregtisë dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.10.1962 mbi realizimin e 
import-eksportit gjatë 8 muajve të vitit 1962. 

1962 23 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.10.1962 mbi planin e çështjeve që do të marrë në shqyrtim 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të katërt të vitit 1962. 

1962 18 

38 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, Procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.10.1962, Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
ekzekutimin e dënimeve. 

1962 31 

39 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e 
planit 9 mujor në gjithë degët e ekonomisë. 

1962 17 
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40 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 23.11.1962 me 
vendimin përkatës mbi punën e Komitetit ekzekutiv të kp të 
rrethit Pogradec. 

1962 55 

41 Raport i Ministrisë së Idustrisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 23.11.1962 mbi plotësimin e 
planit dhe detyrave të ngarkuara Industrisë mekanike dhe për 
perspektivën e zhvillimit të saj të mëtejshëm. 

1962 29 

42 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.11.1962 mbi masat e marra dhe rezultatet e arritura për 
sigurimin teknik në punë. 

1962 14 

43 Relacion i Ministrisë së Financave, Procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 23.11.1962 me vendimin përkatës 
mbi buxhetin konsuntiv të shtetit për vitin 1961. 

1962 18 

44 Raporte të Ministrisë së Financave, Procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1962, Ligj i Kuvendit 
Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi projektplanin 
dhe projektbuxhetin e vitit 1963 së bashku me planet e 
aprovuara. 

1962 332 

44/1 Raporte të Ministrisë së Financave, Procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1962, Ligj i Kuvendit 
Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi projektplanin 
dhe projektbuxhetin e vitit 1963 së bashku me planet e 
aprovuara. 

1962 337 

44/2 Raporte të Ministrisë së Financave, Procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1962, Ligj i Kuvendit 
Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi projektplanin 
dhe projektbuxhetin e vitit 1963 së bashku me planet e 
aprovuara. 

1962 336 

44/3 Raporte të Ministrisë së Financave, Procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1962, Ligj i Kuvendit 
Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi projektplanin 
dhe projektbuxhetin e vitit 1963 së bashku me planet e 
aprovuara. 

1962 451 
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44/4 Raporte të Ministrisë së Financave, Procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 14.12.1962, Ligj i Kuvendit 
Popullor, vendime të Këshillit të Ministrave mbi projektplanin 
dhe projektbuxhetin e vitit 1963 së bashku me planet e 
aprovuara. 

1962 405 

45 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe nën-raport i Komisionit të 
Kontrollit të shtetit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 14.12.1962 me protokollin përkatës mbi 
veprimtarinë e NBSH-ve në vitin 1962. 

1962 56 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.12.1962, për krijimin e inspektoriatit shtetëror të sigurimit 
teknik për minierat si dhe mbi shpronësimet dhe rekuizimet, 
së bashku me dekretet dhe vendimet përkatëse. 

1962 25 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
4.12.1962 mbi projektplanin e çështjeve që do të marrë Këshilli 
i Ministrave gjatë vitit 1963. 

1962 17 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

48 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vendimin përkatës mbi 
pagat bazë të punëtorëve të Industrisë së Lëkurëve. 

1962 7 

49 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Industrisë me vendimin përkatës mbi një shtesë fondi për 
rindërtimin e fabrikës së sheqerit në Maliq. 

1962 7 

50 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtruarjen 
me parket ose me dërrasë të thjeshtë një dhomë për çdo 
apartament. 

1962 5 

51 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Komunikacioneve mbi korigjimin e planit të transportit 
automobilistik për Ministrinë e Komunikacioneve dhe të 
Ndërtimit. 

1962 3 

52 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të konsumit i 
Drejtorisë Qendrore të NSHFP-ve dhe i Ministrisë së Tregtisë 
mbi rezervat në artikujt ushqimorë për stinën dhe pregatitjen 
e tregtisë dimërore me artikujt industrialë. 

1962 5 
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53 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi shpërndarjen e 
karburanteve. 

1962 2 

54 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi përmirësimin e shërbimit 
doganor. 

1962 2 

55 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i 
Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale mbi zgjerimin e 
ndihmës mjekësore në ndërmarrje. 

1962 8 

56 Relacion i Ministrisë së Tregtisë i Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, i Komitetit Shtetëror të 
Punës e Pagave dhe B.Q. të Kooperativave të Konsumit mbi 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.31 datë 
25.1.1961, mbi zgjerimin e tregtisë me përqindje. 

1962 5 

57 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
administrimin e mencave të shkollave. 

1962 8 

58 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave me protokollin 
e Këshillit të Ministrave mbi rezultatet e punës me normë dhe 
mbi vendosjen e normave teknike të punës. 

1962 15 

59 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi shtimin dhe 
gjendjen e aftësisë ujitëse në veprat lokale e kombëtare. 

1962 6 

60 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi ngritjen e furrave 
kolektive në kooperativat bujqësore. 

1962 3 

61 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë për rritjen e dietës së 
punonjësve që shkojnë në fshat. 

1962 5 

62 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë së bashku me vendimin e 
Këshillit të Ministrave dhe vrejtjet e dikastereve për forcimin e 
punës në sektorin e ujrave. 

1962 6 

63 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një ndryshim të pikës 28 të vendimit të KM 
nr.171 datë 2.6.1961 mbi sistemimin e makinerive, pjesëve të 
këmbimit dhe materialeve të tepërta si dhe mbi krijimin e 
ndërmarrjeve shtetërore për furnizimin e materialeve 
bujqësore Durrës. 

1962 6 
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64 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me vrejtjet 
e institucioneve qendrore dhe vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e një ndërmarrje bujqësore lokale në 
rrethin e Gramshit. 

1962 7 

65 Raport i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndyshime në drejtimin ekonomik të 
NZSH-së në Tiranë. 

1962 5 

66 Raporte të Bankës së Shtetit dhe Ministrisë së Financave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e parë të vitit 1962. 

1962 14 

67 Raport i Bankës së Shtetit dhe i Ministrisë së Financave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi planin e kreditit me 
afat të gjatë për ndërtim e meremetim banesash për vitin 1962. 

1962 7 

68 Relacion dhe projektvendim i aparatit të Këshillit të 
Ministrave për një ndryshim në vendimin nr.457 datë 
31.5.1951 mbi nxjerrjen e të ardhurave shtetërore . 

1962 5 

69 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, Raport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, vrejtjet e Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë me vendimet e Këshillit të 
Ministrave mbi një organizim më të mirë të konsumit 
shtetëror të projektimit në ndërtim. 

1962 31 

70 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e nenit 51 të vendimit 
të Këshillit të Ministrave Nr.256 datë 3.7.1957, mbi lejen 
plotësonjëse të kuadrove shkencor. 

1962 6 

71 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 8/1/1962. 

1962 9 

72 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi bllokun e ullinjve në rrethin e 
Beratit si dhe informacion mbi zbatimin e vendimit. 

1962 6 

73 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë vendim i Këshillit të 
Ministrave, vrejtje të Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave 
mbi krijimin dhe detyrat e degës së inspektoriatit të 
mekanikës bujqësore. 

1962 10 
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74 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi kalimin e një bllok toke 
të NBSH Vlorës kooperativës bujqësore të Nartës. 

1962 3 

75 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e SMT-së në Peqin së bashku me 
skicën e vendit të vendosjes së SMT-së. 

1962 9 

76 Raport i Ministrisë së Financave mbi disa konstatime të 
kontrollit financiar në rrethet Pukë, Peshkopi, Kukës dhe 
Tropojë. 

1962 7 

77 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi hapjen e arkave shtetërore të kursimit dhe 
sigurimeve. 

1962 5 

78 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndryshime në përqindjet e interesit të 
depozitave të kursimit. 

1962 5 

79 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndryshime në pasqyrën e rabateve me 
pakicë për qytetin dhe fshatin. 

1962 5 

80 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë kufiri 
financimi për vitin 1961 për shpimet e naftës. 

1962 8 

81 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Minierave e Gjeologjisë 
me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi shtesën e kufirit të 
financimit për shtim kapaciteti në uzinën e përpunimit të 
naftëc Cërrik. 

1962 4 

82 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin 
e disa tarifave të tatimit mbi xhiro. 

1962 8 

83 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me relacionin përkatës mbi disa ndryshime në 
ndarjen administrative. 

1962 19 

84 Relacion dhe projektvendim i aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi tarifat e turizmit. 

1962 2 

85 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave me vrejtjet e institucioneve mbi çmimet e shitjes 
me pakicë të kuvertave prej pambuku. 

1962 6 
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86 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.1.1962. 

1962 4 

87 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
pushimin e veprimtarisë së NSHFP-ve në Elbasan dhe Cërrik 
si dhe krijimin e NSHFP-ve në qytetin e Pogradecit së bashku 
me vrejtjet e institucioneve. 

1962 12 

88 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë mbi 
prodhimin e vajgurit ndriçonjës. 

1962 2 

89 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
projektidenë e uzinës metalurgjike të bakrit në Kukës. 

1962 11 

90 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi shkurtimet që propozohen t'u bëhen 
ministrive, në mallrat e importit të vitit 1962 si dhe 
informacion i Ministrisë së Industrisë mbi zbatimin e 
vendimit. 

1962 22 

91 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen dhe 
masat që duhen të merren në kulturën e ullirit. 

1962 7 

92 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale 
dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave Nr.440 datë 27.10.1960 mbi punën 
akord në sektorin e ndërtimit. 

1962 5 

93 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi ndërtimet e ngrehinave 
në kantjeret dhe kushtet e jetesës së punonjësve të ndërtimit. 

1962 8 

94 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe korrespondencë e 
aparatit të Këshillit të Ministrave me aparatin e Komitetit 
Qendror të PPSH mbi planin urbanistik të përgjithshëm të 
qytetit të ri të Kukësit, së bashku me vendimin dhe 
planimetritë përkatëse. 

1962 60 

95 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve dhe i Ministrisë së 
Ndërtimit me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e 
lokalitetit të Libofshës me rrugë automobilistike. 

1962 6 

96 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi financimin e disa veprave të ndërtimit të vitit 
1962 pa preventiva definitivë. 

1962 6 
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97 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi projektidenë e kanalit vaditës Bistricë-Vagalat. 

1962 7 

98 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
disa ndryshime në planin e tretë pesëvjeçar për mbjelljet e 
vreshtave në sektorin shtetëror kombëtar dhe lokal të 
bujqësisë. 

1962 7 

99 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi lejimin e therrjes së 
qingjave meshkuj përpara afateve të caktuara. 

1962 4 

100 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave, mbi shtypjen, shpërndarjen dhe 
përdorimin e formularëve, statistikore dhe të dokumentave 
kontabile e teknike. 

1962 13 

101 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
caktimin e vendit të ri të varrezave të qytetit të Tiranës dhe 
shpronësim pasurie të palujtëshme. 

1962 21 

102 Relacion i Bankës së Shtetit me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi mundësitë e mekanizimit të mëtejshëm të 
ngarkim-shkarkimit. 

1962 20 

103 Raport i Ministrisë së Financave, Shëndetësisë dhe Arsim-
Kulturës me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi masat që 
duhen marrë për forcimin e regjimit të kursimit në 
institucionet social-kulturale. 

1962 47 

104 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi të drejtat e punonjësve të përfaqësive të RP të 
Shqipërisë në shtetet e huaja. 

1962 31 

105 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme  mbi 
projektmarrëveshjen mbi radion, televizionin dhe kinemanë 
me Irakun. 

1962 8 

106 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi aderimin e vendit tonë në qendrën 
për konservimin dhe restaurimin e vlerave kulturale. 

1962 4 
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107 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjen postare dhe të 
telekomunikacioneve, përfunduar midis RP të Shqipërisë dhe 
RP të Mongolisë. 

1962 15 

108 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi përjashtimet e 
bëra nga puna fizike. 

1962 4 

109 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
vrejtjet e institucioneve qendrore, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa probleme ekonomiko-financiare të 
kooperativave të konsumit. 

1962 20 

110 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
pasqyrat përkatëse mbi gjendjen dhe ndryshimet e bëra gjatë 
vitit 1961 në personelin e organikave dhe listë-organikave. 

1962 8 

111 Relacion dhe projektvendim i Komitetit shtetëror të punës dhe 
pagave mbi krijimin e byrosë teknike dhe modeleve pranë 
NISH Veshmbathjes Korçë dhe qeramikës Tiranë. 

1962 5 

112 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndarjen e Institutit të Gjuhësisë 
dhe Historisë si Institut më vete. 

1962 8 

113 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e Institutit tre vjeçar të 
arteve figurative. 

1962 4 

114 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi organizimin e llotarisë së sportit. 

1962 7 

115 Relacion i Drejtorisë së Radiodifuzionit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi ngritjen pranë Drejtorisë së Radiodifuzionit 
të një orkestre simfonike për nevojat e radios dhe të Kino-
Studios. 

1962 12 

116 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi alokacionet dhe shtesat për dritë, ujë dhe zjarr 
të punonjësve të përfaqësive tona në RP të Kinës. 

1962 4 

117 Informacion mbi leverdinë e ndërtimit të rrugës pyjore fushë-
studen-okshtun-terkovë. 

1962 1 
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118 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-së me vrejtjet e 
institucioneve qendrore dhe vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi masat për përmirësimin e punës në shtypjen 
dhe tregtimin e pullave postare. 

1962 16 

119 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.2.1962. 

1962 9 

120 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë, vendim i 
Këshillit të Ministrave. Njoftim dërguar Byrosë Politike të KQ 
të PPSH dhe materiale të tjera mbi shfrytëzimin e pajisjeve të 
impiantit të riformingut termik në Cërrik. 

1962 20 

121 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë mbi 
përfundimet e punimeve gjeologo-kërkuese për naftë gjatë 
vitit 1961. 

1962 7 

122 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi likuidimin e pusit Panaja nr.1. 

1962 5 

123 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë me vendimin e 
Këshillit të Ministrave dhe vrejtjet e institucioneve mbi 
ngritjen e depos qendrore të NSHVP-ve në rang ndërmarrje. 

1962 7 

124 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e fakultetit të gjeologjisë 
pranë Universitetit Shtetëror. 

1962 5 

125 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të punës dhe sigurimeve shoqërore shtetërore. 

1962 21 

126 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës mbi një shtesë në Kodin e 
punës. 

1962 8 

127 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës mbi kushtet për dhënie pensioni familjar familjeve të 
të burgosurve kur këta vdesin nga një aksident në punë. 

1962 3 

128 Relacion dhe projekt vendim i M.P.Brendshme mbi të drejtat e 
të internuarve. 

1962 6 
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129 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme me Urdhëresën 
e Qeverisë mbi disa ndryshime në Urdhëresën nr.4 datë 
20.6.1959 mbi lëndët helmuese dhe me efekt të fortë. 

1962 7 

130 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
inspektoriatit të ruajtjes së objekteve ekonomike në Qytetin e 
Durrësit. 

1962 7 

131 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në 
organikën e Estradës së Shtetit Tiranë. 

1962 3 

132 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe i Ministrisë së Financave mbi organikat e 
reja të rrjetit të institucioneve shëndetësore. 

1962 12 

133 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi disa masa për përmirësimin e luftës kundër 
tumoreve. 

1962 8 

134 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi përfundimet e sistemit 
të pagave të peshkimit. 

1962 8 

135 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi ngritjen e fermës së peshkut në luginën e 
burimit të Viroit (Gjirokastrës). 

1962 5 

136 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pranimin e rregullores mbi detyrat dhe të 
drejtat e Drejtorisë së Përgjithshme të Centraleve elektrike. 

1962 37 

137 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi përfundimet e sezonit të 
Grumbullimit dhe industrializimin e Panxhar-sheqerit. 

1962 6 

138 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin e vitit 
1962 për prodhimet industriale. 

1962 7 
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139 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit mbi masat për mbjelljen e duhanit, gjendjen e 
farishteve dhe mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.127 datë 7.3.1960. 

1962 10 

140 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi plotësimin e bilancit të drithrave të 
bukës për vitin 1961 dhe ndryshimet që propozohen t'i bëhen 
bilancit të vitit 1962. 

1962 4 

141 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe nën-raport i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi zbatimin e detyrave për mirëmbajtjen 
e kanaleve dhe pjesëmarrjen e fshatarësisë në ndërtimin e 
veprave të bonifikimit. 

1962 10 

142 Raport i Ministrisë së Bujqësisë me protokollin e Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen dhe luftimin e sëmundjeve 
tuberkuloz e brucelozë si dhe sëmundjeve të tjera infektive e 
parazitare në gjënë e gjallë. 

1962 13 

143 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi trajtimin e drurëve dhe shkurreve industriale. 

1962 4 

144 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi rrugët e 
ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1962 8 

145 Relacion dhe projektvendim mbi propozimin për 
shpërndarjen e kooperativës bujqësore të lagjes varre të qytetit 
të Delvinës dhe materiale të tjera mbi këtë problem. 

1962 17 

146 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë vrejtjet e institucioneve 
qendrore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
një ndërmarrje bujqësore lokale në rrethin e Tepelenës. 

1962 7 

147 Informacion mbi taksën e anijes për anijet me flamur të huaj 
që prekin portet shqiptare. 

1962 1 

148 Relacion dhe udhëzim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi 
normat teknike dhe përmirësimin e normave egzistuese për 
përdorimin e lëndëve të para, materialeve dhe lëndëve 
djegëse. 

1962 23 
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149 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi grumbullimin 
dhe shfrytëzimin e mbeturinave dhe hedhurinave. 

1962 17 

150 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të kp të qytetit Tiranës me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi heqjen e poçerisë së 
trashë dhe poçerisë artistike nga kooperativat e punimeve 
artistike Tiranë në NIL Prodhimet Durrës dhe NISH 
Qeramikën Tiranë. 

1962 10 

151 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi dy 
vendime të Komitetit ekzekutiv të kp qytetit Tiranës për 
çështje pashaportizimi. 

1962 4 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënien e çmimeve të Republikës për vitet 1959-1960-1961. 

1962 20 

153 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi rritjen e aktivitetit nga teatrot, 
estradat dhe grupet amatore. 

1962 5 

154 Informacion mbi disa probleme të arsimit. 1962 3 

155 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për 
disa modele këpucësh prodhuar nga industria dhe artizanati. 

1962 7 

156 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për 
disa lloje stofrash dhe batanie leshi. 

1962 4 

157 Raport i Bankës së Shtetit dhe i Ministrisë së Financave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e dytë të vitit 1962. 

1962 3 

158 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.3.1962. 

1962 13 

159 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të kp të rrethit Gjirokastër. 

1962 17 

160 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi inventarizimin fizik të mallrave në fillim të 
vitit 1962. 

1962 44 

161 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Bankës së Shtetit mbi 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.418 datë 
20.9.1960 mbi masat për përmirësimin e shpërndarjes së 
kreditit agrar. 

1962 5 
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162 Relacion i Ministrisë së Financave, Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, vendim dhe udhëzim i Këshillit të 
Ministrave mbi një ndryshim në Urdhëresën nr.2 datë 8.2.1957 
mbi tarifën e taksave të akteve dhe të pullës. 

1962 8 

163 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Ministrisë së Bujqësisë 
me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi tarifat e qirasë për 
banesat dhe dritat elektrike për gjithë ndërmarrjet bujqësore. 

1962 4 

164 Relacioni i Ministrisë së Bujqësisë me  vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndryshime në planin e vitit 1962 për 
NBSH-në e Vorës në rrethin e Tiranës. 

1962 5 

165 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
Informacion i Kontrollit të Shtetit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin e riaftësimit për punë dhe 
sistemimin në punë të invalidëve. 

1962 25 

166 Raport e informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
materiale të tjera mbi tregtinë me përqindje. 

1962 20 

167 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për përmirësimin e prodhimit të lëndës drurit të 
sharruar. 

1962 18 

168 Informacion dhe skicë e Ministrisë së Industrisë mbi 
ndërtimin e një fabrike për prodhimin e karbitit. 

1962 3 

169 Informacion mbi vënien në shfrytëzim të TEC-it të Fierit. 1962 2 

170 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi punimet në 
hidrocentralet e Shkopetit dhe të Bistricës. 

1962 8 

171 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit lidhur me gjendjen e 
projektimit dhe të zbatimit të pallatit të kulturës Tiranë. 

1962 23 

172 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi shtimin e vendeve të fjetjes për 
udhëtarë në anijen "Teuta". 

1962 2 

173 Relacion dhe Urdhëresë e Qeverisë mbi një ndryshim në 
Urdhëresën nr.9 datë 10.11.1960 mbi tarifat e taksave dhe 
pagesave të anijeve të huaja që prekin portet detare tregtare të 
RP të Shqipërisë. 

1962 3 
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174 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të 
shtatë mjeteve detare. 

1962 13 

175 Relacioni i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e ujësjellësit të Skraparit. 

1962 4 

176 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi përfundimin e 
6 mujorit të parë në shkollat e larta e profesionale. 

1962 7 

177 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe informacion i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen e bibliotekave 
dhe masat për përmirësimin e tyre. 

1962 6 

178 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi disa masa për 50 vjetorin e 
shpalljes së Pavarësisë. 

1962 5 

179 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.4.1962. 

1962 8 

180 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimet e 
Këshillit të Ministrave mbi kuotat e planit të grumbullimeve 
dhe treguesit kryesorë të bujqësisë për vitin 1963. 

1962 140 

181 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi kufitë e importit për vitin 1963. 

1962 36 

182 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 5.5.1962. 

1962 2 

183 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen e rritjes artificiale të peshkut. 

1962 18 

184 Raport i Ministrisë së Industrisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
përmirësimin e cilësisë së prodhimeve në ndërmarrjen e 
tullave. 

1962 9 

185 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi përqëndrimin 
e prodhimit të rrobave të gatshme në seri nga një ndërmarrje e 
vetme në qytetin e Tiranës. 

1962 6 

186 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e uzinës Mekanike "Dinamo" si 
ndërmarrje më vehte. 

1962 12 
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187 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi ndërtimin e një bllok furrash për pjekjen e 
bukës Lushnjë. 

1962 5 

188 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi riorganizimin e laboratorit qendror të 
gjeologjisë në institut të studimeve dhe kërkimeve gjeologjike 
dhe minerare. 

1962 14 

189 Informacion i Bankës së Shtetit mbi disa çështje të bonifikimit 
dhe të ujitjes që ndërtohen nga NSHN Bonifikimi. 

1962 5 

190 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi çpronësim pasurie të palujtëshme. 

1962 5 

191 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çpronësim 
pasurie. 

1962 2 

192 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe udhëzim i Qeverisë mbi 
zgjerimin e mundësive për pashaportizimin e punonjësve të 
ndërtimit. 

1962 22 

193 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve mbi punën e ofiçinës 
qendrore. 

1962 4 

194 Raport i Bankës së Shtetit dhe i Ministrisë së Financave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit për vitin 1961. 

1962 11 

195 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi caktimin e shpërblimit 
për vështirësi në punë për punëtorët e tuneleve të H/Centralit 
të Bistricës. 

1962 3 

196 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit ktë Ministrave mbi organikat 
bibliotekave shtetërore në rrethe dhe bibliotekën kombëtare 
Tiranë. 

1962 5 

197 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi rabatin e bukës që 
shitet në fermat. 

1962 7 
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198 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi nevojën e ndërtimit 
të punishteve për përpunimin e frutave dhe perimeve në 
rrethin e Beratit. 

1962 3 

199 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një shtesë fondi në investimet e vitit 1962. 

1962 3 

200 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen e 
shfrytëzimit dhe evidentimit të mjeteve në ekonomi. 

1962 3 

201 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi projektplanin e numurit të studentëve që do 
të ndjekin studimet e larta në vend dhe jashtë shtetit për vitin 
1962-1963. 

1962 18 

202 Relacion dhe pasqyra të Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror të PPSH 
mbi shpërndarjen e studentëve që mbarojnë shkollat e larta 
gjatë vitit 1962. 

1962 39 

203 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi realizimin e sipërfaqeve, 
rendimenteve dhe prodhimeve të bimëve të lashta dhe të vona 
për vitin bujqësor 1960-1961. 

1962 82 

204 Relacion i shërbimit hidrometeorologjik dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi funksionet dhe organizimin e shërbimit 
hidrometeorologjik. 

1962 7 

205 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi kriteret e pranimit të fëmijëve në shtëpitë e 
foshnjës. 

1962 6 

206 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi shkollat 
eksperimentale të Arsimit të përgjithshëm. 

1962 5 

207 Relacion i Ministrisë së P.të Jashtme, Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
pranimin e traktatit të tregtisë dhe lundrimit midis RP. të 
Shqipërisë dhe R.S. të Kubës. 

1962 16 
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208 Relacion i Ministsrisë së P.të Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pranimin e protokollit mbi shkëmbimin e 
mallrave midis RP. të Shqipërisë dhe RP. Jugosllavisë për vitin 
1962. 

1962 14 

209 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Dekret i 
Presidiumit dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një 
shtesë në nenin 3 të ligjit Nr.3193 datë 29.12.1960 mbi 
shërbimin ushtarak të shtetasve. 

1962 10 

210 Raport mbi punën e arbitrazhit shtetëror pranë Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1961. 

1962 13 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje Pensionesh. 

1962 7 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e vezëve. 

1962 2 

213 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dt.14.5.1962. 

1962 8 

214 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit mbi sistemin e ri të 
pagave. 

1962 119 

215 Përmbledhje e raportit mbi rritjen e kompetencave të pushtetit 
lokal dhe disa masa për riorganizimin e drejtimit të 
ekonomisë në rrethe. 

1962 12 

216 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi projektimin e veprave të ndërtimit 
për vitin 1963. 

1962 24 

217 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi sigurimin e 
paisjeve etj. për uzinën e Fero-kromit. 

1962 2 

218 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi plotësimin e nevojave për dru zjarri për furrat kolektive të 
kooperativave bujqësore. 

1962 4 

219 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi rradhën e marrjes 
së grumbullimeve nga kooperativat bujqësore. 

1962 7 

220 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë vendim i Këshillit të 
Ministrave së bashku me planimetrinë mbi krijimin e një SMT-
je me qendër në Tepelenë. 

1962 14 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

221 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë mbi 
kalimin e një blloku toke të NBSH Vlorës kooperativës 
bujqësore të Nartës. 

1962 6 

222 Vendim I Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
heqjen e detyrimit të drithit disa kooperativave bujqësore. 

1962 11 

223 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë dhe i 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale si dhe udhëzim i Këshillit 
te Minsitrave mbi masat për shfrytëzimin e lëndëve fekale. 

1962 21 

224 Informacion i Ministrisë së Tregtisë dhe i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi masat e marra për tregtinë verore. 

1962 8 

225 Relacion dhe projektvendim i Minsitrisë së Tregtisë mbi vetë 
shërbimin në tregti. 

1962 2 

226 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
një ndryshim në dekretin Nr.2490 mbi markat e prodhimit dhe 
të tregtisë. 

1962 8 

227 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
ndërmarrjes së tregtisë shtetërore të artikujve të përzier. 

1962 10 

228 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e 
mungesës së mjeteve të xhiros dhe të fitimit të pa plotësuar të 
dy ndërmarrjeve të grumbullimit. 

1962 5 

229 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendëshme dhe urdhëresë 
e Qeverisë mbi ndërtimin dhe vënien në përdorim të barkave 
sportive. 

1962 5 

230 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit te Ministrave mbi ndryshimin e nenit 3 të vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr.449 datë 27.10.1960, mbi disa masa 
për pregatitjen e kuadrit arsimor të lëndëve të shkencave. 

1962 3 

231 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë përkatëse mbi spitalin dhe poliklinikën e 
Vlorës. 

1962 5 
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232 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të 
Komitetit Qendror të PPSH. Për forcimin e regjimit të 
kursimit. 

1962 4 

233 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi bilancin e prodhimit dhe të shitjes të energjisë elektrike 
për vitin 1962. 

1962 9 

234 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë Indusrisë mbi 
riorganizimin e laboratorit të studimeve dhe kërkimeve të 
naftës. 

1962 8 

235 Relacion i Ministrisë së Minierave e gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e një ndërmarrje të re 
gjeologjike në Pukë. 

1962 5 

236 Relacion i Ministrisë Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi heqjen e koncentratës së pirotinës 
nga plani i vitit 1962. 

1962 6 

237 Relacion i Ministrisë së Industrissë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pregatitjen e punonjësve të fabrikës së 
filaturës në Korçë. 

1962 4 

238 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pregatitjen e punëtorëve për uzinën "Enver" 
dhe të 20 punëtorëve për hidrocentralin e Bistricës. 

1962 3 

239 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një shtesë kufiri financimi për n/stacionin në 
Durrës dhe për daljen nga n/stacioni i Tiranës. 

1962 5 

240 Relacion dhe projektvendim i Komitetit shtetëror të punës dhe 
pagave mbi pagat e punëtorëve të nëntokës në ndërtim. 

1962 5 

241 Relacion mbi rrugën Fier-Ballsh Kras-Memaliaj. 1962 2 

242 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Minierave e 
Gjeollogjisë mbi ngritjen e NMSH-së hekur-nikel Guri Kuq. 

1962 5 

243 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 2.6.1962. 

1962 12 
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244 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi përqëndrimin e të gjitha ofiçinave 
ndihmëse të naftës në një uzinë të vetme Uzina Mekanike me 
qendër në Patos. 

1962 14 

245 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë me vërejtjet e 
dikastereve dhe vendimin e Këshillit të Ministrave mbi 
caktimin e pikave të thella të shpim-kërkimeve të naftës në 
shtresat e mosozoit Selenicë dhe Kremenar. 

1962 19 

246 Raport dhe projektvendim i Ministrisë së Minierave dhe 
Gjeologjisë mbi disa ndryshime në planin e çpim-kërkimit dhe 
çpim-shfrytëzimit për vitin 1962. 

1962 10 

247 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe 
vendimi Këshillit të Ministrave mbi uljen e gjendjes dhe të 
planit të qymyr-gurit për vitin 1962. 

1962 6 

248 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Minierave e 
Gjeologjisë mbi shtesën e planit të furnizimit për vajra 
lubrifikant për industrinë e naftës. 

1962 10 

249 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e personelit nga 
teknik dhe adminisrativ që ka marrë pjesë në studimin dhe 
zbulimin e vend-burimeve të hekur-nikelit Prenjas dhe 
Cervenakës perëndimore. 

1962 5 

250 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një 
ndryshim në rregulloren mbi shpërblimet për zbulimin e 
vendburimeve të reja të mineraleve të dobishme. 

1962 3 

251 Informacion i Ministrisë së Tregtisë mbi masat e marra për 
sigurimin e rezervave dimërore. 

1962 4 

252 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.224  datë 4.7.1961 mbi 
disa masa që duhen marrë për prodhimin e asortimenteve për 
fëmijë. 

1962 3 

253 Raport i Bashkimit Qendror i kooperativave të Artizanatit për 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.361 datë 
27.10.1961, mbi furnizimin e punonjësve dhe familjeve të 
NBSH-ve. 

1962 5 
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254 Informacion i Ministrisë së Tregtisë mbi aktivitetet e 
tregtarëve privat që shpërblehen me përqindje. 

1962 3 

255 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi aktivitetin financiar të 
ndërmarrjeve të komunikacionit për vitin 1961. 

1962 14 

256 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
komunikacioneve me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi 
rrugën Fier-Ballsh Kras-Memaliaj. 

1962 11 

257 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me urdhëresën e 
Qeverisë mbi një ndryshim në urdhëresën e Qeverisë Nr.9 mbi 
autoinspektoriatin shtetëror. 

1962 3 

258 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi mbulimin e fitimit të pambuluar, humbjeve 
jashtë planit dhe mungesat e mjeteve të xhiros të disa 
ndërmarrjeve industriale. 

1962 20 

259 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi rishikimin e nevojave për tulla e 
tjegulla vendi për rrethet kryesore për vitin 1962. 

1962 5 

260 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë mbi 
çmimin e shitjes me pakicë të bërsisë së farës së pambukut për 
ushqim kafshësh. 

1962 3 

261 Informacion i Ministrisë Bujqësisë mbi zbatimin e dekretit 
Nr.3303, mbi kursimin e fondit të tokës në ndërtime dhe vepra 
të tjera . 

1962 3 

262 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi gjendjen e kulturave 
industriale e të misrit dhe shërbimet kulturale. 

1962 3 

263 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e vendimit 
93 datë 6.4.1961 mbi disa masa për përmirësimin e kadastrës 
së tokës. 

1962 4 

264 Raport i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi veprimatarinë ekonomiko-financiare të NBSH-
ve për vitin 1961. 

1962 9 
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265 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë i Bashkimit Qendror të koop. 
Artizanatit, i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe materiale 
të tjera mbi ngritjen e çmimit të meshiksave të mëndafshit. 

1962 15 

266 Raport i Bankës së Shtetit mbi zbatimin e detyrave të Plenumit 
mbi shtimin e mishit e qumështit në kooperativat bujqësore. 

1962 18 

267 Raport i Ministrisë së Financave dhe i Bankës së Shtetit mbi 
realizimin dhe përdorimin e fondeve në kooperativat 
bujqësore. 

1962 3 

268 Raport i Bankës së Shtetit dhe i Ministrisë së Financave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për 3/mujorin e tretë. 

1962 17 

269 Relacion i Ministrisë së Financave me urdhëresën e Qeverisë 
mbi disa ndryshime në urdhëresën Nr.9 mbi shpërblimin e 
udhëtimit të punëtorëve dhe nënpunësave. 

1962 27 

270 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi ndryshimin e disa tarifave mbi tatimin mbi 
xhiro. 

1962 8 

271 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi pagesat në shtëpitë e pushimit. 

1962 4 

272 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi blerje makinerish në persona privatë. 

1962 3 

273 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa shtesa në planin e valutave dhe në 
buxhet. 

1962 3 

274 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë me vrejtjet përkatëse mbi 
pranimin në çerdhet distrofike edhe të fëmijëve distrofik që 
nënat e tyre nuk janë në marëdhënie pune. 

1962 4 

275 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
NISHGF Duhanit Gjirokastër. 

1962 3 

276 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe nën-raport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen dhe 
administrimin e banesave shtetërore. 

1962 9 
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277 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi administrimin dhe mirëmbajtjen e 
banesave. 

1962 25 

278 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe 
korrespondencë me Aparatin e Komitetit Qendror të PPSH 
mbi diferencimin e qerave të banesave sipas kateve. 

1962 7 

279 Relacion i Drejtorisë Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një grupi projektimi 
pranë drejtorisë Ekonomisë Komunale. 

1962 8 

280 Relacion i Drejtorisë Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi aprovim fondi për ujësjellësin e 
Peshkopisë. 

1962 3 

281 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
organikën e Radio Tiranës. 

1962 3 

282 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
strukturën organizative të Ministrisë së Shëndetësisë. 

1962 3 

283 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi emërtimin e degës së investimeve 
dhe të ndërtimeve të Komisionit të Planit të Shtetit në drejtori. 

1962 3 

284 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi organizimin e punës dhe sigurimin 
e bazës materiale për botimet në gjuhë të huaja. 

1962 5 

285 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi çmimet 
e shitjes së demave dhe të deshëve të racës në moshë 18 muaj. 

1962 4 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
çmimet e grumbullimit të fletë sherebelës së thatë. 

1962 8 

287 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi çmimet 
e blerjes së drurit verri në këmbë (pemë). 

1962 6 

288 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
nishestesë me bojë kremi dhe erë vanilje. 

1962 3 
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289 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave së bashku me vendimin përkatës mbi çmimet për 
kanatjere të holla dhe për stof 570. 

1962 7 

290 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit 
Kukësit, i Drejtorisë Ekonomisë Komunale dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me vendimin përkatës mbi ngritjen e 
ujësjellësit të qytetit dhe rregullimin e mirëmbajtjen e rrugëve 
në rrethin e Kukësit. 

1962 9 

291 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
projektidenë e planit rregullues të qytetit të Bilishtit. 

1962 3 

292 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi projekt-
denë e planit rregullues të qytetit të "Bajram Currit". 

1962 3 

293 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiale të tjera mbi aprovimin e rregullores 
mbi të drejtat e të internuarve. 

1962 9 

294 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit mbi ngritjen e impiantit të tharjes së pambukut 
pranë uzinave të zhveshjes. 

1962 3 

295 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin përkatës mbi disa shkurtime në sektorin e turizmit. 

1962 6 

296 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.6.1962. 

1962 13 

297 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vrejtjet dhe vendimin 
përkatës mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros në tre 
ndërmarrje të Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë. 

1962 8 

298 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë me vendimin 
përkatës mbi ndryshimin e emërtimit të ndërmarrjes 
mekanike të gjeologjisë Tiranë, në Uzinë mekanike të 
minierave dhe gjeologjisë Tiranë. 

1962 3 

299 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin 
e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.81 datë 23.3.1962 mbi 
heqjen e poçerisë së trashë. 

1962 5 
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300 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtesë kufiri financimi në ndërtimin e 
freskoreve të TEC-ve Yzberish, Cërrik dhe Maliq. 

1962 3 

301 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e ndërmarrjes së peshkimit në 
Shengjin. 

1962 5 

302 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vrejtjet dhe vendimin 
përkatës mbi normativën e trupave për prodhimin e lëndës së 
sharruar. 

1962 7 

303 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vrejtjet dhe vendimin 
përkatës mbi damkosjen e drurëve të zgjedhur për trupa 
rimeso. 

1962 6 

304 Relacion i Ministrisë Ndërtimit mbi ndërtimin e fabrikës 
çimentos në Tiranë. 

1962 4 

305 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi mungesën e mjeteve të xhiros dhe fitimin e 
parealizuar në vitin 1961 nga disa ndërmarrje të Ministrisë së 
Ndërtimit. 

1962 9 

306 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen 
në Itali të një stacioni pompe për punimet e portit të Durrësit. 

1962 2 

307 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
për shkrirjen e bazave të transportit të NTSHVAK-ut në 
Durrës dhe Ura-vajgurore dhe kalimin e aktivitetit të tyre 
NTASH-ve Durrës dhe Ura-Vajgurore. 

1962 3 

308 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondesh për ndërtimin e 
disa shkollave në fshat dhe përfundimin e avancimin e disa 
objekteve të tjera arsimore. 

1962 7 

309 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi disa masa për mbrojtjen, ndreqjen 
dhe restaurimin e monumenteve. 

1962 8 

310 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiale të tjera mbi prishje vendimi të 
Komitetit ekzekutiv të Këshillit Popullor të Shkodrës. 

1962 8 
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311 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi shtesë në organikën e 
shtëpisë së kulturës në Berat dhe të Universitetit Shtetëror të 
Tiranës. 

1962 3 

312 Relacion i Drejtorisë Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi rindërtimin e ujësjellësit të Beratit. 

1962 3 

313 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me  vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndarjen e Institutit Pedagogjik 
2/vjeçar të Tiranës nga Universiteti Shtetëror i Tiranës. 

1962 4 

314 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe urdhër i Këshillit 
të Ministrave mbi disa ndryshime në planin e vitit 1962 të 
Ministrisë Industrisë dhe Ministrisë së Minierave dhe 
Gjeologjisë. 

1962 9 

315 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi hapjen dhe zgjatimin e disa rrugëve pyjore. 

1962 8 

316 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore të furnizimit 
punëtorëve në Elbasan. 

1962 3 

317 Relacion dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Bujqësisë e 
Ministrisë së Industrisë dhe informacion i Komisionit 
Kontrollit të Shtetit mbi vjeljen, grumbullimin dhe 
transportimin e rrushit për industrializim. 

1962 11 

318 Relacion mbi heqjen e detyrimit të drithit në disa kooperativa 
bujqësore e fshatra. 

1962 2 

319 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndryshime në planin e ndërtimeve për 
vitin 1962. 

1962 32 

320 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi planin e import-eksportit për vitin 1963. 

1962 164 

321 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi problemin e përpjestimit në mes të punëtorëve kryesorë 
dhe ndihmës. 

1962 4 
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322 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e tre ndërmarrjeve 
komunale. 

1962 3 

323 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në 
Drejtorinë e Centraleve elektrike. 

1962 3 

324 Relacion mbi kuadrot që propozohen për t'u dërguar këtë vit 
në kursin dy vjeçar të fakultetit ekonomik. 

1962 5 

325 Informacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi pregatitjet 
e vitit të ri shkollor 1962-1963. 

1962 3 

326 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet me 
shumicë pa tatim mbi xhiro të pambukut kinez. 

1962 2 

327 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi çmimin e shitjes me pakicë për konjakun me 
përmbajtje jo më pak se 42% alkool në volum dhe të 
amballazhuar në shishe me përmbajtje 0,750 litra. 

1962 2 

328 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi xhiro për tuta 
fëmijësh. 

1962 2 

329 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi çmimet për disa arka amballazhi. 

1962 10 

330 Relacion i Komitetit Shtetëror të grumbullimit mbi standardin 
e grurit. 

1962 1 

331 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.7.1962. 

1962 6 

332 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi gjendjen e 
arsimit në rrethin e Peshkopisë, Lushnjës dhe Krujës. 

1962 6 

333 Informacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi gjendjen e 
punimeve në objektet sportive. 

1962 4 

334 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkeljen 
e planit rregullues të qytetit të Tepelenës. 

1962 2 

335 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi hartimin e 
planeve rregulluese të plazheve Durrës, Vlorë dhe Sarandë. 

1962 5 
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336 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi plotësimin e planit të 
fabrikës së çimentos në  
Vlorë dhe masat që duhen marrë. 

1962 5 

337 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros në 
disa ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë. 

1962 5 

338 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi uljen e taksës së ujit për ekonomitë e rritjes 
artificiale të peshkut. 

1962 4 

339 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin e xhiros 
të disa NSHFP-ve për vitin 1962. 

1962 4 

340 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë vrejtjet e institucioneve 
qendrore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e 
fidanishteve të ullinjve dhe masat për shtimin e fidanave. 

1962 9 

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

1962 4 

342 Relacion i Aparatit të Këshilllit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës mbi projektrregulloren e degës së inspektoriatit të 
mekanikës bujqësore. 

1962 13 

343 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi verifikimin e 
mbjelljeve dhe rendimenteve paraprake të bimëve të lashta. 

1962 7 

344 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi realizimin e Planit të 
eksportit të perimeve e frutave për 6/mujorin e parë 1962 dhe 
masat për realizimin e planit vjetor. 

1962 3 

345 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të 
koop.Konsumit dhe Komitetit shtetëror të grumbullimit mbi 
plotësimin e bilancit të drithrave të bukës për 6/mujorin e 
parë të vitit 1962. 

1962 4 

346 Relacion i Ministrisë së Tregtisë së bashku me vrejtjet dhe 
vendimin përkatës mbi tagrin doganor të barnave. 

1962 7 
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347 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në disa nga 
panairet ndërkombëtare. 

1962 10 

348 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një ndryshim në vendimin Nr.417 datë 
28.10.1959 mbi disa masa për kursimin e valutës në lidhje me 
personat që dalin jashtë shtetit për çështje personale. 

1962 3 

349 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi një ndryshim në vendimin Nr.431 datë 
29.6.1960 mbi sigurimet e jashtme. 

1962 6 

350 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Komunikacioneve mbi gjendjen e mjeteve në ekonomi. 

1962 15 

351 Informacion i Bankës së shtetit mbi afatet e përfundimit të 
veprave dhe masat e marra për fillimin e veprave të reja. 

1962 5 

352 Raport i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe njoftim 
dërguar Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH mbi 
riorganizimin e disa ndërmarrjeve ekonomike dhe mbi rritjen 
e të drejtave të komiteteve ekzekutive. 

1962 43 

353 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave, Ministrisë 
së Financave dhe Ministrisë së Shëndetësisë mbi organikat e 
reja të institucioneve shëndetësore. 

1962 3 

354 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi disa 
shtesa në organikat e prokurorive në rrethe së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 4 

355 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në 
organikën e teatrit të kukllave. 

1962 4 

356 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e redaksisë së 
skenarëve pranë kinostudios. 

1962 4 

357 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi shtesa në organikën me 
vende teknike në qendrën e re të radiostacioneve. 

1962 3 
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358 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave, mbi disa 
shtesa në organikat e sektorit të tregtisë. 

1962 3 

359 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave mbi 
organikën e përfaqësisë diplomatike në Ganë. 

1962 2 

360 Raport mbi zbatimin e detyrës së edukimit patriotik dhe 
pregatitjes për mbrojtjen e masave punonjëse nga shoqëria për 
ndihmë ushtrisë dhe mbrojtje (SHNUM-i). 

1962 9 

361 Raport i Komitetit shtetëror të grumbullimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi mbrojtjen e pasurisë socialiste dhe 
luftës kundra fitimeve të paligjshme. 

1962 11 

362 Relacion i Bashkimit Qendror të Koop.Konsumit me vrejtjet 
dhe vendimin përkatës mbi kalimin e veprimtarisë në qytetin 
e Cërrikut nga NTLAP-i në Elbasan, kooperativës së konsumit 
në Cërrik. 

1962 9 

363 Relacion dhe projektvendim i Bashkimit Qendror të 
koop.Konsumit mbi përqindjet e interesit bankar. 

1962 6 

364 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
organikën dhe listë organikën e Bashkimit Qendror të 
kooperativave të Konsumit. 

1962 3 

365 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi vendosjen e forcave të lira në punë në 
3/mujorin e katërt të vitit 1962. 

1962 14 

366 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi caktimin e ditës së 
krijimit të armës së sigurimit të shtetit. 

1962 6 

367 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
grumbullimit të patates verore. 

1962 6 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
njohjen e vjetërsisë në punë të Jorgji Gjylametit. 

1962 4 

369 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e 
planit 8/mujor të vitit 1962. 

1962 7 

370 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e 
pallatit sportiv "Partizani". 

1962 5 
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371 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.9.1962. 

1962 13 

372 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë Minierave e 
Gjeologjisë mbi likujdimin e pusit të thellë të kërkimit të naftës 
Nr.1 në zonën Tiranë-Ishëm. 

1962 3 

373 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e çpimeve të thella në 
strukturën e Paprit. 

1962 3 

374 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi financimin e kërkimeve dhe 
punimeve kapitale në disa ndërmarrje minerare. 

1962 5 

375 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e fondit të drejtorit për 
minierën e Bujqizës dhe Mborje-Drenovës. 

1962 3 

376 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme mbi disa shkelje të 
dispozitave të sigurimit teknik në punimet e ndërtimit dhe 
minierave. 

1962 6 

377 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit me vendimin 
e Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektit teknik për 
ndërtimin e hidroçentralit të Bistricës së II-të. 

1962 7 

378 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi planin rregullues të qytetit të Beratit. 

1962 5 

379 Informacion i Bankës së Shtetit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi kthim shpërblimesh të marra pa të drejtë. 

1962 8 

380 Relacion i Bankës së Shtetit mbi shpenzimet e transportit të 
druve të zjarrit dhe të qymyrit. 

1962 8 

381 Relacion i Bankës së Shtetit mbi shfrytëzimin e mekanizmave 
në ndërmarrjet e prodhimit të material ndërtimit. 

1962 3 

382 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi masat që duhen të merren për prodhimin e 
verës dhe përmirësimin e cilësisë së saj. 

1962 6 

383 Informacion i Bankës së Shtetit mbi tejkalimin e pritshëm të 
planit të pagave për 3/mujorin e tretë të vitit 1962. 

1962 2 
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384 Raporte të Bankës së Shtetit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi planin e arkës dhe i kreditit për 3/mujorin e 
katërt të vitit 1962. 

1962 14 

385 Informacion i Bankës së Shtetit mbi arkëtimet e shpenzimet e 
specialistëve të ardhur në vendin tonë gjatë viteve 1956-1960. 

1962 2 

386 Informacion i Ministrisë së Financave mbi konstatimet e 
kontrollit financiar në rrethin e Tepelenës. 

1962 5 

387 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për tatimin mbi xhiro të pantoflave. 

1962 3 

388 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin dhe funksionimin e Institutit 
shtetëror të arkave të kursimit dhe sigurimeve. 

1962 29 

389 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Ministrisë së 
Shëndetësisë me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në normat e paisjeve në institucionet shëndetësore. 

1962 23 

390 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi disa çështje që dalin nga 
kontrolli në NBSH-të e Sukthit nga Komisioni i Kontrollit të 
Shtetit. 

1962 7 

391 Relacion mbi disa ndryshime në planin e investimeve të 
Ministrisë së Bujqësisë për vitin 1962, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 7 

392 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi projektrregulloren për administrimin e fondit 
pyjor. 

1962 54 

393 Relacion dhe projektvendim i Komisionit të Planit të Shtetit 
mbi vënien nën kulturë dhe shfrytëzimin e disa kodrave në 
rrethin Durrës, Fier dhe Vlorë. 

1962 11 

394 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me vendimin përkatës mbi tarifat e sigurimit të 
banesave në NBSH-te e SMT-të etj. 

1962 5 

395 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi pregatitjet për 
fushatën e mbjelljeve të vjeshtës. 

1962 5 
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396 Raport i Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm të SH.NUM-it, 
informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit me vendimin 
e Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e detyrës së edukimit 
patriotik dhe pregatitjes për mbrojtje të masave punonjëse nga 
shoqëria për ndihmë ushtrisë dhe mbrojtje (SHNUM-it). 

1962 13 

397 Raport dhe projektvendim i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi prodhimin e lodrave të fëmijëve në vend. 

1962 7 

398 Raport i Ministrisë së Tregtisë dhe i Bashkimit Qendror të 
koop.Konsumit mbi furnizimin e zonave që izolohen nga 
dimëri deri 31.8.1962. 

1962 5 

399 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin 
e tarifave turistike për të huaj. 

1962 4 

400 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi faljen e detyrimit karshi shtetit të 
Kinostudios "Shqipëria e Re". 

1962 3 

401 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe i 
Ministrisë së Tregtisë me vendimin e Këshillit të Ministrave 
mbi projektvendimin për ndryshimin e pikës 10 të vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr.467 datë 11.11.1958, mbi sistemimin 
e pagave dhe stimulin për punonjësit e tregtisë shtetërore 
koop. të Grumbullimit dhe NSHFP-ve. 

1962 5 

402 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe i 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
mbi krijimin e një laboratori të kontrollit të produkteve 
ushqimore. 

1962 3 

403 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e një drejtorie në 
Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës. 

1962 4 

404 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi shtesë në organikën e 
Ministrisë së Bujqësisë. 

1962 3 

405 Relacion i Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të qytetit të 
Tiranës dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen e 
masave për organizimin e depove në stacionin e trenit Tiranë. 

1962 4 
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406 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpënguljen 
e disa fshatrave të vogla nga afërsitë e rrugëve kryesore 
kombëtare. 

1962 9 

407 Informacion i Komitetit ekzekutiv të Këshillit popullor të 
rrethit Elbasan dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi faljen 
e humbjeve jashtë planit për NIL Prodhimet Elbasan. 

1962 3 

408 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
projektrregulloren mbi hyrjen në selinë e Këshillit të 
Ministrave. 

1962 11 

409 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në nenin 130 të ligjit mbi 
sigurimet shoqërore. 

1962 6 

410 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor 
mbi disa shtetëzime dhe çpronësim ndërtesash. 

1962 8 

411 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi rritjen e planit të punimeve 
gjeologjike kërkuese për vitin 1962. 

1962 4 

412 Kërkesë drejtuar shokut Kryeministër nga drejtuesit e NSHN 
Hidroçentrali Bistricës dhe vendimi i Këshillit të Ministrave 
mbi dhënie shpërblimi. 

1962 3 

413 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi dhënien e një pylli për administrim dhe 
shfrytëzim kooperativës bujqësore të Sotirës në rrethin e 
Gjirokastrës. 

1962 2 

414 Relacion i Komitetit ekzekutiv i Këshillit popullor të rrethit 
Shkodër dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi prishjen e 
një shtëpie muze në Shkodër. 

1962 2 

415 Relacion mbi diferencimin e çmimeve të çimentos. 1962 3 

416 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për 
tulla prodhim vendi me 6 dhe 9 birra. 

1962 3 

417 Raport i Bankës së Shtetit mbi investimet për ndërtime në 
qendrat e minierave dhe të naftës. 

1962 14 
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418 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.10.1962. 

1962 14 

419 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Financave mbi plotësimin e planit të vitit 1962 dhe detyrat për 
projektplanin e vitit 1963 të zhvillimit ekonomik e kultural të 
RPSH si dhe mbi plotësimin e pritshëm të buxhetit për vitin 
1962 dhe projektbuxhetit të shtetit për vitin 1963. 

1962 239 

420 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim 
dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH mbi 
masat që duhen marrë për ndërtimin e veprave industriale që 
na jep RP. e   Kinës. 

1962 138 

421 Raport i Ministrisë së Financave mbi rezultatet e kontrollit 
financiar të ushtruar në rrethin e Vlorës. 

1962 8 

422 Relacion i Ministrisë së Financave dhe projektvendim mbi disa 
ndryshme dhe shtesa në vendimin Nr.20 datë 4.1.1960 mbi 
shpërblimin e udhëtimit për persona që dalin jashtë shtetit. 

1962 4 

423 Propozime të Komiteteve ekzekutive të rretheve Korçë, 
Lushnjë e Shkodër, relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi përkatës mbi zbritjen ose heqjen 
tërësisht të detyrimit që kanë ndaj buxhetit të shtetit për vitin 
1961 disa ndërmarrje lokale të këtyre rretheve. 

1962 8 

424 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me projektet dhe 
vendimin përkatës mbi vendosjen e një pusi të thellë kërkimi 
në pjesën qendrore të ultësirës së myzeqesë. 

1962 8 

425 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi përfundimin dhe dhënien për 
shfrytëzim të vend-burimit të bakrit në Kurbnesh. 

1962 3 

426 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe i 
Ministrisë së Ndërtimit me vendimin e Këshillit të Ministrave 
mbi aprovimin e projekt-detyrës së zgjeruar të uzinës të 
petëzimit të metalurgjisë së zezë në qytetin e Elbasanit. 

1962 6 

427 Informacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi projekt-
idenë e rezernuarit të Bezhanit. 

1962 4 
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428 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me vendimin përkatës mbi shtimin e 
aftësisë ujitëse të fushës së Korçës. 

1962 4 

429 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe i Ministrisë së 
Ndërtimit me vendimin përkatës mbi aprovimin e detyrës së 
zgjeruar të fabrikës së tullave dhe tjegullave prej argjili në 
rajonin e Vorës. 

1962 6 

430 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Industrisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin 
e detyrës së zgjeruar të fabrikës për prodhimin e pllakave të 
valëzuara dhe qyngjeve prej eterniti në qytetin e Vlorës. 

1962 7 

431 Informacion mbi dëmtimin e turbinës nr.1 të Tecit Maliq. 1962 6 

432 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi gjendjen e kullimit të 
Tërbufit. 

1962 7 

433 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e vendimit Nr. 
342 datë 16.10.1962 mbi pjesëmarrjen e fshatarësisë në 
ndërtimin e veprave ujitëse lokale. 

1962 12 

434 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi zbatimin 
e vendimit Nr. 123 mbi furnizimin e kooperativave bujqësore 
me pjesë këmbimi etj. 

1962 2 

435 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe njoftim dërguar Aparatit të Komitetit 
Qendror të PPSH. mbi zbritjen e çmimeve për disa mallra. 

1962 32 

436 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, vendim 
dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin e 
pagave të magazinjerëve. 

1962 9 

437 Informacion dhe projektvenidm i Komitetit Shtetëror të punës 
dhe pagave mbi sistemimin e pagave të punonjësve të 
bujqësisë. 

1962 4 

438 Raport i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe i 
Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe njoftim 
dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. mbi 
pregatitjen e librave të rinj për klasifikimin e punëtorëve dhe 
kategorizimin e operacioneve të punës. 

1962 9 
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439 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifat e 
ngarkim shkarkimit të mallrave në stacionin hekurudhor. 

1962 16 

440 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin 
e tarifave për transportin e mallrave. 

1962 12 

441 Propozim i Ministrisë së Komunikacioneve vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiale të tjera mbi zbritjen e 50 % të 
tarifës automobilistike për studentët e Universitetit që kanë 
qendrën e punës dhe banimin në Durrës. 

1962 3 

442 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë  dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi tarifat e pagesave për mjekimin e personelit 
diplomatik. 

1962 9 

443 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi krijimin e Institutit 
të epidemiologjisë, mikrobiologjisë dhe imunologjisë. 

1962 11 

444 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, njoftim i Aparatit 
të Këshillit të Minstrave dërguar sekretariatit të Komitetit 
Qendror të PPSH. mbi aprovimin e planit të bashkëpunimit 
kultural midis vendit tonë dhe vendeve të huaja për vitin 
1963-1964. 

1962 23 

445 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, Bashkimit 
Qendror të koop.Konsumit dhe i Minstrisë së Tregëtisë mbi 
plotësimin e bilancit të drithrave të bukës për 9/mujorin e 
vitit 1962. 

1962 4 

446 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë mbi çeljen e degës së 
merceologjisë. 

1962 8 

447 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në ndarjen administrative të RPSH . 

1962 2 

448 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për 
këpucë me shollë gome. 

1962 6 

449 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi shtetëzimin e 
dy shtëpive pronë private në Kukës. 

1962 1 

450 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
grumbullimit të qepujkave. 

1962 3 

451 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për akordim 
pensioni për merita shërbimi. 

1962 5 
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452 Relacion dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi përjashtimin nga puna fizike të arkëtarëve të Bankës së 
Shtetit dhe mbi punën fizike dhe njoftim dërguar Byrosë 
Politike të PPSH. 

1962 10 

453 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe i Ministrisë 
së Ndërtimit mbi gjendjen e punimeve të portit të Durrësit. 

1962 8 

454 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
e punimeve në pallatin e kulturës. 

1962 7 

455 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi projektidenë e planit rregullues të qytetit të 
Fierit. 

1962 7 

456 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi projektidenë e planit rregullues të qytetit të 
Shijakut. 

1962 6 

457 Relacion dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
me vendimin përkatës mbi projektidenë e ujësjellësit të qytetit 
të Shkodrës dhe mbi gjendjen e brendshme të ujësjellësit të 
Tiranës. 

1962 11 

458 Relacion i Ministrisë së Financave dhe njoftim dërguar Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH mbi disa masa për 
shkurtime në shqenzimet dhe për rritjen e të ardhurave të 
buxhetit. 

1962 13 

459 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Bujqësisë mbi dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e datës 15-
16.11.1962. 

1962 10 

460 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1962. 

1962 20 

461 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë mbi zhvillimin e 
fushatës së dytë gjeologjike 1.7-31.8.1962. 

1962 5 

462 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi zvaritjen 
në zbatimin e udhëzimit Nr.40/46 datë 13.4.1962 për 
vendosjen e normave teknike në përdorimin e lëndëve të para, 
materialeve dhe lëndëve djegëse. 

1962 2 
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463 Raport i Bankës së Shtetit mbi gjendjen e mbi shpenzimeve 
dhe të kursimeve efektive të fondit të pagave deri më 
31.9.1962. 

1962 7 

464 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit me vendimin 
e Këshillit të Ministrave mbi projekt detyrën e zgjeruar të 
fabrikës së prodhimit të letrës së shtypit në Kavajë. 

1962 7 

465 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe i Ndërtimit me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi projektdetyrën e 
zgjeruar të fabrikës për prodhimin e letrës për thasë çimento 
në Shkodër. 

1962 6 

466 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit me vendimin 
e Këshillit të Ministrave mbi projekdetyrën e zgjeruar të 
fabrikës për prodhimin e pllakave prej zdrukthi dhe i repartit 
të tutkallit në qytetin e Tiranës. 

1962 6 

467 Raport i Bankës së Shtetit dhe i Ministrisë së Financave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi planin e kreditit me 
afat të gjatë. 

1962 14 

468 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmuarjen e 
prodhimit dhe fondin e grumbullimit të ullirit për sezonin 
1962-1963. 

1962 8 

469 Informacione të Komisionit të Planit të Shtetit mbi verifikimin 
e sipërfaqeve të mbjella dhe rendimenteve paraprake për vitin 
1961-1962. 

1962 10 

470 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi krijimin dhe organizimin e ndërmarrjes 
shtetërore të kontrollit të mallrave të importit dhe të eksportit. 

1962 6 

471 Raporte të Ministrisë së Tregtisë mbi realizimin e planit të 
xhiros dhe furnizimit nga furnitorët gjatë 3/mujorit të tretë 
1962 dhe mbi masat për tregtinë dimërore. 

1962 5 

472 Raport i Ministrisë së Financave mbi disa konstatime të 
kontrollit financiar në rrethin e Durrësit. 

1962 6 

473 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë vrejtjet e dikastereve dhe 
njoftim dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. 
mbi disa ndryshime në kodin e punës. 

1962 15 
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474 Informacion dhe urdhëresë e Qeverisë mbi dhënie kredie për 
ndërtim banesash. 

1962 7 

475 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa për 
centralet e rinj automatikë. 

1962 4 

476 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
strukturën e organikës së Bashkimit Qendror të kooperativave 
të Konsumit. 

1962 3 

477 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
shitjes të allçisë prodhimvendi. 

1962 4 

478 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi veprimtarinë e spitalit 
Nr.1 të Tiranës. 

1962 7 

479 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi hapjen e shtëpisë së fëmijës me të meta 
trupore. 

1962 7 

480 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa 
që propozohen dhe për t'u ardhur në ndihmë zonave të 
përmbytura dhe për ndreqjen e veprave të ndryshme rrugore 
e të bonifikimit. 

1962 6 

481 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës dhe i Komisionit të Planit të Shtetit mbi krijimin e 
drejtorisë së arsimit të ulët profesional. 

1962 7 

482 Informacion i Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë mbi 
mbulimin e mbishpenzimeve në fondin e pagave për NISH 
Qymyr Guri Memaliaj. 

1962 1 

483 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e mungesës së mjeteve 
të xhiros dhe humbjes jashtë planit në dy ndërmarrjet e 
Ministrisë Minierave e Gjeollogjisë. 

1962 8 

484 Relacion i Bankës së Shtetit dhe i Ministrisë së Financave mbi 
disa kërkesa për zgjatje afatesh nga ana e Komitetit ekzekutiv 
të këshillit popullor të rretheve dhe degëve të bankës. 

1962 3 
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485 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.12.1962. 

1962 8 

3 Vendimet Qarkulluese.   

486 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, mbi pagën 
e rektorit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 6 

487 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtimin e 
një vendi në organikën e ambasadës në Pragë dhe mbi 
dhënien e rangut të ambasadorit disa kuadrove. 

1962 5 

488 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e 
lëndës së drurit për prodhimin e karrocave qereve dhe 
samareve së bashku me vendimin përkatës. 

1962 3 

489 Relacion i Kontrollit të Shtetit, mbi prodhimin e baterive të 
reja në shkallë republike, së bashku me vendimin përkatës. 

1962 7 

490 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vrejtjet e institucioneve 
mbi pakësimin e fondit për ndërtimin e hidroçentralit të 
Shkopetit për vitin 1961 së bashku me vendimin përkatës. 

1962 10 

491 Projektdekret i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, mbi disa ndryshime në ligjin Nr.2359 
datë 15.11.1956 mbi veprimet juridike dhe mbi detyrimet, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 8 

492 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ngritje busti 
të heroit të popullit Nazmi Rushiti. 

1962 5 

493 Propozim i Komitetit Qendror të PPSH. dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi emërim kuadri. 

1962 5 

494 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në vendimet 
Nr.41 datë 7.1.1960 mbi funksionimin e kopshteve dhe Nr.64 
datë 7.1.1960 mbi të drejtat e bursistëve që banojnë në shtëpitë 
e fëmijës. 

1962 5 

495 Projektvendim i Ministrisë Minierave e Gjeologjisë mbi 
shpërndarjen e NMSH Kromit Tropojë, dhe krijimin e NMSH 
Bakrit Kukës. 

1962 17 

496 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çelje 
përfaqësish diplomatike dhe caktimin e organikës së tyre. 

1962 3 
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497 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave, relacion dhe protokolle të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi aprovimin e marëveshjeve të 
përfunduara midis delegacionit qeveritar të RP. të Shqipërisë 
dhe Republikës së Ganës. 

1962 50 

498 Propozim i Komitetit Qendror të PPSH. dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi shtim organike dhe emërim kuadri. 

1962 4 

499 Propozim i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi dhënie pensioni për merita 
shërbimi. 

1962 5 

500 Propozim i Komitetit Qendror dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi emërim kuadri. 

1962 4 

501 Propozim i Komitetit Qendror PPSH. dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi emërim kuadri. 

1962 4 

502 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, mbi një 
ndryshim në strukturën e organikës së Ministrisë Drejtësisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

503 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, mbi 
ndryshime në strukturën organizative të Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeollogjisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi çmimin me shumicë me tatim mbi xhiro për 
disa arka amballazhi. 

1962 21 

505 Propozim i Komitetit Qendror dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kursin e lartë 3/vjeçar, pranë shkollës Partisë 
V.I.Lenin, së bashku me vendimin përkatës. 

1962 5 

506 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
shitjes së farës së jonxhës dhe patates. 

1962 2 

507 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës mbi ngritjen e 
Konservatorit në Tiranë, së bashku me vendimin përkatës. 

1962 9 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në emisionin e 
kartëmonedhës. 

1962 2 
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509 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi përdorimin e 
kreditit prej 30,0 milion rubla të dhëna nga RP. e Kinës në 
vitin 1962 me vendimin përkatës. 

1962 15 

510 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mbajtjen e 
rangut të ambasadorit së bashku me vendimin përkatës. 

1962 3 

511 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çështje 
pensioni. 

1962 34 

512 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi prishje vendimi të 
arbitrazhit shtetëror së bashku me vendimin përkatës. 

1962 5 

513 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi përdorimin e kredisë bankare për 
ndërtim banesash në fshat së bashku me udhëzimin e 
Qeverisë dhe informacion mbi zbatimin e vendimit. 

1962 8 

514 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e 
një depo për përpunimin e duhanit në Korçë. 

1962 3 

515 Propozim i Ministrisë së Shëndetësisë dhe relacion i Aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e disa barnave dhe 
materialeve mjekësore së bashku me vendimin përkatës. 

1962 14 

516 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë dhe relacion i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi çmimet e shitjes të disa lloj 
insekticides së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
marrjen e masave për zhdukjen e pasojave të tërmetit në 
qytetet e fshatrat e rretheve Fier-Vlorë-Tepelenë dhe Berat. 

1962 16 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi njohjen de jure të 
Qeverisë së përkohëshme të republikës së Algjerisë. 

1962 1 

519 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim 
në rregulloren mbi shpërblimin e autorëve të veprave letrare 
artistike dhe shkencore. 

1962 3 

520 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çpronësimin 
e një ndërtese banimi së bashku me vendimin përkatës. 

1962 3 

521 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me 
vendimin përkatës mbi organikën e përfaqësisë diplomatike të 
RPSH në Marok. 

1962 6 
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522 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi përdorimin e fillit të pambukut për përgatitjen 
e rrjetave të peshkimit. 

1962 10 

523 Relacion i Drejtorisë së rezervave shtetërore dhe i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e çmimit të shitjes me 
pakicë të kripës minerale të importuar së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 6 

524 Relacion i Ministrisë së Financave mbi shtesë në buxhetet 
lokale të disa rretheve së bashku me vendimin përkatës. 

1962 5 

525 Propozim i Ministrisë së Industrisë, relacion i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi çmimet e qymyrgurit të briketuar 
së bashku me vendimin përkatës. 

1962 8 

526 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe relacion i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi çmimet për peshqira pambuku me 
xhufka të zbardhur dhe të stamposur së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 7 

527 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi 
ndryshime në strukturën organizative së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 5 

528 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi gjendjen teknike të 
motorave dizel tip Deutz 194 HP. së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 4 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 58 

530 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe i Komitetit 
Ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit Durrës mbi 
rregullimin e fuqisë punëtore të NISH Cigareve Durrës së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 9 

531 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi një 
ndryshim në strukturën e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës 
së bashku me vendimin përkatës. 

1962 5 

532 Relacion i Ministrisë së Financave mbi kthimin e thasëve prej 
letre të çimentos së bashku me vendimin përkatës. 

1962 16 
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533 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë mbi shtesa në organikë së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 3 

534 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi shpërndarje 
farërash për mbjelljet e pranverës të vitit 1962 së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 3 

535 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit mbi çmimet e 
grumbullimit të çajit të malit së bashku me vendimin përkatës. 

1962 20 

536 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi shtesë 
personeli në organikë së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

537 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi dhënien e dy 
eskavatorëve voronezh për punimet e zbulimit në qiell të 
hapur në minierën e Gjegjanit (Kukës) së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 6 

538 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe i Ministrisë së 
Industrisë mbi kalimin në administrim të Ministrisë së 
Komunikacioneve të disa rrugëve pyjore dhe të minierave së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 14 

539 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi përbërjen e 
kolegjumit së bashku me vendimin përkatës. 

1962 7 

540 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e 
urës së Kamzës. 

1962 8 

541 Relacione dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çështje 
pensioni. 

1962 64 

542 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për këpucë dekolte me suprinë kadife dhe me shollë 
gome të presuar Nr.25-30 së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1962 9 

543 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimin e shitjes me 
pakicë për konsum të brendshëm të cigareve marka " Vullneti 
" të prodhuara për eksport së bashku me vendimin përkatës. 

1962 7 

544 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet e disa lloj të 
trikotuara prej pambuku së bashku me vendimin përkatës. 

1962 18 

545 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për tyl perdesh së bashku me vendimin përkatës. 

1962 11 
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546 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi shtesën e një 
kati në ndërtesën që përdor ambasada Kineze në Tiranë së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 4 

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

1962 6 

548 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi ndërtimin e stacionit të 
mallrave të bunkerëve të mineralit të parkut automobilistik 
dhe të kombinatit të drurit Laç së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1962 7 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro të makinerisë për çkoqje misri së bashku me 
propozimin e Ministrisë së Industrisë. 

1962 10 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përjashtimin nga puna 
fizike të një kategorie punonjësish të bujqësisë. 

1962 2 

551 Relacion i Komitetit Shtetëror të grumbullimit mbi çmimet e 
shitjes me pakicë për pushin e pambukut me vendimin e 
Këshillit të Ministrave. 

1962 11 

552 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet për një model 
këpucësh për fshatin së bashku me vendimin përkatës. 

1962 5 

553 Propozim i Bashkimit Qendror të kooperativave të Artizanatit 
së bashku me vendimin përkatës mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për pandofla grash. 

1962 11 

554 Relacion i Bashkimit Qendror të koop.Konsumit Ministrisë së 
Tregtisë dhe Ministrisë së Bujqësisë mbi disa ndryshime në 
vendimet Nr.134 dt.27.4.1959 dhe Nr.64 datë 16.3.1961 së 
bashku me vendimin përkatës, mbi grumbullimin e disa 
perimeve. 

1962 12 

555 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet për saten 
ambrellë/1 dhe saten/2 i rëndë së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 7 

556 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi rregullimin e 
disa rrugëve dhe urave në rrethin e Korçës e Pogradecit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 8 
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557 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
pranimin e organikave të disa institucioneve shëndetësore. 

1962 21 

558 Relacion i Ministrisë së Financave mbi prishje vendimi të 
arbitrazhit shtetëror së bashku me vendimin përkatës. 

1962 4 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.109 datë 21.4.1961 dhe emërim kuadri në 
drejtorinë e Arkivave të Shtetit. 

1962 4 

560 Propozim i Aparatit të Komitetit Qendror dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi akordim pensioni për merita 
shërbimi Xhovana Valences në valutë të huaj. 

1962 6 

561 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse 
mbi heqjen e detyrimit të drithit disa kooperativave bujqësore. 

1962 5 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
trajtimin e veçantë të magazinjerëve të Drejtorisë së rezervave 
shtetërore. 

1962 2 

563 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi nxjerrjen jashtë 
përdorimit të një motori dizel Skoda 900 HP. së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 11 

564 Propozim i Ministrisë së Shëndetësisë mbi çmimet për rrathë 
syzash së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

565 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit mbi zbritjen e 
çmimeve të grumbullimit dhe të çmimeve me shumicë pa 
tatim mbi xhiro për disa lloj lëkure të thata, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 8 

566 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi aprovimin e 
protokollit për shkëmbimin e mallrave midis RPSH. dhe 
Republikës Arabe të Bashkuar dhe republikës së Irakut, për 
vitin 1962. 

1962 33 

567 Kërkesë e institutit të lartë bujqësor mbi çmimet e biletës 
automobilistike të vijës Tiranë-Fermë e Kamzës së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 10 

568 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sistemimin e fuqisë 
punëtore që punon me orar të shkurtuar. 

1962 7 
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569 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 10 

570 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi njohjen e 
Republikës së Ruandës dhe të Mbretërisë së Burundit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 4 

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

1962 3 

572 Relacion i Ministrisë së P.të Jashtme mbi përbërjen e 
kolegjumit së bashku me vendimin përkatës. 

1962 7 

573 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimin e shitjes me 
pakicë për sandale fëmijësh Nr.29-34 me fortë dhe me shollë 
gome mikroporoze së bashku me vendimin përkatës. 

1962 7 

574 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimin për konserva 
gjuza në vaj me peshë neto 135 gr. kutia së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 6 

575 Relacion i Komitetit shtetëror të grumbullimit mbi prishje 
vendimi të arbitrazhit shtetëror së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 9 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e faturimit të 
sherebelës për eksport. 

1962 3 

577 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vrejtjet e Ministrisë së 
Financave mbi çmimet e grumbullimit të rrushit për konsum 
së bashku me vendimin përkatës. 

1962 10 

578 Propozim i Bashkimit Qendror të kooperativave të Artizanatit 
mbi çmimet për modele të reja qylymesh së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 8 

579 Propozim i Ministrisë së Tregtisë dhe i Bashkimit Qendror të 
kooperativave të Konsumit mbi zbritjen e çmimit të shitjes me 
pakicë të bezes që është përdorur për amballazh së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 6 

580 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet për konserva 
mish derri, me vendimin përkatës. 

1962 7 
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581 Propozim i Komitetit shtetëror të Grumbullimeve së bashku 
me materialin dhe vendimin përkatës mbi çmimet e 
grumbullimit dhe të shitjes për disa bimë mjeksore. 

1962 11 

582 Propozim i Bashkimit Qendror të kooperativave të artizanatit 
mbi çmimet për meste, këpucë me qafa për t'i mbathur me 
galloshe për burra së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

583 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
shtesë fondi për ndërtimin e vilave në Dhërmi. 

1962 2 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
masat për përmirësimin e punës në sektorin e transportit në 
ekonomi. 

1962 42 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çështje pensioni. 1962 94 

586 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.894 datë 24.11.51 mbi shpërblimin e gjuetarëve 
që merren me çfarosjen ujqëve dhe çakejve. 

1962 2 

587 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 66 

588 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi shtesë fondi në 
buxhetin e Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
vendimin përkatës për regjistrimin e përgjithshëm të 
popullsisë. 

1962 7 

589 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi pregatitjen e 
shpejtë të kuadrit arsimor së bashku me vendimin përkatës. 

1962 10 

590 Kërkesë e Ministrisë Mbrojtjes Popullore mbi prishje vendimi 
të arbitrazhit shtetëror së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

591 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi mirëmbajtjen e 
rrugëve Libohovë-Poliçan dhe Qaf-Prush-Vlorë (Krumë) së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

592 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe i Ministrisë së 
Financave mbi normat financiare të veshmbathjes për fëmijët e 
shtëpisë së fëmijës. 

1962 9 

593 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë mbi ngritjen e 
një stacioni pompimi në Linas së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 5 
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594 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovim protokolli për ekonominë ujore. 

1962 40 

595 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpenzime me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së pavarësisë 
kombëtare. 

1962 21 

596 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen e detyrimit të 
drithit disa kooperativave bujqësore. 

1962 3 

597 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
çmimet e bluzave me fill rajoni për gra, e këpucëve të futbollit 
dhe të sandaleve me suprinë kashte dhe shollë gome të 
gomisterisë për gra. 

1962 7 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 159 

599 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi vendosjen e marëdhënieve diplomatike me 
mbretërinë e Kamboxhias. 

1962 3 

600 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e disa 
ndërmarrjeve ekonomike kombëtare dhe kalimin e disa 
paisjeve. 

1962 12 

601 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi çeljen e një 
shkolle 11/vjeçare në qytetin e Peshkopisë së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 4 

602 Propozim i Bashkimit Qendror të kooperativave të artizanatit 
mbi çmimin me shumicë për pëlhurë dhe thasë gjineshtre së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 8 

603 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e 
planit të grumbullimit të detyrimit të grurit për shkak të 
dëmtimit të prodhimit së bashku me relacionin e Komitetit 
shtetëror të grumbullimeve dhe Ministrisë së Bujqësisë. 

1962 4 

604 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
hapjen e dy zyrave postare. 

1962 4 

605 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi prishjen e 
një vendimi të Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të 
rrethit të Peshkopisë. 

1962 2 
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606 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Ndërtimit mbi avancimin e disa fondeve për vepra që 
parashikohen në projektplanin e vitit 1963 për të filluar në 
vitin 1962 së bashku me vendimin përkatës. 

1962 12 

607 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi çmimet e grumbullimit 
për thjerzat dhe qiqrat së bashku me vendimin përkatës. 

1962 4 

608 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet e stofit për 
pallto artikulli 605 dhe të batanies prej leshi artikulli 610 së 
bashku me vendimin përkatës. 

1962 10 

609 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e grumbullimit 
të meshikzave të mëndafshit. 

1962 2 

610 Relacion i Ministrisë së P.të Jashtme mbi njohjen e Qeverisë së 
republikës Arabe të Jemenit dhe vendosjen e marëdhënieve 
diplomatike së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

611 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.335 datë 1.8.1960 mbi përmirësimin e punës në 
sektorin e gjuetisë së bashku me vendimin përkatës. 

1962 10 

612 Relacion i Ministrisë Minierave e Gjeologjisë mbi krijimin e 
NMSH hekur-nikel guri i Kuq së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 7 

613 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë mbi një shtesë në kufirin e 
financimit për ndërtesa banimi në qytetin Stalin së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 11 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje pensioni. 

1962 71 

615 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin 
e vitit 1962 të çpim-shfrytëzimit dhe të çpim-kërkimit të 
naftës. 

1962 4 

616 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi disa ndryshime 
në aneksin Nr.1 të marëveshjes midis RP. të Shqipërisë dhe 
RPF të Jugosllavisë mbi ndalimin e zgjidhjen e incidenteve 
kufitare përfunduar më 11 dhjetor 1963 në Pogradec së bashku 
me vendimin përkatës. 

1962 5 
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617 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
heqjen e dënimeve disiplinore. 

1962 3 

618 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi njohjen e 
shtetit të pavarur të Ugandës së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 5 

619 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet për stofë leshi 
për pallto "Umbertus" artikull 655 së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 10 

620 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet për 
asortimente të pambukta së bashku me vendimin përkatës. 

1962 11 

621 Propozim i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë mbi çmimin 
me shumicë pa tatim mbi xhiro për mineralin e kromit të 
pluhurit të Bujqizës së bashku me vendimin përkatës. 

1962 7 

622 Propozim i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit mbi normën e 
shpenzimeve për një ton pambuk për eksport, ambalazhuar 
nga të 6 anët e çdo dengu së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 

623 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ngritjen e 
uzinave rajonale për riparime të përgjithshme të traktorëve 
dhe motorëve në sektorin e bujqësisë së bashku me vendimin 
përkatës. 

1962 13 

624 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
ndryshimin e vendimit 75 dt.21.3.1962 mbi marrjen e masave 
për zhdukjen e pasojave të tërmetit në qytete dhe në fshatrat e 
rretheve Fier, Vlorë, Tepelenë dhe Berat. 

1962 16 

625 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
një ndryshim në vendimin 326 datë 13.9.1962 mbi hartimin e 
planeve rregulluese të disa plazheve. 

1962 8 

626 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 154 

627 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi një shtesë në planin e 
investimeve të Ministrisë së Bujqësisë për vitin 1962 së bashku 
me vendimin përkatës. 

1962 6 
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628 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin 
përkatës mbi shfrytëzimin e disa tokave kodrinore në rrethin e 
Durrësit, Fierit dhe Vlorës. 

1962 3 

629 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
amnistinë. 

1962 6 

630 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e selisë së 
përkohëshme të Këshillit të Ministrave në Vlorë. 

1962 1 

631 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e disa degëve 
dhe të një agjensie të Bankës së shtetit shqiptar. 

1962 1 

632 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e disa drejtorive 
të arkave shtetërore të kursimit dhe sigurimeve. 

1962 1 

633 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e punës në 
fushën e PTT-së. 

1962 2 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
disa masa për forcimin e ekonomisë popullore në rrethe. 

1962 11 

635 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin në pronësi të 
shtetit të disa objekteve të pronësisë kooperativiste dhe 
krijimin e një organizate kooperativiste. 

1962 2 

636 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për 
disa asortimente të reja të prodhuar nga ndërmarrje 
industriale e gomës Durrës. 

1962 19 

637 Propozim i Ministrisë së Industrisë mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për tuta me push dhe me zinxhir së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 26 

638 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e 
kompetencave të Komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore në fushën e planifikimit. 

1962 2 

639 Relacion i Ministrisë së Financave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr. 297 datë 26.8.1959 mbi çmimet e shitjes së 
gomave jashtë përdorimit së bashku me materialin dhe 
vendimin përkatës. 

1962 11 

640 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 77 
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641 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr. 449 datë 27.10.1960 mbi disa masa për 
pregatitjen e shpejtë të kuadrit  arsimor të lëndëve të 
shkencave. 

1962 2 

642 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien pa fuqi të 
vendimeve të Këshillit të Ministrave Nr 295 datë 15.7.1958 dhe 
Nr.429 dt.4.12.1961. 

1962 2 

643 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e bursave të reja. 1962 2 

644 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.249 datë 2.6.1960 mbi nomenklaturën e kuadrove 
që mund të dërgohen në kurset e larta dyvjeçare të ekonomisë 
bujqësore dhe drejtësisë si dhe pagën e tyre. 

1960 2 

645 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.385 datë 1.10.1959 mbi çeljen e një 
kursi trevjeçarë për pregatitjen e kuadrove udhëheqëse të 
arsimit. 

1962 2 

646 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.315 datë 25.8.1959 mbi shkollën 
profesionale kooperativiste dhe barazimin e saj në shkollë të 
mesme profesionale. 

1962 3 

647 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa mdryshime në 
vendimin Nr.459 datë 11.11.1968. 

1962 3 

648 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
zëvendësimin e tabelave të alokacioneve personale të 
personelit pranë përfaqësisë jashtë shtetit të aprovuar me 
vendimin Nr.463 datë 3.12.1959. 

1962 48 

649 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të artizanatit 
me vendimin përkatës mbi tatimin mbi xhiro për pëlhurën me 
vija (katrore) që prodhon kooperativa e artizanatit 
(veshmbathjes Shkodër). 

1962 5 

650 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi shtesa 
dhe paksime organikash në disa ambasada së bashku me 
fendimin përkatës. 

1962 7 
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651 Vendim i Këshillit të Ministrave me vendimin përkatës mbi 
çmimet për çanta aktesh dhe çanta shkolle për fëmijë. 

1962 16 

652 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përktës mbi 
aprovimin paraprak të shpërndarjes së kooperativës bujqësore 
të Babicës së vogël në rrethin e Vlorës. 

1962 8 

653 Ligj dhe dekret i Kuvendit Popullor vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiali përkatës mbi pjesëmarjen në punë 
fizike të drejtuesëve dhe punonjësve të tjerë të administratës 
dhe të ushtrisë. 

1962 7 

654 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
punën e komiteteve ekekutive të këshillave popullore të 
qyteteve dhe mbi masat që duhen marrë për forcimin e tyre të 
mëtejshëm. 

1962 16 

655 Raport i Ministrisë së P.të Brendshme i Komisionit të Planit të 
Shtetit mbi zgjatimin e afateve të kredive me afat të shkurtër e 
të gjatë të disa kooperativave bujqësore së bashku me 
vendimin përkatës. 

1962 5 

656 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vlerësimin në të holla të 
ushqimit që marrin ushtarakët e shërbimit aktiv dhe mbi disa 
ndryshime në normat e ushqimit dhe të veshmbathjes. 

1962 11 

657 Parashtresë e Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi 
stabilizimin e pagave së bashku me vendimin përkatës. 

1962 11 

658 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çështje pensionesh. 

1962 109 

659 Raport i Komitetit shtetëror të Grumbullimeve mbi zbritjen e 
detyrimeve të drithrave të bukës të vitit 1962 për shkak të 
dëmtimit të prodhimit së bashku me vendimin përkatës. 

1962 13 

660 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi një shtesë në planin e 
investimeve të Ministrisë së bujqësisë për vitin 1962 së bashku 
me vendimin përkatës. 

1962 8 

661 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme mbi mbajtjen e rangut të 
ambasadorit së bashku me vendimin përkatës. 

1962 6 
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662 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Kosumit 
mbi çmimin e shitjes të një tip hangari për tharjen e duhanit së 
bashku me vendimin dhe qarkoren përkatëse. 

1962 20 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet për qilimat me 
push (sexhade) pa motiv prodhuar me mjete të mekanizuara 
së bashku me materialin përkatës. 

1962 29 

664 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Industrisë mbi rritjen e kufirit të financimit për zgjerimin e 
TEC-it në Cerrik së bashku me vendimin përkatës. 

1962 9 

665 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi prishje vendimi të arbitrazhit shtetëror. 

1962 12 

666 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e protokollit përfundimtar të komisionit të 
përbashkët Shqiptaro-Jugosllav mbi përfundimin e punimeve 
për rindërtimin e piramidave kufitare në kufirin Shqiptaro-
Jugoslllav gjatë vitit 1962 bërë në Ohër më 8 Nëntor 1962. 

1962 15 

667 Udhëzim mbi rastet e kthimit të kundra vleftës së truallit e 
shtetasve që kanë blerë troje shtetërore për ndërtim. 

1962 7 

668 Udhëzim i Qeverisë për përdorimin e drejtë të stimujve moral 
për zhvillimin e garave socialiste dhe të inisiativës së masave. 

1962 13 

669 Udhëzim i Qeverisë mbi zbatimin e pikës 5 të vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr.441 datë 21.12.1961 mbi planin 
ekonomik  dhe kultural të RPSH për vitin 1962. 

1962 4 

670 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi masat për krijimin e 
kushteve të favorshme për pjesëmarrjen e mëtejshme të gruas 
në punë. 

1962 4 

671 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi rindërtimin dhe 
mirëmbajtjen e vorrezave të dëshmorëve të luftës Nacional-
çlirimtare. 

1962 6 

672 Udhëzim i Qeverisë mbi kriteret e caktimit të tarifave të taksës 
së pastrimit. 

1962 2 

673 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi lejet e punonjësve që 
ndjekin mësimet në institucionet e ndryshme arsimore. 

1962 7 
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674 Urdhër i Qeverisë mbi shkurtimin e afateve të therjes së 
qingjave meshkuj nga ana e NBSH kooperativave bujqësore. 

1962 3 

675 Urdhër i Qeverisë mbi një ndryshim në orarin e punës. 1962 2 

676 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen e puse-sondave të 
çelura për matjen e ujrave të nëntokës në fshat. 

1962 4 

677 Urdhër e Qeverisë mbi bursat që japin kooperativat bujqësore. 1962 7 

678 Urdhëresë e Qeverisë mbi një ndryshim në urdhëresën Nr.1 
datë 24.1.1961 mbi amballazhet. 

1962 4 

679 Urdhëresë e Qeverisë mbi një ndryshim në urdhëresën Nr.18 
datë 29.12.1955 mbi krijimin e fondit të Ministrit për ndihmë 
ndërmarrjeve ekonomike mvartëse. 

1962 1 

680 Urdhëresë e Qeverisë mbi një ndryshim në urdhëresën Nr.6 
datë 12.1.1955 mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi nacionale. 

1962 3 

681 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kufizimin e përdorimit 
të tokave bujqësore për ndërtimet në qytete. 

1962 1 

682 Qarkore e Këshillit të Minisrave mbi përdorimin e shtëpive të 
banimit që ndërtohen për grupe të caktuara punonjësish. 

1962 2 

683 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi disa rregulla lidhur me 
largimin e punonjësve nga orari zyrtar. 

1962 2 

684 Vendim dhe procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH., Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe Këshillit të Ministrave, mbi kremtimin 
e 50 vjetorit të shpalljes së pamvarësisë dhe dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit popullor, mbi dekorimin e patriotëve 
me rastin e jubileut. 

1962 30 

685 Deklarata të Qeverisë RP. të Shqipërisë mbi mbledhjen e 
Komitetit konsultativ  të Traktatit të Varshavës me 7 qershor 
1962 dhe mbi mbledhjen e vendeve anëtare të KNER me 6 
qershor 1962. 

1962 6 

686 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar Komiteteve 
ekzekutive të Këshillave popullore, mbi përmirësimin e 
shërbimit të mbrojtjes lokale kundërajrore të vendit tonë. 

1962 7 
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687 Dekleratë e Qeverisë së RPSH, mbi masat agresive të marra 
nga Qeveria e SHBA kundër R. të Kubës. 

1962 4 

688 Informacione, mbi disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, me bazën dhe 
shtruar prej tij Aparatit të Këshillit të ministrave për zgjidhje. 

1962 1 

4 Sekretaria e Përgithsme.   

689 Procesverbal i mbledhejs së Këshillit të Ministrave, datë 
6.6.1962 dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen, 
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e makinerisë. 

1962 42 

690 Procesverbal i mbledhjes së këshillit të Ministrave, datë 
29.6.1962, vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzime, 
relacione dhe korrespondecë, mbi përfundimet e arritura nga 
konsultat popullore për prodhimet e reja dhe financimin e 
veprave të reja të dala nga konsulta. 

1962 244 

691 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.1.1962 dhe 27.7.1962, relacione dhe projektdekrete, mbi 
kundravajtjet, mbrojtjen e bujqësisë dhe mbi arsimin fillor të 
detyruar. 

1962 50 

692 Urdhëresë e Qeverisë, relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.7.1962, mbi 
shtypshkronjat Aparatet shumëzuese dhe vulat, si dhe, mbi 
shpërblimin për mbajtjen e mallrave në ruajtje. 

1962 13 

693 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 14.12.1962, vendim i 
Këshillit të Ministrave, relacione dhe korrespondencë, mbi 
shtetëzimet dhe rikuizimet, si dhe mbi krijimin e inspektoriatit 
shtetëror të sigurimit teknik për minierat. 

1962 131 

694 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, mbi 
aprovimin e çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë vitit 
1962. 

1962 37 

695 Protokolle të mbledhjeve së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
gjatë vitit 1962. 

1962 197 
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696 Plane dhe korrespondencë, mbi porositë e dhëna nga Kryetari 
i Këshillit të Ministrave, mbi probleme të ndryshme. 

1962 94 

697 Informacione të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e 
vendimeve të Këshillit të Ministrave. 

1962 102 

698 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e planit 
8/mujor 1962. 

1962 35 

699 Plani përmbledhës i zhvillimit ekonomik dhe kultural e RPSH. 
për vitin 1963, si dhe udhëzim i Komitetit Qendror të PPSH. 
mbi shtrimin e planit për vitin 1963. 

1962 84 

700 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me ministritë dhe 
institucione të tjera, mbi paisjen e punonjësve me libreza 
pune, si dhe vrejtje mbi projekt-urdhëresën për këtë problem. 

1962 18 

701 Raport i Komitetit të punës dhe pagave drejtuar Këshillit të 
Ministrave dhe protokoll i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, mbi rezultatet e punës me normë dhe mbi 
vendosjen; e normave teknike në punë, si dhe relacion i 
Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e udhëzimit për vendosjen e 
normave teknike dhe përdorimin e lëndëve të para. 

1962 44 

702 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë Komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi disa masa për sigurimin e fronteve 
të punës për periudhën dhjetor-mars 1963, në ndërmarrjet 
sezonale. 

1962 3 

703 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi problemin e përpjestimit në mes të 
punëtorëve kryesore dhe ndihmës. 

1962 3 

704 Informacion i Ministrisë P. të Brendshme dërguar Komitetit 
Qendror të PPSH., mbi furnizimin e fshatarsisë me drithë dhe 
pakënaqësitë e punëtorëve për paga të ulta. 

1962 8 

705 Plani i importit të rezervave shtetërore për vitin 1963, listë 
organikat e degëve të drejtorisë së repartit 101/K dhe urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi transportimet që bëjnë automjetet 
e rezervës shtetërore. 

1962 6 
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706 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë institucioneve 
qendrore dhe Komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, mbi largimin e titullarëve nga zyra gjatë orarit 
zyrtar pa lënë zëvendës. 

1962 4 

707 Udhëzim dhe program pune i Këshillit të Ministrave, njoftim i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe korrespondencë mbi 
kremtimin e 50/vjetorit të shpalljes së pamvarësisë kombëtare 
në qytetin e Vlorës. 

1962 50 

708 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme, mbi disa ndryshime 
në urdhëresën e Qeverisë, mbi lëndët helmuese me efekt të 
fortë, dhe udhëzimi përkatës. 

1962 10 

709 Letra dhe telegrame drejtuar udhëheqjes nga kolektivat 
punonjëse, me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së pamvarësisë 
dhe 18/vjetorit të çlirimit si dhe angazhimet e marra me këtë 
rast. 

1962 65 

710 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondesh disa 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
dëmet e shkaktuara nga shirat e muajit nëntor 1962, si dhe 
informacion i Komitetit të Partisë rrethit Fier, mbi tërmetin e 
datës 18.3.1962, si dhe informacione të Ministrisë së Ndërtimit 
dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi dëmet e shkaktuara nga 
përmbytjet e datës 15.17-11-1962. 

1962 23 

711 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacione dhe 
korrespondencë, mbi emërim ambasadorësh dhe shtesë në 
organikën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1962 7 

712 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë, mbi hyrjen në selinë e Këshillit të Ministrave. 

1962 14 

713 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e zhvilluar 
nga organizata e SHNUM-it si dhe mbi disa masa për forcimin 
e saj, si dhe informacione të Kontrollit të Shtetit për këtë 
çështje. 

1962 24 

714 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, si dhe udhëzim i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi organizimin dhe 
detyrat e mbrojtjes lokale kundra ajrore të RP. të Shqipërisë. 

1962 19 
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715 Vendim dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi 
mbrojtjen e pasurisë socialiste në sektorin e grumbullimit të 
prodhimeve bujqësore dhe blegtorale si dhe mbi disa masa 
për mbrojtjen e pasurive socialiste nga zjarri dhe nga fitimet e 
paligjshme. 

1962 26 

716 Urdhër i Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Financave, Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi bibliotekat e dikastereve. 

1962 1 

717 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, mbi 
realizimin e detyrave për vitin 1962 dhe detyrat për vitin 1963, 
relacion i Këshillit të Ministrave drejtuar Byrosë Politike mbi 
masat e marra për arkivat e shtetit dhe udhëzime të Këshillit 
të Ministrave, mbi grumbullimin e dokumentave arkivore. 

1962 25 

718 Notë e Ministrisë së P. të Jashtme, drejtuar gjithë përfaqësive 
të huaja në vendin tonë mbi marrjen në punë nga ana e 
përfaqësive të personelit teknik dhe shërbimit me shtetësi 
shqiptare. 

1962 3 

719 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion i Zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave Abdyl Këllezi mbi pashaportizimin e 
punonjësve të ndërtimit, si dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave drejtuar gjithë dikastereve dhe komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi disa shkelje në zbatimin e ligjit për 
pashaportizimin. 

1962 5 

720 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi paisjen me 
leje të shtetasve të huaj për të hyrë në portet detare të RPSH. 

1962 2 

721 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
përfundimtar të komisionit të përbashkët Shqiptaro-Jugosllav, 
mbi përfundimin e punimeve për rindërtimin e piramidave 
kufitare në kufirin Shqiptaro-Jugosllav gjatë vitit 1962, bërë në 
Ohër më 8 Nëntor 1962 gjithashtu dhe mbi ekonomin ujore. 

1962 44 

722 Korrespondencë e Ministrisë së P. të Jashtme me Komitetin 
Qendror të PPSH, dhe Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
disa çështje të ngritura nga ministri italian për marëdhëniet 
me vendin tonë. 

1962 1 
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723 Korrespondencë e Ministrisë P. të Jashtme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni për 
çështjet që kanë të bëjnë me organizatën ndërkombëtare të 
punës. 

1962 3 

724 Korrespondencë e Ministrisë P. të Jashtme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
konferencën diplomatike, mbi të drejtën detare që do të 
mbahet në Bruksel, si dhe njoftime mbi mbledhjet që do të 
bëhen në vendet socialiste. 

1962 4 

725 Letër e Ollga R. Ristic, drejtuar shokut Mehmet Shehu, mbi 
lënien e shtetësisë shqiptare nga Dr. Kalmari. 

1962 4 

726 Relacion i Kontrollit të Shtetit, drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi kontrollin e ushtruar për respektimin e kushteve teknike 
në qepjen e uniformës ushtarake. 

1962 2 

5 Industri-miniera.   

727 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.1.1962, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe institucione të tjera 
mbi zbatimin e detyrave të vendimit të Këshillit të Ministrave, 
për sistemimin e makinerive, pjesëve të këmbimit dhe 
materialeve të tepërta. 

1962 56 

728 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1962, për përfundimet e arritura në ndërmarrjet e 
industrisë së naftës gjatë 8/mujorit janar-gusht 1962, së 
bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1962 292 

729 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.11.1962, raporte, relacione, udhëzime dhe materiale të tjera, 
mbi zhvillimin e industrisë mekanike. 

1962 88 

730 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH., 
vendim i Këshillit të Ministrave raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave dhe ministritë dhe 
institucione të tjera mbi masat e marra për ndërtimin e 
veprave të reja, që ndërtohen me ndihmën e RP. të Kinës. 

1962 379 
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731 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e ndërtimit të 
kombinatit të sheqerit në Maliq, korrespondencë e Ministrisë 
së Industrisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
furnizimin me ujë të TEC-it dhe kombinatit të sheqerit Maliq, 
si dhe mbi gjendjen e panxhar sheqerit si lëndë e parë për 
furnizimin e kombinatit. 

1962 52 

732 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
zgjerimin e fabrikës së tullave në Vlorë, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me Ministrinë e 
Industrisë mbi prodhimin e tullave. 

1962 74 

733 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen të 
merren për prodhimin e verës dhe përmirësimin e cilësisë së 
saj, si dhe korrespondencë dhe relacione të Ministrisë së 
Industrisë mbi përmirësimin, industrializimin dhe mbi 
ngritjen e fabrikave dhe punishteve të rrushit. 

1962 66 

734 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi industrinë e veshmbathjes dhe atë 
të tekstilit. 

1962 53 

735 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e poçerisë së 
trashë, udhëzim mbi realizimin ritmik të planit të prodhimit të 
furnizimit të këtyre prodhimeve, si dhe relacion i Këshillit 
teknik të NISH qeramikës Tiranë, mbi variantet e ndërtimit të 
furrave në uzinën e porçelanit për pjekjen e prodhimeve dhe 
fonderisë artistike në Uzinën "Enver". 

1962 50 

736 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
mbi detyrat dhe të drejtat e Drejtorisë së Përgjithshme të 
centraleve elektrike, mbi sigurimin me energji elektrike të 
frigoriferëve në Shkodër dhe Vlorë, mbi ndërtimin e 
nënstacionit elektrik në Lezhë, si dhe mbi prodhimin dhe 
përdorimin e energjisë elektrike. 

1962 53 

737 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
së peshkimit në Shëngjin dhe Gjirokastër dhe mbi rritjen 
artificiale të peshkut, së bashku me udhëzimet, raportet dhe 
korrespondencën përkatëse. 

1962 30 
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738 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë, mbi ndryshimin e emërtimit të 
ndërmarrjes mekanike të gjeologjisë në Tiranë. 

1962 4 

739 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e poçerisë së 
trashë dhe të poçerisë artistike nga kooperativa e punimeve 
artistike në Tiranë dhe kalimin e tyre në NIL Prodhimet 
Durrës, dhe NISH Qeramika në Tiranë, si dhe relacion i 
Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e byrove teknike pranë 
NISH veshmbathjes Korçë dhe qeramikës Tiranë. 

1962 12 

740 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimet për 
zbulimin e vend-burimeve të reja të hekur-nikelit, si dhe 
relacione dhe informacione mbi përcaktimin e firove natyrale 
për mineralin e hekur-nikelit, sigurimin e tregut për mineral 
hekur me përmbajtje të ulët e tjera. 

1962 13 

741 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, raporte dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi damkosjen e drurëve të zgjedhur për trupa 
rimeso, prodhimin e lëndës së sharruar dhe mbi gjendjen e 
industrisë së drurit. 

1962 24 

742 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pregatitje punëtorësh 
për uzinën Enver dhe hidroçentralin e Bistricës si dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave dhe Komitetin Qendror të PPSH, mbi 
materialet e nevojshme të linjave 110 KV. Laç, Shkodër, 
Memaliaj, Bistricë dhe Marinës Fier. 

1962 16 

743 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e uzinës " 
Dinamo " dhe të uzinës mekanike në Patos, së bashku me 
relacionet dhe korrespondencën përkatëse. 

1962 38 

744 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e një blloku 
furrash, në qytetin e Lushnjës, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe institucione të tjera, mbi fabrikën e bukës në 
Tiranë, dhe ndërtimin e bllokut të furrave në Shkodër, Elbasan 
dhe vende të tjera. 

1962 48 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

745 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e bazës grosiste 
të furnizimit të punëtorëve, në rangun e ndërmarrjes 
shtetërore. 

1962 4 

746 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë, mbi krijimin e fondit të drejtorit NMSH të 
Kromit Bujqizë dhe në NMSH qymyrgurit Mborje-Drenovë. 

1962 7 

747 Raport mbi plotësimin e planit dhe buxhetit të shtetit, për 
vitin 1962 në ndërmarrjet e industrisë dhe detyrat për planin 
dhe buxhetin e shtetit për vitin 1963. 

1962 29 

748 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë dhe Ministrisë Industrisë mbi 
projektplanin e vitit 1963, rezultatet gjeologjike të vitit 1961 
dhe 1962 si dhe mbi ndryshimet në planet e këtyre degëve të 
ekonomisë. 

1962 114 

749 Informacione të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave. 

1962 16 

750 Raport i Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl Këllezi, 
mbi riorganizimin e disa ndërmarrjeve ekonomike, dhe mbi 
rritjen e të drejtave të komiteteve ekzekutive. 

1962 52 

751 Relacione dhe informacion të Komisionit Kontrollit të Shtetit, 
për kontrollet e ushtruara në ndërmarrjet industriale dhe 
gjeologjike. 

1962 57 

752 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Minierave dhe 
Gjeologjsë dhe Komisionin e Planit të Shtetit, mbi disa masa 
për shfrytëzimin e minierave të kromit, cilësinë e kromit dhe 
transportimin e tij. 

1962 17 

753 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave mbi porositë e 
dhëna për zgjidhjen e disa çështjeve për rrethin e Kukësit dhe 
të Peshkopisë. 

1962 5 

754 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi investimet për 
ndërtimin në qendrat e minierave dhe të naftës. 

1962 13 
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755 Udhëzime, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
shfrytëzimin, prodhimin dhe përdorimin e qymyrgurit. 

1962 94 

756 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
informacione të Ministrisë Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
marrjen e masave për prodhimin e mineralit të fosforiteve si 
dhe caktimin e një komisioni për ndërtimin e tipit të furrës për 
pjekjen e gurit gëlqeror. 

1962 76 

757 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin për 
zbulimin dhe dhënien për shfrytëzim të vendburimit të bakrit 
në Kurbnesh si dhe prodhimin e gurit të kalit. 

1962 69 

758 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë dhe Komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi fushatën gjeologjike të 
njoftimeve të popullit. 

1962 11 

759 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, me 
Ministrinë e Minierave dhe Gjeologjisë dhe Komitetin 
ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit Fier dhe Kavajë, mbi 
ujin e pijshëm të këtyre qyteteve. 

1962 13 

760 Relacione dhe informacione, mbi përfundimin e studimeve 
gjeollogjike, topografike dhe ingj-gjeologjike për veprat 
fabrikat e çimentos, tullave silikate, superfosfatit, sodës 
kalçionuar, plehrave azotike, gozhdë-bollonave TEC-it dhe 
disa probleme të tjera lidhur me detyrat e projektimit, me 
vendimin përkatës. 

1962 62 

761 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi planimetrinë e vendit të ndërtimit 
të fabrikës së këpucëve në Korçë dhe Gjirokastër si dhe 
udhëzime dhe korrespondencë të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, mbi industrinë e lëkurëve dhe 
këpucëve. 

1962 3 
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762 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë, mbi zëvendësimin e pjatave dhe gotave të aluminit 
me prodhime të fajancës dhe qelqit, si dhe mbi shpejtimin e 
fillimit të punimeve për ngritjen e reparteve të rinj pranë 
fabrikës së qelqit në Tiranë. 

1962 31 

763 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë 
e P. të Jashtme, mbi hapjen në Tiranë të ekspozitës industriale 
të prodhimeve të qelqit e fajancës të konservave, si dhe mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në ekspozita dhe panaire jashtë 
shtetit. 

1962 24 

764 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
fabrikës së kartonit dhe lapsave në qytetin e Tiranës, si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë, mbi dhënien e 
disa paisjeve dhe materialeve për punishten e kartonit. 

1962 54 

765 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave, me Ministrinë e Industrisë dhe institucioneve të 
tjera, mbi prodhimin dhe çmimet e çimentos. 

1962 30 

766 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi prodhimin e lodrave të fëmijëve. 

1962 17 

767 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme, mbi prodhimin e 
fiksave kundra zjarrit. 

1962 4 

768 Prodhimi i artikujve të rinj për vitin 1963. 1962 9 

769 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e perimeve 
për fabrikat e konservave gjatë vitit 1962, prodhimin e 
karameleve, çokollatave, marmalatës si dhe shpërndarjen e 
birrës. 

1962 38 

770 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me komitetin ekzekutiv të këshillit popullor të qytetit Tiranë, 
mbi organizimin e prodhimit të akullit pranë kombinatit 
ushqimor "Ali Kelmendi" në Tiranë. 

1962 10 
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771 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë dhe korrespondencë, mbi heqjen 
nga plani i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë të 12.000 
tonëve pirotinë. 

1962 8 

772 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e një NISHGF. duhani në Gjirokastër, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, mbi duhanin dhe prodhimin e 
cigareve. 

1962 30 

773 Raporte dhe relacione të Ministrisë Industrisë, Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
grumbullimin dhe përpunimin e ullirit. 

1962 28 

774 Urdhër dhe udhëzime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave e Gjeologjisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e vajrave 
lubrifikante në vend, përdorimin, grumbullimin dhe ruajtjen e 
tyre. 

1962 73 

775 Relacion i Ministrisë së Industrisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi pagat bazë të punëtorëve të industrisë së 
lëkurëve dhe mbi krijimin e degës së pregatitjes së kuadrit 
pranë Ministrisë Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi organikat, me vendimin 
përkatës. 

1962 47 

776 Relacione të Ministrisë së Industrisë, mbi ndarjen e teknikumit 
teknologjik, dhe mbi pranimin e nxënësve të jashtëm në 
shkollat e rezervave të punës. 

1962 11 

777 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtesë kufiri financimi në ndërtimin e 
freskoreve të TEC-ve Yzberisht, Cërrik dhe Maliq. 

1962 7 

778 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë mbi prodhimin e druve 
të zjarrit, si dhe mbi planin e transportit të lëndës së drurit. 

1962 19 
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779 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Minierave dhe Gjeollogjisë, mbi prodhimin e 
vajrave ndriçues dhe mbi mundësitë për shtimin e 
grumbullimit të gazit dhe përdorimin më të madh të tij si 
lëndë djegëse. 

1962 9 

780 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore të furnizimit 
të punëtorëve në Elbasan. 

1962 8 

781 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi amballazhet, si dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Minierave dhe Gjeologjisë, Financave dhe 
Ministrinë e Industrisë mbi amballazhimin e bitumit tip III, 
amballazhimin e çimentos, dhe mbi përdorimin e tapave 
korona të shisheve të birrës e pijeve freskuese. 

1962 89 

782 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Minierave dhe Gjeologjisë dhe Komitetin 
ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit Tiranë, mbi caktimin e 
vendbanimeve të fshatit të ri të kooperativës bujqësore 
Vilhelm Pik Mëzes. 

1962 19 

783 Korrespondencë e Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të 
rrethit Rrëshen, me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
ngritjen e fabrikës së përpunimit të shqemës në qytetin e 
Rrëshenit. 

1962 4 

784 Raporte, relacione, vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
krijim ndërmarrjesh gjeologjike dhe industriale, si dhe mbi 
organizimin e tyre e kalime aktiviteti të artizanatit në industri. 

1962 12 

785 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi pakësimin e planit të investimeve për vitin 
1962 dhe ndërtimin e një godine si shtesë e ndërmarrjes 
ISHRP. elektrike parashikuar në planin e investimeve për vitin 
1963. 

1962 20 
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786 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave e 
Gjeologjisë, mbi eksportimin e prodhimeve industriale si dhe 
mbi tejkalimin e planit të importit. 

1962 76 

787 Raporte, relacione, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi mbulim humbjesh në ndërmarrjet e 
industrisë dhe gjeologjisë, si dhe investimet për këta sektor. 

1962 45 

788 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi hapje dhe zgjatim rrugësh pyjore. 

1962 26 

789 Udhëzim i Ministrisë së Industrisë "Mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave, që bën fjalë mbi grumbullimin e 
metaleve të vjetra dhe të ripunimit të tyre, si dhe mbi 
grumbullimin e mbeturinave në përgjithësi. 

1962 33 

790 Udhëzim, raport dhe akt-kontroll i Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi gjendjen në sektorin e riparim-shërbimeve në 
kooperativat e artizanatit, si dhe mbi zgjerimin e rrjetit të 
riparim-shërbimeve në lokalitete. 

1962 70 

791 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë, mbi pregatitjen e punonjësve të fabrikës së filaturës 
në Korçë. 

1962 5 

792 Urdhër i Këshillit të Ministrave drejtuar Universitetit 
Shtetëror të Tiranës, Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, 
si dhe Ministrisë Ndërtimit mbi krijimin e një komisioni për 
studimin e zonave të prekura nga tërmeti. 

1962 1 

793 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Bashkimin Qendror të 
kooperativave të Artizanatit, mbi ngritjen e një reparti pranë 
kooperativës së artistikes Tiranë për prodhimin e filtrave dhe 
të fermistopave. 

1962 11 

794 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi stoqet si dhe 
konstatime të Ministrisë së P. të Brendshme, mbi gjendjen e 
mallrave stoqe të artizanatit. 

1962 14 

795 Raport e rezulucione të Bashkimit Qendror të Artizanatit 
drejtuar Këshillit të Ministrave mbi kongresin e IV-të 
kooperativave të artizanatit. 

1962 29 
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796 Relacion dhe skica të Sh. Fori Terpini drejtuar Kryeministrisë 
dhe nga ana e Bashkimit Qendror të kooperativave të 
Artizanatit, mbi propozimin për ndryshimin e metodës së 
prerjes së stofrave etj. nga palosja me prerje të hapur. 

1962 84 

6 Bujqësi-grumbullim.   

797 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
29.1.1962 së bashku me vendimet dhe relacionet përkatëse, 
mbi heqjen e detyrimit të grurit në zonat malore dhe mbi disa 
masa favorizonjëse për kooperativat bujqësore. 

1962 84 

798 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.1.1962 dhe 6.6.1962, së bashku me raporte, relacione, 
korrespondencën përkatëse si dhe vendimin përkatës mbi 
masat që duhen marrë për zhvillimin e ekonomisë pyjore, 
shfrytëzimin racional, ekonomizimin e lëndës së drurit, si dhe 
mbi mbrojtjen e pyjeve. 

1962 79 

799 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
29.6. dhe 12.9.1962, relacione dhe projektdekret, mbi 
dekorimin e punonjësve të bujqësisë. 

1962 5 

800 Diskutim i Mehmet Shehu mbajtur në Plenumin e Komitetit 
Qendror të PPSH, më datë 28.1.62 si dhe plani i masave, mbi 
masat për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë, për sigurimin e 
ritjes së vazhdueshme të prodhimit bujqësor. 

1962 49 

801 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1962 dhe datë 14.12.1962, raporte, relacione, 
projektvendime, vendime dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë mbi veprimtarinë e 
ndërmarrjeve bujqësore, si dhe mbi ndërmarrjen bujqësore 29 
nëntori Lushnjë etj. 

1962 282 

802 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit 
të Ministrave. 

1962 21 

803 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollet e ushtruara në ndërmarrjet e ndryshme bujqësore. 

1962 17 
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804 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kuotave të 
planit të grumbullimeve dhe treguesit kryesorë të bujqësisë 
për vitin 1963 si dhe projektplani i bujqësisë dhe 
grumbullimeve dërguar nga Komiteti ekzekutiv të këshillit 
popullor të rrethit të Krujës. 

1962 149 

805 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, informacion dhe 
korrespondencë e Komitetit Qendror të PPSH., Komisionit të 
Planit  të Shtetit dhe, Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
sipërfaqeve, rendimenteve dhe prodhimeve të bimëve të 
lashta dhe të vona, për vitin bujqësor 1960-1961. 

1962 77 

806 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë, me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljet 
pranverore dhe të vjeshtës rendimentin e kulturave bujqësore, 
si dhe mbi mbjelljen e fidanave frutore. 

1962 42 

807 Raport, informacione dhe leksion i Ministrisë mbi zbatimin e 
ligjit mbi mbrojtjen e bujqësisë dhe, mbi punën e kryer dhe 
rezultatet e arritura në luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve 
në bujqësi, veçanërisht në luftimin e mizës së ullirit, vrugut 
dhe buburecit. 

1962 18 

808 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe korrespondencë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e investimeve të 
Ministrisë së Bujqësisë, për vitin 1962. 

1962 17 

809 Korrespondencë e Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të 
rrethit Peshkopi me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
disa probleme të ngritura nga Komiteti i Partisë dhe mbi 
gjendjen e kulturave të të lashtave në rreth. 

1962 15 

810 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi aktivitetin e kooperativës 
bujqësore për vitin 1961. 

1962 17 

811 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, raporte dhe informacione 
të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi korjet, shirjet dhe grumbullimin e të lashtave. 

1962 32 
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812 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Bujqësisë, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shtimin e fidanave, përmirësimin dhe grumbullimin e ullirit. 

1962 86 

813 Vendime dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave relacion, 
informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi rajonizimin dhe 
mbjelljen e kulturave drunore frutore si dhe, mbi disa 
ndryshime në planin e tretë 5/vjeçar për mbjelljen e vreshtave 
në sektorin e vreshtave dhe sistemimin kodrinor të 
Zandrimës. 

1962 59 

814 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, projektvendim dhe relacion 
i Ministrisë së Bujqësisë, mbi furnizimin, kontrollin dhe 
shpërndarjen e farnave. 

1962 16 

815 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e SMT-ve të reja dhe 
planimetria e vendosjes së tyre si dhe, mbi mekanizimin e 
mëtejshëm në bujqësi. 

1962 74 

816 Projektplani përmbledhës për makineri dhe materiale importi 
si dhe, relacione e korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi importime 
materialesh bujqësore nga jashtë. 

1962 82 

817 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Bujqësisë, relacion dhe korrespondencë e Bankës së Shtetit me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dhënie kredie 
kooperativave bujqësore me afat të gjatë. 

1962 23 

818 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të Komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Pogradec, 
Gjirokastër, Qyteti Bajram Curri, Librazhd dhe Krujë, mbi 
aprovimin paraprak të shpërndarjes së koop.bujqësore, 
bashkimin e tyre dhe funksionimin e tyre me NBSH. 

1962 32 

819 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë Komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi realizimin e planit të drithrave të 
bukës dhe mishit nga NBSH. 

1962 4 
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820 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi shtesat në 
organikë dhe shpërblimet në punë të kuadrove drejtuese të 
kooperativave bujqësore. 

1962 5 

821 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e dekretit Nr.3303, mbi 
kursimin e fondit të tokës së bukës në ndërtime. 

1962 12 

822 Letër e Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu, mbi gjendjen e grurit të ardhur 
nga importi. 

1962 2 

823 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe korrespondencë e Komitetit shtetëror të 
grumbullimeve dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Lushnjë e Vlorë, mbi çeljen e tokave të 
reja. 

1962 17 

824 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e kadastrës së 
tokave. 

1962 2 

825 Udhëzim dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ngritjen e 
furrave kolektive dhe kooperativa bujqësore dhe plotësimin e 
nevojave me dru zjarri. 

1962 17 

826 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e drurëve dhe 
të shkurreve industriale, së bashku me materialin përkatës. 

1962 6 

827 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e fletë-
sherebelës, si dhe raporti i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi fushatën e bimëve industriale. 

1962 17 

828 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një pylli për 
administrim dhe shfrytëzim koop. bujqësore të Satirës në 
rrethin e Gjirokastrës, së bashku me korrespondencën 
përkatëse. 

1962 5 

829 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi çpronësim pasurie të palujtëshme. 

1962 48 
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830 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
tarifat e qirasë së banesave dhe dritës elektrike në NBSH. 

1962 3 

831 Vendim i Këshillit të Ministrave së  bashku me relacionin 
përkatës, mbi disa çështje për forcimin e punës së drejtorive të 
ujrave. 

1962 4 

832 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi krijim 
ndërmarrjesh bujqësore. 

1962 24 

833 Relacione dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Financave me Këshillin e Ministrave mbi ndërmarrjet që 
planifikohen me humbje dhe mbi regjimin e kursimit. 

1962 55 

834 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
dt.29.6.1962,  me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shtimin e aftësisë ujitëse dhe aprovimin e rregullores mbi 
sistemimin dhe mbrojtjen e tokave të pjerrta bujqësore nga 
gërryerjet. 

1962 316 

835 Projekt-urdhëresa dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi fondin e 
drejtorit. 

1962 5 

836 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar Këshillit të 
Ministrave, mbi rezultatet e regjistrimit të gjësë së gjallë për 
vitin 1961. 

1962 39 

837 Raport dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave mbi masat për shfrytëzimin e torfës dhe të 
fosforitit për vitin 1962, si dhe, mbi grumbullimin dhe 
përdorimin e plehrave organike lokale. 

1962 17 

838 Raport i Bankës së Shtetit mbi zbatimin e detyrave që caktoi 
Plenumi i Komitetit Qendror të PPSH, i nëntorit 1958, lidhur 
me gjendjen e kafshëve të punës dhe të prodhimit në 
koop.Bujqësore si dhe, mbi shtimin e mishit e qumështit në 
koop.bujqësore. 

1962 76 
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839 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, projekt-urdhëresë, si dhe 
informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi përmirësimin e racës 
së dhenve, sigurimin vullnetar të blegtorisë, të kulturave 
bujqësore si dhe mbi gjendjen e kullotave. 

1962 61 

840 Relacione dhe projekt-urdhëresë e Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
ndalimin dhe afatet e therjes së disa bagëtive. 

1962 5 

841 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe korrespondencë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në drejtimin ekonomik të 
NZSH në Tiranë. 

1962 13 

842 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rritjen 
artificiale të fazanit. 

1962 2 

843 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, së bashku me 
raportin e Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa detyra për luftimin 
e sëmundjeve në gjënë e gjallë. 

1962 15 

844 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Bujqësisë, relacion dhe promemorje e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve mbi realizimin e planit të mbjelljeve të 
duhanit dhe parashikimin e grumbullimit të tij. 

1962 43 

845 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të Komisionit të 
Planit të Shtetit, Ministrisë Tregtisë, Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve dhe Bashkimit Qendror të koop.Konsumit 
mbi bilancin e drithrave të bukës. 

1962 10 

846 Korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e tokave në 
sektorin e grumbullimit. 

1962 5 

847 Informacion dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e frigoriferëve në Shkodër e Vlorë. 

1962 6 

848 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
dhjamit. 

1962 6 
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849 Relacion dhe projektvendim i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi shtesë në kontigjentin e organikave të 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve për administrimin e 
frigoriferëve. 

1962 4 

850 Relacion i Prokurorisë së rrethit Korçë, mbi debitorët e 
paligjshëm që janë krijuar nga kryesitë e kooperativave 
bujqësore të atij rrethi. 

1962 10 

851 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të një konvikti në Institutin e Lartë Bujqësor në 
Kamëz, si dhe mbi disa ndryshime në statutin e Institutit të 
Lartë Bujqësor. 

1962 27 

852 Raporte, relacione dhe informacione të Komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve të ndryshme, dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dëmet e shkaktuara 
nga fuqitë atmosferike. 

1962 145 

853 Udhëzim dhe relacion i Këshillit të Ministrave mbi pyllëzimin 
e rrugëve automobilistike. 

1962 16 

854 Marrëveshje midis Ministrisë së Bujqësisë të RPSH, dhe 
Ministrisë së Bujqësisë të RPK, mbi bashkëpunimin reciprok 
në degët e ndryshme të ekonomisë bujqësore, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

1962 7 

855 Projektplani tematik i punës shkencore në bujqësi për vitin 
1962. 

1962 69 

856 Raport shpjegues dhe harta pedologjike e RPSH fitues i 
çmimit të Republikës. 

1962 34 

7 Tregti.   

857 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
6.6.1962, dhe raport i Presidiumit të Bashkimit Qendror të 
kooperativave të Konsumit, mbi disa probleme ekonomiko-
financiare të kooperativave të Konsumit. 

1962 16 

858 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1962, për realizimin e import-eksportit gjatë tetë muajve 
të vitit 1962, së  bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1962 334 
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859 Udhëzime metodologjike të Komisionit të Planit të Shtetit, 
pasqyra dhe tregues për hartimin e planit të furnizimit 
materialo-teknik. 

1962 60 

860 Vendim dhe raporte të Këshillit të Ministrave mbi inventarin 
fizik të mallrave në fillim të vitit 1962, si dhe projekt-
urdhëresa mbi magazinimin e mallrave që mbahen në ruajtje. 

1962 51 

861 Vendim dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi një shtesë 
fondi në investimet lokale të vitit 1962. 

1962 4 

862 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore të kontrollit të mallrave 
të eksportit dhe të importit, si dhe riorganizimin e NTSHVAK. 
dhe mbi çeljen e degës së merceologjisë pranë fakultetit të 
ekonomisë të Universitetit. 

1962 16 

863 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Tregtisë dhe korrespondencë, mbi disa ndryshime në 
pasqyrën e rabateve, për bukën, frutat e zarzavatet. 

1962 18 

864 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje të normave 
për grumbullimin e detyrueshëm të gjalpit e djathit. 

1962 2 

865 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bashkimin 
Qendror të koop.Konsumit dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi 
disa ndryshime në organikën dhe listë organikën e Bashkimit 
Qendror të koop.Konsumit dhe krijimin e ndërmarrjeve 
tregtare. 

1962 51 

866 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi sigurimin e zonës së depove në Tiranë, si dhe urdhër i 
Këshillit të Ministrave mbi ndërtim dhe transferim deposh. 

1962 26 

867 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
shkarkimin e karburanteve që priten nga importi. 

1962 8 
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868 Raporte dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe njoftim i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi realizimin e 
planit të xhiros dhe mbi mungesat e artikujve të konsumit të 
gjërë në tregjet e ndryshme të Republikës. 

1962 68 

869 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e fletoreve 
shkollore. 

1962 3 

870 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi tagrin doganor të barnave. 

1962 3 

871 Urdhëresa, udhëzime, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Komisionin e Planit të Shtetit dhe 
institucione të tjera, mbi standartet e prodhimeve të 
ndryshme. 

1962 14 

872 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, relacione të  
Bashkimit Qendror të koop.Konsumit, mbi ndërtimin e 
punishteve për përpunimin e rrushit, frutave dhe perimeve në 
rrethin e Beratit, si dhe mbi ndërtimin e një punishteje për 
përpunimin e qumështit në rrethet Sarandë dhe Dibër. 

1962 17 

873 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Bashkimit Qendror të kooperativave të 
Konsumit mbi tharjen e qepëve dimërore dhe shpërndarjen e 
tyre. 

1962 12 

874 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi cilësinë e qumështit që 
grumbullohet si dhe projekt-urdhëresë, relacione dhe 
informacione të Bashkimit Qendror të Kooperativave 
Konsumit dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kontraktimin dhe grumbullimin e qumështit. 

1962 50 

875 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. Konsumit dërguar 
Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e bazës materiale për 
kulturën e duhanit dhe furnizimi 4/mujor nga Ministria e 
Industrisë dhe Bat-koopi. 

1962 11 

876 Relacion i Presidiumit të Bashkimit Qendror të kooperativave 
të Konsumit, mbi gjendjen e bazës materiale të rrjetit të 
tregëtisë dhe masat që duhen marrë. 

> 1962 13 
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877 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. të Konsumit, mbi 
garantimin e kredisë të dyqaneve shtëpi. 

1962 21 

878 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, dërguar aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondenca përkatëse, mbi rolin dhe 
aktivitetin e doganave. 

1962 17 

879 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e shkollës së 
mesme tregtare dhe, mbi krijimin e kursit 1/vjeçar për 
pregatitjen e kuadrove për tregtinë e jashtme. 

1962 13 

880 Relacione i Ministrisë së Tregtisë, mbi tregtimin e pullave të 
emisionit. 

1962 9 

881 Relacion i Bashkimit Qendror të koop.Konsumit dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Vlorë 
e Librazhd, mbi grumbullimin e frutave dhe perimeve. 

1962 23 

882 Relacion dhe projektvendim i Bashkimit Qendror të 
kooperativave të Konsumit, mbi dërgimin e të hollave në 
Bankë, me anë të zyrave postare. 

1962 6 

883 Raport i Presidiumit të Bashkimit Qendror të kooperativave të 
Konsumit, raport i Komisionit të Kontroollit të Shtetit dhe 
informacion i Ministrisë së Tregtisë mbi zbatimin e vendimit 
të Këshillit te Ministrave për tregtinë me përqindje. 

1962 12 

884 Raport i Presidiumit të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, 
për zhvillimin e tregtisë në NBSH-të. 

1962 4 

885 Relacione të Komitetit Qendror të PPSH. Aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe Ministrisë së tregtisë mbi furnizimin e 
popullit me mish e peshk. 

1962 31 

886 Korrespondencë e Bashkimit Qendror të kooperativave të 
Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
furnizimin e zonave që izolohen nga dimëri. 

1962 7 

887 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione, raporte dhe 
informacione të Ministrisë së Tregtisë mbi tregtinë dimërore. 

1962 28 
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888 Relacion me vendimin e Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin 
e veçantë të magazinjerëve të Drejtorisë së rezervave 
shtetërore. 

1962 2 

889 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacion i Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit, mbi disa veprime të pa drejta në disa 
ndërmarrje dhe mbi disa të meta për shpërndarjen e mallrave 
të nomenklaturës së Komiteteve ekzekutive të rretheve. 

1962 6 

890 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi organikat e përfaqësive tregtare. 

1962 4 

891 Informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimit të sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH. për 
organizimin më të mirë të punës, për prodhimin, 
grumbullimin, tregtimin e frutave dhe zarzavateve si dhe, 
përpunimin e tyre. 

1962 6 

892 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë, në panaire, ekspozita dhe 
konferenca ndërkombëtare. 

1962 55 

893 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së P. të 
Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi ardhjen në 
Shqipëri të përfaqësuesve të firmave tregtare të vendeve të 
ndryshme, si dhe dërgimin jashtë shtetit të përfaqësive të 
tregtisë të vendit tonë. 

1962 79 

894 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi aktivitetin e zhvilluar nga 
delegacionet tregtare në vende të ndryshme. 

1962 54 

895 Relacion i legatës Shqiptare në Vjenë mbi problemet e tregtisë 
gjatë 3/mujorit të III-të  1962. 

1962 6 

896 Projekt-raport i Bashkimit Qendror të Koop.Konsumit, që do 
të mbahet në Kongresin e IV-të të Koop.Konsumit, letër 
drejtuar Komitetit Qendror të PPSH. aprovuar nga ky 
Kongres, si dhe korrespondencë e Bashkimit Qendror të Koop. 
Konsumit, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në konferenca dhe 
kongrese të kooperativave, në vende të huaja. 

1962 60 
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897 Marrëveshje, protokolle, informacione dhe letër këmbimi, 
midis Qeverisë së RP. të Kinës, mbi marrdhëniet tregtare 
midis dy vendeve. 

1962 109 

898 Marrëveshje midis RPSH. dhe RP. të Kinës, mbi 
bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke në çështje doganore, 
si dhe mbi kontraktimin mbi kimikatet për laboratorin e 
gjeologjisë. 

1962 25 

899 Letër e ndërrmarrjes turistike të RP. të Kinës dërguar 
ndërmarrjes shtetërore të turizmit të RPSH mbi mos marrjen 
pjesë të delegacionit të tyre në Konferencën e Byrove të 
udhëtimeve të vendeve socialiste në BRNO. 

1962 3 

900 Marrëveshje e RP. të Shqipërisë me RD. të Vietnamit dhe RDP. 
të Koresë, mbi shkëmbimin e mallrave dhe të pagesave për 
vitin 1962. 

1962 31 

901 Pasqyrë me të dhënat për kreditë e falura nga Bashkimi 
Sovjetik si dhe, relacion i Bankës së Shtetit mbi dëmet e 
shkaktuara në ekonomi nga shkelja arbitrare e marrëveshjeve 
ekonomike të Hrushovit dhe pasonjësve të tij. 

1962 35 

902 Marrëveshje midis RP. të Shqipërisë dhe RS. të 
Çekosllovakisë, mbi shkëmbimin reciprok të mallrave dhe 
pagesat, si dhe relacione dhe informacione mbi bisedimet e 
zhvilluara me shtetet socialiste. 

1962 101 

903 Protokoll-marrëveshje midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të 
Bullgarisë, mbi shkëmbim mallrash. 

1962 63 

904 Protokoll midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të Hungarisë, mbi 
shkëmbimin reciprok të mallrave dhe pagesat për vitin 1962. 

1962 29 

905 Protokoll midis RP. të Shqipërisë dhe RD. Gjermane, mbi 
dërgimet reciproke të mallrave për vitin 1962. 

1962 15 

906 Protokoll, midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të Rumanisë, e 
Polonisë në lidhje me shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për 
vitin 1962. 

1962 23 
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907 Marrëveshje, mbi daljen, hyrjen dhe transportin tranzit pa 
doganë të produkteve ushqimore, pijeve dhe sendeve të tjera 
të përdorimit personal që transportohen për furnizimin e 
vagonave të gjumit dhe vagonave restorant për pasagjerë, që 
është përfunduar në Varshavë, në emër të Ministrive të 
Tregtisë së Jashtme të vendeve socialiste të Evropës. 

1962 9 

908 Vendim  Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione të 
Ministrisë së Tregtisë dhe korrespondencë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi disa masa për zhvillimin e 
mëtejshëm të turizmit, si dhe përmbledhje e materialit të 
mbledhjes turistike të Varshavës. 

1962 48 

909 Protokoll marrëveshje midis RP. të Shqipërisë dhe R. Kubës, 
mbi tregtinë dhe lundrimin. 

1962 30 

910 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e protokollit 
mbi shkëmbimin e mallrave midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të 
Shqipërisë dhe RFP. të Jugosllavisë. 

1962 15 

911 Marrëveshje midis RP. të Shqipërisë dhe R. Italiane, mbi 
komunikacionin ajror si dhe mbi shkëmbimet tregtare midis 
dy vendeve. 

1962 8 

912 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Apartin e Këshillit 
të Ministrave, mbi shpenzimet e delegacioneve tregtare në 
Europë e Afrikë, si dhe mbi likujdimin e disa faturave të 
firmave Sovjetike. 

1962 17 

8 Financë.   

913 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
17.4.1962 dhe 27.8.1962, së bashku me materialin përkatës, për 
plotësimin e planit dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për 
3/mujorin e parë dhe 6/mujorin e parë të vitit 1962. 

1962 138 

914 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë 
Financave, procesverbal  i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 6.6.1962, si dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi 
plotësimin e detyrave të uljes së kostos për vitin 1961 dhe 
3/mujorin e parë të vitit 1962 dhe, mbi gjendjen e debi-
kredive. 

1962 28 
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915 Informacion i Ministrisë së Financave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 29.6.1962, mbi 
plotësimin e planit të fitimit nga ndërmarrjet për vitin 1961 
dhe mjetet e xhiros. 

1962 9 

916 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
23.11.1962 dhe 14.12.1962, së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës, mbi buxhetin konsumtiv të shtetit për 
vitin 1961 si dhe, mbi shqyrtimin e projektplanit dhe 
projektbuxhetit për vitin 1963. 

1962 577 

917 Relacione, informacione, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Shtetëror të punës dhe pagave dhe organe të tjera, mbi shtesa 
dhe pakësime në organikat e institucioneve qendrore dhe 
lokale. 

1962 98 

918 Raporte, relacione, informacione, vendime të Këshillit të 
Ministrave, qarkore, udhëzime dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Financave, Komitetin Shtetëror 
të punës dhe pagave, mbi pagat e punonjësve të sektorëve të 
ndryshëm të ekonomisë, kulturës dhe shkencës. 

1962 247 

919 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
inspektoriatit të ruajtjes së veprave ekonomike në qytetin e 
Durrësit si dhe, mbi strukturën organike në Komisionin e 
Planit të Shtetit. 

1962 9 

920 Raport i Presidiumit të Bashkimeve Profesionle të RPSH dhe 
Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, mbi pregatitjen e 
librave të rinj për klasifikimin e punëtorëve dhe kategorizimin 
e operacioneve të punës. 

1962 6 

921 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi problemin e 
përpjestimit në mes të punëtorëve kryesor dhe ndihmës. 

1962 3 

922 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe institucione të 
tjera, mbi kontrollet e ushtruara në ndërmarrje dhe 
institucione, për administrimin e vlerave monetare dhe 
financiare. 

1962 136 
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923 Raporte, relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin dhe funksionimin e Institutit Shtetëror të Arkave 
të kursimit, hapjen e arkave shtetërore të Kursimit dhe mbi 
përqindjet e kamatës për arkat e kursimit. 

1962 118 

924 Raporte, relacione dhe informacione të institucioneve 
qendrore dhe qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
institucioneve, mbi zbatimin e detyrave të Plenumit të 
Komitetit Qendror të RPSH. për forcimin e rregjimit të 
kursimit. 

1962 124 

925 Urdhëresë e Qeverisë, relacion i Ministrisë së Financave dhe 
korrespondencë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësave si dhe 
mbi shpenzime udhëtimi e dietë për ekipet në ndihmë të 
kooperativave bujqësore. 

1962 77 

926 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dërguar Aparatit 
të Këshillit të Ministrave,  mbi të ardhurat reale të fshatarsisë 
për vitin 1962. 

1962 3 

927 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe institucione të 
tjera, mbi kreditin agrar dhe shpërblimin e pnës në 
kooperativa bujqësore. 

1962 43 

928 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në emisionin e 
kartë-monedhës, si dhe njoftim i Bankës së Shtetit, mbi 
zbatimin e detyrave që përcaktohen në vendimin e Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH. mbi gjendjen e 
qarkullimit monetar. 

1962 16 

929 Relacione dhe informacione të Bankës së Shtetit, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi planin e 
kreditit dhe arkës. 

1962 34 

930 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Bankës së Shtetit dhe 
korrespondencë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
pranimin e bilancit të Bankës së shtetit për ushtrimin e vitit 
1961 dhe bilanci i pagesave për 3/mujorin e I-rë të vitit 1962. 

1962 24 
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931 Relacine të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit si 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me këto 
institucione, mbi bilançin e vitit 1961 dhe pagesave dhe 
arkëtimeve në valutë për vitin 1962. 

1962 34 

932 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Financave, 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimin dhe 
administrimin e valutës. 

1962 37 

933 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit, 
mbi përqindjet e interesit bankar. 

1962 3 

934 Relacion dhe informacion i Bankës së Shtetit, mbi heqjen nga 
plani i vitit 1962 të disa objekteve të investimeve dhe mbi 
afatet e përfundimit të verërave dhe masat e marura për 
fillimin e veprave të reja; së bashku me vendimin përkatës. 

1962 53 

935 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe institucione të 
tjera si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi humbjet, 
mungesën e mjeteve të xhiros dhe fitimin mbi xhiro. 

1962 74 

936 Urdhëresë e udhëzim i Këshillit të Ministrave, si dhe relacione 
dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi tarifat e taksës së akteve dhe të 
pullës, tarifat e taksës së pastrimit si dhe mbi tarifat e pagesës 
të të huajve në institucionet shëndetësore. 

1962 16 

937 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raport dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Financave me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi prodhimin dhe tatimin e pijes alkoolike raki, 
mbi tatimin mbi të ardhurat e kooperativës bujqësore për vitin 
1962 si dhe , mbi zbatimin e politikës tatimore për tregtarët 
dhe artizanët privatë. 

1962 47 

938 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe raporte të Ministrisë së 
Financave, mbi ndihmat mujore për fëmijët dhe, mbi 
shpërblimin e nënave me shumë fëmijë dhe tatimin mbi beqar. 

1962 25 
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939 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, raport i Komitetit 
Shtetëror i punës dhe pagave, relacion i Ministrisë së 
Financave si dhe, korrespondencë e Ministrisë së Industrisë, 
Komunikacionit, Shëndetësisë, komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të retheve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi disa shkelje të ligjshmërisë në lidhje me 
kompesimin e veshmbathjes. 

1962 51 

940 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Financave dhe Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e normave materiale të ushqimit 
në kopshtet, shtëpitë e fëmijës dhe shtëpitë e pushimit. 

1962 14 

941 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Financave "mbi të drejtat e punonjësve të përfaqësive të 
RPSH në shtetet e huaja dhe mbi olokacionet në shtesa për ujë, 
dritë e zjarr të punonjësve të përfaqësive tona në RPSH. 
Kineze. 

1962 25 

942 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi çdëmtimin në të holla 
për shkelje të dispozitave. 

1962 4 

943 Udhëzim i Këshilllit të Ministrave dërguar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si dhe 
korrrespondencë e Komitetit ekzekutiv të Këshillit popullor të 
rrethit Berat, mbi shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve. 

1962 5 

944 Udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe raporte e 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
hozrashoteve të brendshme. 

1962 8 

945 Informacion i Bankës së Shtetit dhe Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
mënyrën e organizimit të lidhjeve të degëve të bankës së 
shtetit me Drejtorinë e Përgjithshme dhe mbi disa të meta të 
konstatuara nga Drejtoria  e Përgjithshme  e Bankës së Shtetit 
Shqiptar. 

1962 10 
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946 Informacione të Bankës së Shtetit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi realizimet e të ardhurave nga pasuritë e 
shtetasve shqiptar jashtë shtetit. 

1962 13 

947 Informacion i Bankës së shtetit, në lidhje me arkëtimin e 
shpenzimeve të specialistëve të ardhur në vendin tonë gjatë 
vitit 1956-1960. 

1962 2 

948 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Bankës së 
Shtetit, mbi gjendjen e druve të zjarrit dhe qymyrit të drurit 
dhe shpenzimet e transportit të druve të zjarrit . 

1962 27 

949 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së shtetit 
shqiptar, urdhëresë e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënie kredish për meremetim banesash nga 
punonjësit. 

1962 14 

950 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
trajtimin ekonomiko-financiar të ushtarakëve aktiv. 

1962 7 

951 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së financave, mbi 
sektorin e transportit në ndërmarrjet e ndërtimit. 

1962 12 

952 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe , qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi 
prodhimin mbi plan të mallrave që nuk është siguruar shitja. 

1962 12 

953 Rlacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave dhe institucione të tjera, 
mbi koston e prodhimit. 

1962 32 

954 Relacion i Drejtorisë Përgjithshme të PTT-së, mbi shitjen e 
pullës postare jashtë shtetit. 

1962 5 

955 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi blerje makinerish nga persona privatë. 

1962 5 

956 Relacion i Ministrisë Punëve të Brendshme si dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjen e të hollave nga nje vend 
në tjetrin dhe masat për sigurimin e tyre. 

1962 8 
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957 Relacion i Drejtorisë Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi shfrytëzimin e mekanizmave në ndërmarrjet e 
prodhimit të material ndërtimit dhe mekanizimin  e 
mëtejshëm të ngarkim-shkarkimit, me vendimin dhe 
udhëzimin përktës. 

1962 10 

958 Raport, i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtypjen shpërndarjen dhe 
përdorimin e formularëve statistikor dhe të dokumentave 
kontabile e teknike. 

1962 6 

959 Fjalim i mbajtur në konferencën e punonjësve të financës dhe 
të llogarisë si dhe programi i punës. 

1962 76 

960 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim pensionesh për merita shërbimi. 

1962 221 

9 Çmime.   

961 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi zbritjen e çmimeve të shitjes me pakicë për disa 
mallra si dhe vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH. mbi uljen e çmimeve të disa mallrave të konsumit të 
gjerë. 

1962 21 

962 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacionet përkatëse, mbi 
zbritjen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa mallrave. 

1962 23 

963 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë 
e Industrisë dhe Ministrinë e Financave, mbi standardet e 
artikujve të ndryshëm. 

1962 68 

964 Vendime, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit të prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1962 148 

965 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e shitjes me pakicë të asortimenteve të ndryshme. 

1962 299 

966 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë, mbi çmimet me shumicë. 

1962 388 
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967 Vendime, udhëzime dhe relacione të Këshillit të Ministrave, 
mbi çmimet me shumicë dhe me pakicë të asortimenteve të 
ndryshme. 

1962 124 

968 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e shpenzimeve 
të përkohëshme (për vitin 1962) për 1 kv.perime dhe fruta për 
eksport. 

1962 41 

969 Informacion i Kontrollit të Shtetit, mbi mosderdhien në buxhet 
të diferencës, çmimit për pambukun e përdorur në shërbime. 

1962 2 

970 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes të 
demave të racës dhe të deshëve të racës së vendit. 

1962 3 

971 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi çmimet e shërbimit 
urban. 

1962 10 

972 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Minierave dhe Gjeologjisë, mbi caktimin e çmimit 
të bakrit të Gjegjanit, mbi çmimin e aluminit blok si dhe, mbi 
vlerësimin e kabaltit të hekur-nikelit. 

1962 10 

973 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes të 
karburanteve tona për furnizimin e vaporeve të huaja në 
portet tona si dhe, relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, 
mbi çmimet e karburantëve që furnizohen vaporet e huaj. 

1962 6 

10 Ndërtim.   

974 Relacione, informacione dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi bisedimet e delegacionit shqiptar dhe, mbi masat që 
duhen marrë për ndërtimin e veprave industriale, që na jep 
RP. e Kinës. 

1962 404 

975 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen dhe 
detyrat e komisionit shtetëror për shqyrtimin e projekteve në 
ndërtim si dhe mbi projektimin e veprave industriale. 

1962 22 
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976 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi hartimin e projekteve të veprave të 
ndërtimit që parashikohen në vitin 1963 si dhe, mbi disa masa 
dhe paksime në planin e ndërtimeve të vitit 1962. 

1962 169 

977 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Komitetin ekzekutiv të rrethit 
Tiranë, mbi shtesa e pakësime fondesh si dhe, kufi financimi 
për ndërtime të ndryshme. 

1962 129 

978 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin 
e projektdetyrës së zgjeruar të Uzinës së petëzimit të 
metarlugjisë së zezë në qytetin e Elbasanit dhe mbi 
përfundimin e punimeve në rezervuarët e riformingut Cërrik. 

1962 13 

979 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi projektidenë e uzinës metalurgjisë së bakrit në 
Kukës. 

1962 6 

980 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë, mbi ndërtimin e stacionit të mallrave, të 
bunkerve të parkut automobilistik dhe të kombinatit të drurit 
në Laç dhe ndërtimin e stacionit hekurudhor dhe bunkerit e 
mineralit në Milot. 

1962 38 

981 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi projektimin dhe ndërtimin e 
fabrikave të këpucëve Gjirokastër, të miellit Elbasan, çimentos 
në Tiranë, tullave në Berat dhe rikonstruksioni i kombinatit të 
sheqerit e tecit Maliq. 

1962 80 

982 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi projektidenë e 
fabrikës së letrës së shtypit në qytetin e Kavajës dhe, mbi 
projektidenë e fabrikës së letrës për thasë çimento në qytetin e 
Shkodrës, së bashku me materialin përkatës. 

1962 28 
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983 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Ndërtimit, informacione dhe korrespondencë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektit-teknik për 
ndërtimin e hidroçentralit Bistricë dhe mbi gjendjen e 
punimeve. 

1962 40 

984 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Komitetit 
shtetëror të punës dhe pagave mbi shpërblimin për vështirësi 
në punë për punëtorët e tuneleve të hidroçentralit të Bistricës 
dhe mbi dhënien e një shpërblimi personelit inxhiniero-
administrativ. 

1962 8 

985 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
mbi detyrat dhe të drejtat e Drejtorisë së Përgjithshme të 
centraleve elektrike. 

1962 5 

986 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe Industrisë, mbi 
ndërtime ujësjellësash nëpër vende të ndryshme. 

1962 88 

987 Relacion teknik dhe llogaritë hidraulike mbi ujësjellësin e 
Tiranës. 

1962 87 

988 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e projektidesë për planet rregulluese 
të qyteteve të ndryshme. 

1962 35 

988/1 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e projektidesë për planet rregulluese 
të qyteteve të ndryshme. 

1962 13 

988/2 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e projektidesë për planet rregulluese 
të qyteteve të ndryshme. 

1962 11 

989 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzime raporte të Këshillit 
të Ministrave si dhe, relacione, informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtime 
banesash banimi. 

1962 53 

990 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera, 
mbi ndërtimin dhe paisjen e pallatit të kulturës në Tiranë. 

1962 68 
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991 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe planimetria e vendit të ndërtimit të kishës 
ortodokse Tiranë. 

1962 8 

992 Informacione dhe projekte, mbi monumentin e pamvarësisë 
në Vlorë. 

1962 34 

993 Vendime të Këshillit të Ministrave, studime, projektplane, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi asfaltim dhe 
rregullim rrugësh automobilistike, rrugësh pyjore dhe urash. 

1962 90 

994 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë e Ndërtimit mbi planet rregulluese të fshatrave të 
kooperativave bujqësore dhe mbi ndërtimin e NBSH Durrës. 

1962 13 

995 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave për shpejtimin e 
punimeve në portin e Durrësit si dhe, mbi zgjatjen dhe 
zgjerimin e pontilit të portit të Vlorës. 

1962 55 

996 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimet jashtë vijës 
së verdhë në troje të pa zënë. 

1962 1 

997 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi dhënie fondesh disa komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për dëmet e shirave të muajit 
nëntor 1962 si dhe, mbi ndërtimin e rezervuarit të Bezhanit, 
ujitjen e zonës Bistricë, Valagat, Vrinë, Myzeqes dhe fushës së 
Korçës, me projektet përkatëse. 

1962 71 

998 Raport i Ministrisë Ndërtimit dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi ndërtimet dhe ngrehimat në kantierin e 
ndërtimit dhe kushtet e jetesës së punonjësve të ndërtimit. 

1962 6 

999 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Ministrinë e Financave, mbi 
njohjen e të drejtës për krijimin e fondit të drejtorit disa 
ndërmarrjeve dhe dhënie shpërblimesh. 

1962 37 

1000 Plan masash i Ministrisë Ndërtimit për zbatimin e detyrave të 
Kongresit të IV-të të Plenumit të Komitetit Qëndror të PPSH. 
mbi zhvillimin e mëtejshëm të ndërtimit. 

1962 23 
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1001 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
Ministrisë Ndërtimit, mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit të 
Ministrave. 

1962 6 

1002 Informacione të Kontrollit të Shtetit dhe, korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi cilësinë e punimeve të ndërtimit. 

1962 12 

1003 Evidenca të Ministrisë Ndërtimit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi plotësimin e planit 3/mujor dhe 9/mujor të 
ndërtimeve. 

1962 9 

1004 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa nevoja 
për objektet industriale të Ministrisë së Ndërtimit. 

1962 2 

1005 Relacion i Bankës së Shtetit dhe informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi shfrytëzimin e mekanizmave në 
ndërmarrjet e prodhimit të material ndërtimit, mbi cilësinë e 
prodhimeve të tullave o të tjegullave dhe mbi përmirësimin e 
cilësisë së prodhimeve. 

1962 10 

1006 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi zbritjet e importit për vitin 1962 
dhe, mbi shpërndarjen e makinerisë së rëndë të ndërtimit. 

1962 10 

1007 Relacion i Ministrisë Ndërtimit mbi përdorimin e 
eskavatorëve që disponojnë dikasteret e ndryshme të PPSH, si 
dhe lista e materialeve të nevojshme për zbatim. 

1962 35 

1008 Relacion i drejtorisë përgjithshme të PTT, si dhe informacion i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi radiostacionet e Shijakut dhe, mbi gjendjen 
e punimeve të ndërtimit në godinën e radiostacionit. 

1962 6 

1009 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Ndërtimit dhe korrespondencë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros në 
ndërmarrjet shtetërore të ndërtimit dhe mbulim 
mbishpenzimesh në fondin e pagave të kantjerit bonifikimit 
Lushnjë. 

1962 44 
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1010 Informacione të Ministrisë së Ndërtimit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen dhe sistemimin e 
forcave punonjëse të Shkopetit. 

1962 4 

1011 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi disa vrejtje dhe propozime të bëra 
në mbledhjen e Plenumit të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të punës për pregatitjen e 
kualifikimin e kuadrit. 

1962 7 

1012 Ndërtimi i ofiçinës së shkollës rezervave të punës. 1962 2 

1013 Korrespondencë e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe 
Ministrisë Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi banesat e personelit të ambasadës kineze e Koreane. 

1962 7 

1014 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e repartit për 
prodhimin e elektrodave. 

1962 1 

1015 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e puse-sondave 
të çelura për ruajtjen e ujrave të nëntokës në fushat. 

1962 2 

1016 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në dorëzim të 
rregullt të kantinës së verës në Rashbull, Durrës. 

1962 1 

1017 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së P. 
të Brendshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
aktivizimin në punë të të dënuarve si dhe mbi të metat e 
konstatuara nga kjo Ministri në sektorët e ndërtimit. 

1962 32 

1018 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen e 
masave për zhdukjen e pasojave të tërmetit në fshatrat e 
rretheve Fier, Vlorë, Tepelenë e Berat si dhe album fotografish 
mbi dëmet e tërmetit të datës 18 dhe 19 mars 1962 në rrethet 
Fier, Berat dhe Lushnjë. 

1962 67 

1019 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi disa nevoja për objektet 
industriale të Ministrisë së Ndërtimit si dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
si dhe, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në organizatën 
ndërkombëtare të digave të larta. 

1962 13 

1020 Letra drejtuar udhëheqjes. 1962 3 

11 Komunikacion-komunale.   



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1021 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve të Partisë 
dhe Qeverisë. 

1962 50 

1022 Raporte të Ministrisë Financave, Komunikacioneve dhe 
Drejtorisë Ekonomisë Komunale, mbi zbatimin e detyrave që 
caktoi Plenumi i Komitetit Qendror të PPSH, mbi masat për 
forcimin e regjimit të kursimit. 

1962 16 

1023 Relacion dhe pasqyra të Ministrisë Komunikacioneve, mbi 
hartimin e projektplanit për vitin 1963. 

1962 22 

1024 Pasqyra statistikore, mbi plotësimin e planit të 
Komunikacionit për tremujorët e I, II, III e IV. të vitit 1962. 

1962 75 

1025 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme si dhe, raport i 
Ministrisë Komunikacionit dërguar Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen teknike të automjeteve të Republikës si dhe, mbi 
punën e ofiçinës qendrore NSHRAK lidhur me revizionimin e 
automjeteve dhe prodhimin e riparimin e pjesëve të këmbimit. 

1962 51 

1026 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzim, raporte dhe 
informacione, mbi masat për përmirësimin e punës në 
sektorin e transportit në ekonomi. 

1962 66 

1027 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe korrespondencë e Ministrisë 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
tarifat për transportimin e mallrave dhe, mbi disa çështje për 
transportin automobilistik. 

1962 24 

1028 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion, informacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë Komunikacioneve me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi planin e transportit dhe kërkesa 
për kuotë transporti. 

1962 15 

1029 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
dhe shtesës së fondeve për ndërtimin e autoparkut të Laçit si 
dhe, korrespondencë e Ministrisë Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi stacionin hekurudhor 
dhe autoparkun e Milotit dhe, mbi ndërtimin e ofiçinës 
qendrore dhe parkut automobilistik Tiranë. 

1962 30 
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1030 Urdhëresë e Qeverisë mbi një ndryshim në urdhëresën Nr.9 
datë 28.10.1961 mbi autoinspektoriatin shtetëror. 

1962 5 

1031 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi zbritjen 50 përqind të tarifës automobilistike 
Durrës, Tiranë e kthim, për studentët universitar që kanë 
qendrën e punës dhe banimit në Durrës. 

1962 8 

1032 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi projektvendimin 
për shkrirjen e bazave të transportit të NTSHVAK-ut në 
Durrës dhe Ura-Vajgurore dhe kalimin e aktivitetit të tyre 
NTASH-ve Durrës dhe Ura-Vajgurore. 

1962 2 

1033 Njoftime të Komisionit të Planit të Shtetit dhe korrespondencë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen 
marrë për shpërndarjen e karburanteve dhe mbi normativat e 
përdorimit të lëndëve djegëse, me udhëzimin përkatës. 

1962 31 

1034 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport i Bankës së Shtetit dhe 
korrespondencë e Ministrisë Komunikacioneve me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi mekanizimin e mëtejshëm të 
ngarkim-shkarkimit dhe, mbi uljen e planit të ngarkim-
shkarkimit portual për vitin 1962. 

1962 24 

1035 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi pontilin në portin e Vlorës. 

1962 13 

1036 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë  së 
Komunikacioneve dhe korrespondencë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e vendeve të fjetjes për 
udhëtarë në anijen "Teuta" mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të 7 
mjeteve detare, si dhe mbi disa çfaqje të huaja në vaporin 
"Durrësi". 

1962 19 

1037 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa fondesh në 
valutë për blerjen e stacionit të pompimit dhe për riparimin e 
dragës "Adriatik" si dhe korrespondenca përkatëse. 

1962 13 

1038 Informacione dhe korrespondencë e Drejtorisë së Portit 
Durrës dhe Ministrisë P. të Jashtme me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi ndalimin e të huajve në portin e Durrësit. 

1962 4 
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1039 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacioneve, me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi  
nxjerrjen e anijes së mbytyr në ujrat e portit të Durrësit si dhe, 
mbi fundosjen e motobarkës "Ali Kelmendi" në portin 
Jugosllav, Rogozhnicë. 

1962 35 

1040 Protokoll i mbledhjes së parë të Këshillit administrativ të 
shoqërisë aksionare Shqiptaro-kineze të lundrimit detar, si 
dhe korrespondencë mbi ardhjen e dy të huajve për bisedime 
me vendin tonë. 

1962 22 

1041 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë Komunikacioneve 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në 
vendimet ekzistuese lidhur me trajtimin e marinës tregtare. 

1962 6 

1042 Urdhëresë e Qeverisë mbi tarifat e taksave dhe pagesave të 
anijeve të huaja që prekin portet detare tregtare të RPSH si 
dhe, informacione e korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacioneve mbi këtë çështje. 

1962 21 

1043 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
blerjen e vaporit "Atlantic Friend" si dhe, mbi shkarkimin e 
vaporeve "Maria Laurentana" dhe "Verserjan". 

1962 20 

1044 Marrëveshje komerciale dhe teknike e përfunduar midis 
ndërmarrjes shtetërore transportit jashtëm dhe shoqërisë 
Alitalia, për linjën ajrore Tiranë-Romë e kthim si dhe, 
rregullore e përkohëshme, mbi marrjen e taksave nga ana e 
drejtorisë së fllotës ajrore civile të RPK. për ngritjen dhe uljen 
e aeroplanëve të huaj në aerodromet e RPK. 

1962 21 

1045 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë Komunikacioneve me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi kursimet në valutë për telegramet që bëhen 
jashtë shtetit dhe, për riparimet e vaporave. 

1962 8 

1046 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shlyerjen e fitimit të 
parealizuar, në vitin 1961 të disa organizatave ekonomike të 
Ministrisë Komunikacioneve, me materialin përkatës. 

1962 8 
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1047 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë Bujqësisë dhe 
Ndërtimit, mbi lidhjen e lokalitetit Libofshës me rrugë 
automobilistike. 

1962 4 

1048 Raport i Ministrisë Komunikacionit, mbi aktivitetin financiar 
të ndërmarrjeve të Komunikacionit. 

1962 6 

1049 Relacion dhe korrespondencë e Universitetit Shtetëror të 
Tiranës dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
instalimin e aparaturës të elektroimpulsit në laboratorin e 
riparimit pranë degës mekanike të fakultetit të inxhinjerisë. 

1962 9 

1050 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe pasqyra mbi disa shtesa në investime për 
vendosjen në punë të forcave të lira. 

1962 17 

1051 Informacion i Ministrisë Komunikacioneve, mbi raportin 
ndërmjet punëtorëve kryesor dhe ndihmës për sektorin e 
komunikacionit. 

1962 3 

1052 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e disa 
investimeve si dhe, korrespodencë e Komitetit ekzekutiv të 
Këshillit popullor të rrethit Durrës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi disa lëvizje fondesh investimi në qytetin e 
Durrësit. 

1962 2 

1053 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e kontratave të 
mallrave. 

1962 1 

1054 Korrespodencë e Ministrisë së Komunikacioneve me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave , mbi ftesat që janë drejtuar vendin 
tonë për të marrë pjesë në mbledhjen e kongresit 
ndërkombëtare. 

1962 12 

1055 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi propozimet e Ingj. 
Davide Fiaccarimit për zhvillimin e tregtisë dhe turizmit 
midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera. 

1962 5 

1056 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi mirëmbajtjen e 
rrugëve automobilistike dhe projekt-vendim mbi 
riorganizimin e Drejtorisë Qendrore të mirëmbajtjes së 
rrugëve. 

1962 11 
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1057 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit dhe institucione të tjera, mbi stacionet e 
radios dhe mjeteve të tjera të ndërlidhjes. 

1962 41 

1058 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshilllit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe Tregtisë, mbi shtypjen dhe tregtimin e 
pullave postare. 

1962 24 

1059 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes mbi shërbimet postare dhe të 
telekomunikacioneve midis Ministrisë Komunikacioneve të 
RPSH dhe Minisstrisë transportit dhe ndërlidhjes të RP. të 
Mongolisë. 

1962 14 

1060 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e e 4 
pasarelave në rrethin e Kukësit si dhe, raport i Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale mbi gjendjen e çentraleve elektrike të 
Ekonomisë Komunale. 

1962 6 

1061 Relacion, mbi shpenzimet e transportit të druve të zjarrit dhe 
të qymyrit me kafshë dhe krah për 6/mujorin e I-rë 1962, në 
ndërmarrjet e shfrytëzimit pyjor. 

1962 9 

1062 Relacion mbi diferencimin e qirave të banesave sipas kateve. 1962 1 

1063 Udhëzim, relacion dhe projekt-vendim i Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, mbi masat për shfrytëzimin e ujrave të 
zeza, gropave septike të plehrave dhe mbeturinave të 
bujqësisë. 

1962 12 

1064 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi familjet e punonjësve të 
transferuara si dhe, informacione të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi shitjen e banesave dhe barakave shtetërore në 
qytetin e Lushnjës. 

1962 11 

1065 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, dhe nënraport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit si dhe, vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen e banesave 
shtetërore. 

1962 37 

1066 Udhëzime, raporte, relacione dhe informacione mbi pastërtinë 
komunale në qytete së bashku me studimin përkatës. 

1962 25 
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1067 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi 
krijimin e një grupi projektimi pranë Drejtorisë Ekonomisë 
Komunale si dhe, mbi krijimin e tre ndërmarrjeve komunale. 

1962 20 

1068 Raport i Drejtorisë Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, 
mbi organizimin e shërbimit dhe furnizimit në lplazhin e 
Durrësit. 

1962 35 

1069 Vendim dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi 
mirëmbajtjen e rrugëve, emërtimin dhe vendosjen e numrave 
të shtëpijave. 

1962 27 

1070 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe informacione të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi ndërtimin e ndërtesave 
private. 

1962 21 

1071 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe Drejtorisë 
Ekonomike Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi sigurimin e qytetit të Durrësit me ujë të pijshëm. 

1962 11 

1072 Vendim i Këshillit ltë Ministrave, mbi caktimin e tarifave të 
qirasë së banesave dhe të dritës elektrike për NBSH-të, SMT-të 
EDE-të dhe drejtoritë e ujrave. 

1962 1 

1073 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e planeve 
rregulluese të disa plazheve. 

1962 5 

1074 Vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
vendit të ri të varrezave të qytetit të Tiranës si dhe, mbi 
rindërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve të 
luftës nacional-çlirimtare. 

1962 4 

12 Arsim-shëndetësi.   

1075 Procesverbal i mbedhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.9.1962, raport i Ministrisë së Arsimit mbi rezultatet e vitit 
shkollor 1961-1962 dhe, mbi përfundimet e 6/mujorit të parë 
në shkollat e larta dhe profesionale. 

1962 51 

1076 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 

1962 17 
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1077 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi krijimin e Drejtorisë së arsimit të ulët dhe 
profesionale dhe, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në strukturën e Ministrisë së Arsimit,. 

1962 10 

1078 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Arsimit, Ministrisë P. të Jashtme, Komitetit 
Qendror të PPSH. me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të pregatitjes dhe kualifikimit të 
kuadrit në sektorët e arsimit dhe shëndetësisë. 

1962 30 

1079 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshim në statutin e Universitetit Shtetëror 
të Tiranës dhe Institutit të Lartë Bujqësor, mbi lejet e 
pedagogëve. 

1962 4 

1080 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave për dhënien e bursave në fakultetin e matematikës, 
fizikës dhe kimisë. 

1962 4 

1081 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e fakultetit të gjeologjisë dhe 
minierave të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe, të degës së 
mercelogjisë, pranë fakultetit ekonomik. 

1962 10 

1082 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëputjen e Institutit të 
gjuhësisë dhe historisë nga fakulteti i histori-filologjisë dhe 
organizimin e tij si institut me vehte, në kuadrin e 
Universitetit shtetëror të Tiranës. 

1962 5 

1083 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe korrespondencë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e numrit të studentëve për studime 
të larta brenda numrit të studentëve për studime të larta 
brenda dhe jashtë shtetit për vitin akademik 1962-1963. 

1962 17 

1084 Raport i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës dërguar Këshillit të 
Ministrave, mbi shkollat eksperimentale të arsimit të 
përgjithshëm. 

1962 4 
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1085 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit, mbi zgjatjen e afatit të studimeve në institutin e lartë 
të arteve figurative. 

1962 3 

1086 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi lejet plotësuese të 
punonjësve që ndjekin shkollat e ndryshme pa shkëputje nga 
puna. 

1962 4 

1087 Raport i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e Arsimit në rrethin e 
Peshkopisë, Lushnjës e Krujës. 

1962 8 

1088 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondecë 
me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës dhe mbi ndërtimin dhe 
plotësimin e disa kërkesave për shkolla të ndryshme të vendit. 

1962 25 

1089 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndarjen administrative të institutit pedagogjik 
dy vjeçar Aleksandër Xhuvani, nga Universiteti Shtetëror i 
Tiranës. 

1962 4 

1090 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi administrimin e mensave të shkollave dhe 
kurseve. 

1962 21 

1091 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raport i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës si dhe informacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit , mbi pasurimin e bibliotekave shtetërore 
dhe të dikastereve, me letërsi tekniko-shkencore. 

1962 12 

1092 Raporte, relacione dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e çmimeve të Republikës për vitet 1959-1961. 

1962 51 

1093 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e strehimit 
normal dhe të një dhome pune për shkrimtarët dhe artistët. 

1962 6 

1094 Udhëzim dhe projektvendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin dhe pregatitjen e konferencës Albanologjike. 

1962 8 
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1095 Vendime të Këshillit Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e detyrimit ndaj buxhetit të 
shtetit të Kinostudios Shqipëria e re, mbi krijimin e redaksisë 
skenarëve, prodhimin e filmave si dhe, qarkore e Këshillit të 
Ministrave mbi autokinematë. 

1962 24 

1096 Relacion i Ministrisë së Arsimit, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencën përkatëse, mbi masat për 
shtimin e veprimtarisë së teatrove, estradave dhe grupeve 
amatorë. 

1962 9 

1097 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit, mbi ngritjen e një orkestre sinfonike pranë Drejtorisë 
së Radiodifuzionit. 

1962 10 

1098 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporte e korrespondencë 
e shërbimit hidrometeorologjik me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi pranimin e rregullores të institutit të 
hidrometeorologjisë dhe mbi riorganizimin e shërbimit 
sinoptik. 

1962 45 

1099 Informacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës dërgaur 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi investimet sportive të 
vitit 1962. 

1962 3 

1100 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me këtë Ministri, si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e pallatit sportiv 
"Partizani". 

1962 9 

1101 Urdhëresë e Qeverisë, mbi ndërtimin dhe vënien në përdorim 
të barkave sportive. 

1962 1 

1102 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi çeljen e shkollës fillore shqipe për fëmijët e punonjësve të 
ambasadës sonë në Pekin. 

1962 5 

1103 Vendim, udhëzim dhe korrespondecë e Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e bazës materiale për botimet në 
gjuhë të huaja si dhe, botimin e teksteve dhe manualeve të 
ndryshme teknike. 

1962 18 
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1104 Relacione të Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në organike të 
qëndrës së radiostacionit dhe shkurtime në organikat e 
turizmit. 

1962 7 

1105 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi llotarinë e sportit, së 
bashku me relacionin përkatës të Ministrisë së Arsimit. 

1962 5 

1106 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa masa për 50/vjetorin e shpalljes së 
pamvarësisë. 

1962 2 

1107 Informacion i Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme të 
Arsimit për forcimin e regjimit të kursimit. 

1962 6 

1108 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi organikat e bibliotekave shtetërore dhe të 
bibliotekës kombëtare. 

1962 6 

1109 Marrëveshje dhe projektmarrëveshje midis A.T. Shqipërisë 
dhe agjensisë Hsinhua dhe Prensa Latina Agjensia, si dhe 
marëveshje Shqiptaro-Franceze, në lëmin e kulturës dhe 
projektmarrëveshje mbi radion, televizionin dhe kinemanë me 
Irakun. 

1962 18 

1110 Vendim i  Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH., 
relacione dhe korrespondencë mbi disa masa për mbrojtjen, 
ndreqjen dhe restaurimin e monumenteve, mbi antarësinë e 
vendit tonë në qendrën për ruajtjen dhe përtëritjen e vlerave 
kulturale. 

1962 23 

1111 Relacion i Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush 
Myftiu, mbi disa detyrime të studentëve tanë në 
RD.Gjermane. 

1992 3 

1112 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e P.të Jashtme, mbi zgjerimin e marëdhënieve dhe 
bashkëpunimin midis RP. të Shqipërisë dhe RDP. të Koresë. 

1992 3 

1113 Letra të profesor Spiro N. Konda dërguar shokut Spiro Koleka 
dhe shokut Hysni Kapo lidhur me veprën e tij "Albanët" 
(Shqiptarët) edhe problemi pellazgjik. 

1962 18 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1114 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
13.3.1962, raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit si dhe, vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen shëndetësore të popullit dhe higjenën. 

1962 62 

1115 Letër e Komitetit Qendror të PPSH, dërguar Komiteteve të 
Partisë së rretheve dhe Këshillit të Ministrave, mbi punën dhe 
masat për përmirësimin e gjendjes në shëndetësi si dhe, raport 
vjetor i Ministrisë së Shëndetësisë. 

1962 35 

1116 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe, 
korrespondencë me Byronë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH, mbi zgjerimin dhe organizimin e shërbimeve mjekësore 
në ndërmarrjet. 

1962 23 

1117 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë mbi organikat e 
institucioneve shëndetësore. 

1962 39 

1118 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi epidemitë e ndryshme. 

1962 43 

1119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektrregullore, mbi 
hapjen e shtëpisë së fëmijëve me të meta mendore pleqëve dhe 
fëmijëve të gjymtuar. 

1962 33 

1120 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi emetimin e pullës për çrrenjosjen e 
malaries. 

1962 2 

1121 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e rregullave në 
mbajtjen dhe përdorimin e lëndëve helmuese. 

1962 7 

1122 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi prodhimin gamaglobulinës në vend. 

1962 18 

1123 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e laboratorit të 
kontrollit të produkteve ushqimore, relacion mbi ndërtimin e 
institutit të epidemiologjisë, mbi ndërtimin e repartit të 
neurokirurgjisë në spitalin Nr.2. 

1962 23 
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1124 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e rregullore për kriteret e pranimit 
të fëmijëve në shtëpinë e foshnjës. 

1962 6 

1125 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat financiare të 
veshmbathjes për fëmijët e shtëpive të fëmijës. 

1962 1 

1126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporte të Ministrisë së 
Shëndetësisë dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
disa masa për përmirësimin e luftës kundër tumoreve si dhe, 
mbi rezultatet e luftës kundër tuberkulozit. 

1962 8 

1127 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi sistemin e ngrohjes së 
senatoriumit të Tiranës. 

1962 6 

1128 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, mbi organizimin e riaftësimit për 
punë dhe sistemimin në punë të invalidëve. 

1962 23 

1129 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera, mbi 
investime për ndërtime objektesh shëndetësore dhe arsimore. 

1962 6 

1130 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi tarifat e pagave për mjekimin e personelit të 
përfaqësive të huaja. 

1962 10 

1131 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të disa rretheve mbi veprimtarinë e spitaleve të 
ndryshëm. 

1962 32 

1132 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi pranimin e fëmijëve distrofikë në çerdhe. 

1962 4 

1133 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë 
Shëndetësisë dhe Financave, mbi ndryshime në vendimin 
Nr.145 datë 20.9.1960 "mbi normat e paisjeve në institucionet 
shëndetësore dhe azilet e pleqëve". 

1962 24 
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1134 Raport i shoqatës së Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi aktivitetin e 
shoqatës për vitin 1961, planin e punës dhe atë buxhetor për 
vitin 1962 si dhe, mbi aktivitetin që do të zhvillohet në vendin 
tonë me rastin e 100 vjetorit të Kryqit Kuq. 

1962 30 

1135 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
çështje që dalin nga kontrollet e ushtruara për problemin e 
higjenës komunale, në lokalet e tregtisë, institucione arsimore 
dhe shëndetësore si dhe, letër e Këshillit të Ministrave, mbi të 
metat e konstatuara në plazhin e Durrësit. 

1962 5 

1136 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollet e ushtruara në institucione arsimore dhe 
shëndetësore. 

1962 14 

1137 Projektmarëveshje, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Shëndetësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke në fushën e 
shëndetësisë midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të Kinës. 

1962 17 

1138 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
punimet e asamblesë së XV-të të organizatës botërore të 
shëndetësisë, mbi javën e VI-të mjekësore ballkanike si dhe,  
mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në konferenca dhe kongrese 
ndërkombëtare për shëndetësinë. 

1962 51 

13 B.T.Sh.   

1139 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi planet e bashkëpunimit kultural midis vendit 
tonë dhe vendeve të tjera për vitet 1963-1964. 

1962 39 

1140 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë dhe 
institucionet qendrore, mbi kërkesat e tyre në kuadrin e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1962 71 

1141 Protokoll i mbledhjes së 7-të të Komisionit të përbashkët 
shqiptaro-kineze për bashkëpunimin tekniko-shkencor, 
relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me institucione, mbi marëdhëniet shqiptaro-kineze 
për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1962 418 
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1142 Protokollmarrëveshje, mbi shkëmbim mallrash dhe pagesash 
si dhe, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor midis RP. të 
Shqipërisë dhe RDP. të Koresë, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

1962 100 

1143 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar institucioneve dhe 
ambasadës shqiptare në Pekin mbi dërgimin e shokut Vasil 
Kati e Hajredin Kumbaro për përfundimin e marëveshjeve me 
RD. të Vietnamit. 

1962 1 

1144 Projektmarrveshje dhe korrespondencë  mbi marrëdhëniet në 
kuadrin e bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1962 24 

1145 Projekt-notë mbi shkeljen e marrëveshjes nga ana e 
Çekosllavakisë për ndërtimin e hidroçentraleve të vegjël në 
vendin tonë si dhe notë e ambasadës Çekosllavake mbi këtë 
çështje, së bashku me korespondencën përkatëse. 

1962 43 

1146 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, mbi masat për shfrytëzimin e 
materialeve të ardhura në vendin tonë nëpërmjet 
bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1962 29 

1147 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsim-Kulturës, Miniera-Gjeologjisë dhe 
Drejtorinë e Arkivave të Shtetit, mbi dërgim kursantësh jashtë-
shtetit. 

1962 49 

1148 Marrëveshje e përfunduar me Republikën e Ganës në kuadrin 
e bashkëpunimit tekniko-shkencor, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1962 10 

1149 Pasqyra dhe evidenca me të dhëna mbi literaturën dhe 
materiale të dhëna nga ana e vendit tonë, vendeve të tjera në 
kuadrin e bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1962 18 

1150 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë Ministrive dhe 
Institucioneve Qendrore, mbi marrdhëniet tona me vendet 
revizioniste. 

1962 1 

1151 Letër e sekretariatit të K.N.E.R.I.T. mbi largimin e vendit tonë 
nga ajo organizatë. 

1962 1 
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1152 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret e ndryshme, mbi ardhjen dhe 
trajtimin e specialistëve të huaj në vendin tonë. 

1962 118 

1153 Relacione dhe korrespondencë, mbi marrëdhëniet e vendit 
tonë me vendet revizioniste në kuadrin e bashkëpunimit 
tekniko-shkencor. 

1962 15 

1154 Vendim i Sekretariatit të KQ.të PPSH. mbi dërgimin e një 
delegacioni në mbledhjen e nënkomitetit për punë shkencore, 
teknike dhe juridike për përdorimin paqësor të hapësirës 
kozmike në Gjenevë. 

1962 3 

14 Juridike.   

1155 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
6.6.1962, për gjendjen e kriminalitetit gjatë vitit 1961 si dhe, 
mbi gjykimin e çështjeve civile, së bashku me materialin 
përkatës. 

1962 51 

1156 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1962, dhe relacion i Ministrisë së Drejtorisë, për 
ekzekutimin e dënimeve. 

1962 10 

1157 Raport i Presidiumit të Bashkimeve Profesionale drejtuar 
Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dt.23.11.1962 mbi masat e marra dhe 
rezultatet e arritura për sigurimin teknik. 

1962 37 

1158 Dekret dhe projektdekrete të Kuvendit Popullor, mbi disa 
ndryshime në kodin e punës. 

1962 22 

1159 Projektudhëzim dhe relacion i Ministrisë P. të Jashtme 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin e 
marrëveshjeve ndërkombëtare dhe, mbi gjendjen e 
marrëveshjes të përfunduara që nuk kanë hyrë akoma në fuqi. 

1962 19 

1160 Korrespondencë e Prokurorisë Përgjithshme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi marrëveshjet me akord. 

1962 15 

1161 Informacione të Ministrisë së P. të Brendshme , drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e fshatarsisë me drithë 
dhe paknaqësitë e punëtorëve për paga të ulta. 

1962 7 
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1162 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme dërgurar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Komitetit Qendror të PPSH. mbi 
disa shkelje të dispozitave ligjore me penalitete 
administrative. 

1962 15 

1163 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi rastet e kthimit të 
kundravleftës së truallit shtetasve që kanë blerë troje 
shtetërore për ndërtim dhe, mbi ndërtimet në fshatra. 

1962 3 

1164 Informacion i Komisionit të Kontrollit të shtetit, mbi 
respektimin e kohës së punës dhe sigurimin e të drejtës së 
pushimit javor dhe vjetor. 

1962 2 

1165 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa të meta në 
zbatimin e kontratave gjatë vitit 1961. 

1962 2 

1166 Relacione të Këshillit të Ministrave,  mbi sigurimet shoqërore 
shtetërore si dhe i relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale, mbi disa çështje të ligjit mbi sigurimet shoqërore. 

1962 42 

1167 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi 
gjendjen e brigadave të punës socialiste për vitin 1961. 

1962 12 

1168 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërnguljen e disa fshatrave të 
vogla nga afërsitë e rrugëve kryesore kombëtare. 

1962 15 

1169 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport dhe korrespondencë 
mbi prishje vendimi të arbitrazhit shtetëror si dhe, raporte të 
arbitrazhit, mbi aktivitetin e këtij institucioni gjatë vitit 1962. 

1962 50 

1170 Urdhëresë e Qeverisë, mbi disa shtesa dhe ndryshime në 
urdhëresën Nr.4 dt.20.6.1959 mbi lëndet helmonjëse me efekt 
të fortë. 

1962 4 

1171 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë, mbi sistemin e pasaportizimit, si dhe mbi 
disa shkelje për zbatimin e kësaj ligje. 

1962 12 

1172 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi vet tatimin e 
ekonomisë fshatare individuale. 

1962 1 

1173 Informacion i degës së ankesave dhe urdhër i Këshillit të 
Ministrave, mbi pashaportizimin e punonjësve të naftës në 
qytetin e Fierit. 

1962 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1174 Informacione të Ministrisë P. të Brendshme drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi të metat e konstatuara për sigurimin e 
shtypshkronjës "Mihal Duri" dhe mbi gjendjen e depove të 
rezervave shtetërore në Vlorë dhe vende të tjera. 

1962 8 

1175 Informacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, drejtuar 
Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Këshillit të Ministrave 
drejtuar gjithë institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive, mbi propozimet për dekorimin dhe dorëzimin e 
dekoratave. 

1962 2 

1176 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në sesionin e I-rë , e të II-të legjislaturës së 
V-të. 

1962 9 

1177 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi të drejtat e të internuarve. 

1962 8 

1178 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe materiale të tjera, mbi ndryshimin 
në ndarjen administrative tokësore të RPSH. 

1962 18 

1179 Projektdekret dhe relacion i Ministrisë Mbrojtjes Popullore, 
mbi shërbimin ushtarak të shtetasve. 

1962 6 

1180 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërimin e 
gjykatës ushtarake. 

1962 8 

1181 Ligji i Kuvendit Popullor, mbi zgjedhjet e përgjithshme të 
Këshillave popullore dhe të gjykatave popullore si dhe, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor së bashku me 
relacionet përkatëse mbi fushatën e zgjedhjeve për në 
Kuvendin Popullor, caktimin e zonave elektorale dhe 
rezulatatet definitive të zgjedhjeve. 

1962 68 

1182 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe, raport i 
Ministrisë P.të Brendshme, mbi falje dënimesh. 

1962 71 

1183 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi transportimin e vajgurit 
T- S I. 

1962 1 

1184 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen dejure të 
qeverisë së përkohëshme të Republikës së Algjerisë. 

1962 1 
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1185 Korrespondencë e Ministrisë së P. të Jashtme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi dy marrëveshje që do të 
përfundohen me RP. të Kinës. 

1962 1 

1186 Raporte, relacione, informacine dhe korrespondencë, mbi 
mbledhjen e zakonshme të komisionit të ekonomisë ujore. 

1962 90 

15 Kuadër, Pushtet-lokal.   

1187 Vrejtje dhe propozime të bëra në mbledhjen e Plenumit të 
Komitetit Qendror të PPSH. "Mbi përmirësimin e mëtejshëm 
të punës për pregatitjen e kualifikimin e kuadrit. 

1962 73 

1188 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtim organike dhe 
emërim kuadri si dhe, korrespondencë me Komitetin shtetëror 
të punës dhe pagave, mbi pagat e punonjësve të 
Kryeministrisë. 

1962 26 

1189 Udhëzim i Komitetit Qendror të PPSH. dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë P. të Brendshme, mbi punën që duhet bërë me 
personat që transferohen. 

1962 4 

1190 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të PPSH. mbi shkarkim dhe emërim kuadri 
përfaqësuesish diplomatik. 

1962 35 

1191 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet, mbi 
emërim, shkarkim, transferim dhe marrje masa e shlyerja e 
tyre kundër kuadrit neglizhues. 

1962 43 

1192 Raporte statistikor i kuadrit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH. 

1962 2 

1193 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e dekoratave 
nga persona që janë internuar. 

1962 2 

1194 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore dhe Ministrinë e P. të 
Brendshme , mbi gradime ushtarakësh me dekretin përkatës. 

1962 27 
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1195 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.9.1962, raporte, relacione dhe vendime, mbi punën e 
Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit Kukës, 
Pogradec dhe Berat. 

1962 228 

1196 Vrejtje të komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit 
Vlorë, dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi planin 
ekonomik të rrethit Vlorë për vitin 1962. 

1962 1 

1197 Vendime , udhëzim, raport dhe relacione të këshillit të 
Ministrave, mbi zgjerimin e kopetencve të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve në fushën e 
planifikimit si dhe, mbi disa masa për riorganizimin e 
drejtimit të ekonomisë në rrethe. 

1962 23 

1198 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të 
ndryshme mbi organikat dhe rrogat e personelit. 

1962 33 

1199 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave. 

1962 4 

1200 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjallërimin e këshillave popullore dhe përmirësimin e 
kushteve jetësore të punonjësve në NBSH. 

1962 1 

1201 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi vendimin për caktimin 
e shpërblimit për vështirësi në punë në arsim. 

1962 1 

1202 Informacion i Komisionit Kontrollit të Shtetit mbi mos bërje 
ndryshim në vendimin e këshillit të Ministrave Nr.411 datë 
20.9.1960 mbi rritjen dhe zgjerimin e kompetencave të 
Komiteteve ekzekutive. 

1962 1 

1203 Vrejtjet e institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve për projektplanin e vitit 
1963 që nuk janë marrë parasysh. 

1962 22 

1204 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të këshillit 
të Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore 
te rretheve, mbi gjendjen dhe pregatitjen e kuadrove në rrethe. 

1962 131 

1205 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e dy zyrave 
postare si dhe, mbi ndërtime në rrethin e Beratit. 

1962 7 
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1206 Vrejtje të Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
projektvendimin, mbi shtimin e një fondi për përballimin e 
ndërtimit të repartit të kirurgjisë në Tropojë. 

1962 3 

1207 Përmbledhje raporti i Komitetit Qendror të PPSH mbi rritjen e 
kompetencave të pushtetit lokal, mbi disa masa për forcimin e 
ekonomisë popullore në rrethe. 

1962 10 

1208 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pushimet në shtëpinë e 
Kryeministrisë. 

1962 4 

16 Puna fizike.   

1209 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
pjesëmarrjen në punë fizike të drejtuesve dhe punonjësve të 
tjerë të administratës dhe të ushtrisë. 

1962 5 

1210 Relacion i shokut Abdyl Këllezi, mbi përjashtimin nga puna 
fizike të arkëtarëve të Bankës së Shtetit. 

1962 2 

1211 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Tiranë mbi zbatimin e 
punës fizike në kooperativat bujqësore. 

1962 1 

1212 Urdhër dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
mbi ngarkimin me përgjegjësi materiale të disa personave si 
dhe mbi zbatimin e udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.28 
datë 1.12.1958 dhe vendimit të Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH. Nr.310 datë 11.9.1961 "Mbi punën fizike.". 

1962 10 

1213 Parashtresë e Prokurorisë së qytetit tëTiranës dërguar 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit të Tiranës, 
mbi disa shkelje dhe të meta në zbatimin e dispozitave të 
punës fizike, si dhe plan kontrolli për zbatimin nëpër 
ndërmarrje dhe institucione. 

1962 16 

1214 Raport, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi përjashtimin nga puna fizike të një kategorie 
punonjësish. 

1962 18 

1215 Raport, relacion dhe informacion mbi realizimin e planit të 
punës fizike, pjesëmarrjen dhe të ardhurat nga puna fizike. 

1962 51 
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1216 Planet e punës fizike të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1962 66 

1217 Evidenca të Komiteteve Ekzekutive të Këshillave Popullore të 
rretheve dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e punës fizike për 3/mujorin, 6/mujorin dhe 
vjetorin. 

1962 213 

17 Administrata.   

1218 Bilanci konsumativ vjetor i shpenzimeve të vitit 1961 dhe 
projektplani financiar 1963 për Aparatin e Këshillit të 
Ministrave. 

1962 46 

18 Peshë-matje.   

1219 Informacion për ekipin Qeveritar nga ana e Drejtorisë, mbi 
kontrollin e ushtruar në Tiranë për peshëmatjen. 

1962 9 

1220 Raporte vjetore, gjashtë mujore dhe tre mujore mbi aktivitetin 
e zyrave të peshëmatjes nëpër rrethe. 

1962 150 

19 Emigracion.   

1221 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Fier, 
Berat, Lushnjë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
trajtimin e emigrantëve në vendin tonë. 

1962 416 

1221/1 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Fier, 
Berat, Lushnjë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
trajtimin e emigrantëve në vendin tonë. 

1962 332 

1222 Lutje personash të ndryshëm dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave për t'u riatdhesuar në Greqi. 

1962 4 

1223 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, dhe 
relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
dhe masat që duhen marrë për emigracionin politik jugosllav 
në vendin tonë. 

1962 75 

1224 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetet Ekzekutive të Këshillave Popullore të rretheve Fier, 
Berat e Tiranë, mbi emigrantët grekë. 

1962 20 
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1225 Akte kontrolli të Ministrisë Financave mbajtur pranë seksionit 
financiar të rrethit Mat dhe Lezhë, mbi shpenzimet e bëra për 
refugjatët. 

1962 4 

1226 Lutje personash të riatdhesuar në Shqipëri dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, për dhënie ndihme. 

1962 7 

1227 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Fier, 
Berat, Lushnjë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
trajtimin e emigrantëve në vendin tonë. 

1962 332 

20 Fetare.   

1228 Korrespondencë e Komunitetit Mysliman me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi problemet e tij si dhe kërkesa 
personash të ndryshëm për të vazhduar shkollën e medreses. 

1962 70 

1229 Korrespondencë e Klerit Katolik me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi problemet e Kishës Katolike. 

1962 19 

1230 Korrespondencë e Sektit Bektashian me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi problemet e tija. 

1962 8 

1231 Relacion mbi rënien e këmbanave dhe caktimi i bërjes së 
meshave në kisha. 

1962 4 

1232 Letër e sekteve fetare dërguar Kryetarit të Qeverisë së Kubës, 
Fidel Kastro Ruz, me rastin e agresionit amerikan kundër 
Kubës. 

1962 4 

1233 Korrespondencë e Klerit Ortodoks me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi problemet e Kishës Ortodokse. 

1962 24 

1234 Bisedimet e zhvilluara ndërmjet gazetarit Alejandro Bermudes 
nga Nikaragua, me kryetarin e Komitetit Mysliman. 

1962 13 

1235 Projektbuxhete të sekteve të ndryshëm fetare dërguar Aparatit 
të Këshillit të Ministrave për aprovim. 

1962 133 

21 Ankesa.   

1236 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimet e 
reja, zgjerimet ose ndryshimet nëpër godina. 

1962 1 
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1237 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë institucioneve 
dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi përmirësimin e 
punës në shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave të popullit. 

1962 3 

22 Shtesa 1.   

1237 Shënime dhënë Ambasadorit të RP të Kinës në Shqipëri nga 
Zv.Kryetari i Këshillit të Ministrave Abdyl Këllezi për ndihma 
lidhur me hartimin e projektdetyrave të zgjeruara të 25 
veprave të planit të tretë pesëvjeçar. 

09.18.1962 6 

1238 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Polonisë për pjesëmarrjen në panairin e 
Poznanit në vitin 1962. 

03.26.1962 - 
05.20.1962 

7 

1239 Mesazhi i Kryeministrit të Indisë dhe përgjigja e Qeverisë së 
RP të Shqipërisë për konfliktin kufitar indiano-kinez dhe 
biseda e Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë 
me të Ngarkuarin me Punë A.I. të RP të Kinës në Shqipëri për 
këtë çështje. 

10.31.1962 13 

1240 Mesazhi i Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Komitetit 
Përgatitor të Festivalit të VII Ndërkombëtar të Rinisë në 
Helsinki. 

02.28.1962 4 

1241 Letër dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të 
Shqipërisë nga Leslie Holmes, Bashkimi Universitar 
Mançester Angli, mbi tradhëtinë revizioniste hrushoviane. 

10.30.1962 4 

1242 Telegrame urimi me rastin e 50 vjetorit të Shpalljes së 
Pavarësisë, dërguar nga kolektiva e punonjës Këshillit të 
Ministrave. 

11.24.1962 - 
12.09.1962 

33 

1243 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Krujës 
drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave lidhur me 
furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Krujës. 

10.29.1962 5 

1244 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të KP të Qytetit të Tiranës për 
të mos e thirrur ushtar futbollistin Fatmir Frashëri dhe 
njoftimi i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

07.07.1962 - 
10.29.1962 

7 

 
 


