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19 Viti 1963.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
32.1.1963 me raportin dhe vendimin përkatës mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës. 

1963 99 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1963, me protokollin dhe materialin përkatës, mbi 
veprimtarinë e stacioneve të makinave dhe traktorëve si dhe, 
mbi disa të meta në administratën e vlerave materiale në 
magazinat e ndërmarrjeve. 

1963 42 

3 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave e 
Gjeologjisë me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 25.2.1963 mbi zbatimin e detyrave për 
prodhimin e artikujve dhe ngritjen e reparteve të rinj të 
caktuar nga konsulta popullore për degët e industrisë dhe të 
minierave për vitin 1962 dhe masat që duhen marrë për 
prodhimin e artikujve të rinj të tjerë gjatë vitit 1963. 

1963 53 

4 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.2.1963 me vendimin përkatës 
mbi punën e sektorit të mirëmbajtjes të sistemeve ujitëse e 
kulluese dhe masat për forcimin e tij. 

1963 42 

5 Raport dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 25.2.1963 mbi disa masa që duhen marrë për kufizimin e 
shtimit të panevojshëm të popullsisë së qyteteve. 

1963 22 

6 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave me vendimet përkatëse dhe materiale 
të tjera mbi punën e kooperativave bujqësore dhe për disa 
ndryshime dhe shtesa në vandimin Nr.256 datë 16.7.1958 " 
Mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në kooperativat 
bujqësore" . 

1963 261 
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7 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe i Komisionit të Planit të Shtetit, relacion i 
Ministrisë së Tregtisë dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 27.5.1963 mbi ruajtjen e pasurisë socialiste,  
shfaqjet e dëmshme dhe mast që duhen marrë, mbi mënyrën e 
mbajtjes së mallrave në ruajtje me urdhëresën përkatëse. 

1963 51 

8 Raport i Ministrisë së Drejtësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 27.3.1963 mbi gjendjen e 
krimeve të vrasjes me dashje gjatë vitit 1962. 

1963 21 

9 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë nënraport, i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 27.3.1963 mbi aktivitetin e drejtorive të 
shërbimeve shëndetësore, gjendjen epidemiologjike dhe 
higjenike të vendit. 

1963 26 

10 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, i Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, Ministrisë 
së Tregtisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 28.4.1963 me protokollin përkatës mbi realizimin e planit 
dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për tremujorin e parë të vitit 
1963, mbi realizimin e prodhimit të mineraleve krom, bakër 
dhe hekur-nikelit si dhe masat që duhen marrë për tejlkalimin 
në pesëvjeçarin e tretë dhe për plotësimin e planit të import-
eksportit gjatë vitit 1962. 

1963 125 

11 Raport i Ministrisë së Industrisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 28.4.1963 dhe vendimi përkatës 
mbi zbatimin e vendimit Nr.185 datë 4.6.1962 të Byrosë 
Polititke të Komitetit Qëndror të PPSh " Mbi gjendjen në 
industrinë ushqimore dhe masat për sigurimin e lëndës së 
parë nga bujqësia" si dhe mbi plotësimin e trguesve të tjerë në 
këtë degë të industrisë. 

1963 43 

12 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 28.4.1963 mbi 
zhvillimin e punës shkencore në vendin tonë dhe perspektivat 
e  saj në të ardhmen. 

1963 39 
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13 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, Ligj i Presidiumit të 
Kuvëndit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.4.1963 dhe vendimet përkatëse mbi 
riorganizimin e sistemit arsimor në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1963 40 

14 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 28.4.1963 mbi 
kërkesat dhe ankesat e punonjësve gjatë vitit 1962. 

1963 22 

15 Projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë, Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.4.1963 me vendimin përkatës mbi çekun. 

1963 53 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.4.1963 mbi shqyrtim e projektplanit të çështjeve që do të 
marri në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë tremujorit të dytë të vitit 1963. 

1963 17 

17 Raporte të Ministrisë së Financave dhe Komisionit të 
Kontrollit të shtetit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 3.6.1963 me protokollin përkatës mbi 
disiplinën e planit dhe disiplinën financiare, shfaqjet e 
dëmshme dhe masat për zhdukjen e tyre dhe mbi 
përfundimet nga shqyrtimi i bilanceve të ndërmarrjeve 
nacionale për vitin 1962. 

1963 92 

18 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe nënraport i Ministrisë së 
Financave, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 3.6.1963 me protokollin përkatës mbi rezultatet finaciare 
sipas bilanceve të llogarisë të vitit 1962 të ndërmarrjeve të 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1963 47 

19 Raport i Ministrisë së Industrisë, prcesvebal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë  5.6.1963 me vendimin përkatës 
mbi studimin e kryer nga komisioni për mënjanimin e 
paralelizmave në prodhim, në industrinë mekanike. 

1963 30 
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20 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, i Bashkimeve 
profesionale të Shqipërisë, projektdekret i Ministrisë së 
Drejtësisë, dekrete të Presidiumit të Kuvendit Populloir, 
vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH; 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
3.6.1963 me vendimet dhe urdhëresën e Këshillit të Ministrave 
dhe materiale të tjera mbi disa ndryshime në kodin e punës, 
mbi disa ndryshime në kodin e proçedurës penale dhe mbi 
regjimin e lundrimit në ujrat teritoriale dhe ujrat e brënshme 
të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1963 111 

21 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Financave, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 5.7.1963 me protokollin përkatës mbi plotësimin e planit 
dhe të buxhetit të shtetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 
1963. 

1963 124 

22 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.7.1963 me 
protokollin përkatës mbi gjendjen teknike të automjeteve të 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1963 32 

23 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor , procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 5.7.1963 me vendimin përkatës 
mbi një ndryshim në dekretin Nr.2760 datë 22.9.1960 mbi 
paisjen me letër njoftimi ( pasaportë )të popullsisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1963 10 

24 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.7.1963 mbi një 
ndryshim në dekretin Nr.3364 datë 6.11.1963 mbi oficerët dhe 
gjeneralët e ushtrisë popullore dhe të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1963 3 
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25 Relacion  i Ministrisë së Financave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 5.7.1963 me vendimin përkatës mbi sigurimet 
shtetërore të detyrueshëm të pasagjerëve dhe të ndërtesave 
shtetërore që jepen me qira si dhe, mbi sigurimin e 
detyrueshëm të pasagjerëve dhe të ndërtesave shtetërore, që i 
jepen me qira privatëve dhe kooperativave. 

1963 12 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.7.1963 mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë tremujorit të tretë të vitit 1963 së bashku 
me planin e aprovuar. 

1963 14 

27 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbaal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.9.1963 me 
vendimin përkatës dhe vrejtjet e dikastereve mbi punën e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor rë rrethit Gramsh. 

1963 57 

28 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.9.1963 mbi punëne 
e këshillave popullore të fshatrave të bashkuara. 

1963 27 

29 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.9.1963 mbi 
përfundimet e vitit shkollor 1962-1963. 

1963 21 

30 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.9.1963 me 
protokollin përkatës mbi metodën e kontrollit të zbatimit të 
vendimeve nga ana e Ministrisë dhe institucioneve qëndrore. 

1963 21 

31 Raport e njoftim i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.10.1963 mbi 
plotësimin e planit dhe buxhetit të shtetit nëntmujorin janar-
shtator 1963. 

1963 97 

32 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.10.1963 mbi 
përfundimet e punimeve për kërkimin e naftës dhe gazit gjatë 
9 mujorit të vitit 1963. 

1963 21 
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33 Raport i Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e kodit të punës lidhur 
me punën jashtë kohës normale të punës nga punëtorët e 
prodhimit. 

1963 10 

34 Raport i Minitrisë së Arsimit e Kulturës, dekret i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 18.10.1963 me vendimin përkatës mbi arsimin 
tetëvjeçar e të detyruar. 

1963 30 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1963, mbi pjesën e përgjithshme të kodit civil. 

1963 1 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1963 mbi shqyrtimin e projektplanit të problemeve që do 
të shqyrtohen nga Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të 
katërt dhe nga Kryesia e Këshillit të Ministrave po gjatë 
tremujortit të katërt 1963 me planin e aprovuar. 

1963 10 

37 Ligjie Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 2.12.1963, së bashku 
me vendimet dhe materialin përkatës, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1964 si dhe të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe lokale që 
administrohen në hozrashot të plotë. 

1963 180 

37/1 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave, datë 2.12.1963, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1964 si dhe të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe lokale që 
administrohen në hazrashot të plotë. 

1963 352 
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37/2 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave, datë 2.12.1963, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1964 si dhe të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe lokale që 
administrohen në hazrashot të plotë. 

1963 293 

37/3 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave, datë 2.12.1963, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1964 si dhe të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe lokale që 
administrohen në hazrashot të plotë. 

1963 643 

37/4 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave, datë 2.12.1963, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1964 si dhe të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe lokale që 
administrohen në hazrashot të plotë. 

1963 252 

37/5 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave, datë 2.12.1963, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1964 si dhe të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe lokale që 
administrohen në hazrashot të plotë. 

1963 399 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

38 Relacion i Ministrisë së Financave mbi mbulimin e mungesave 
të mjeteve të xhiros të Nish Peshkimit në Durrës dhe të 
kombinatit të konservave " Ernest Telman"në Vlorë së bashku 
me vendimin përkatës. 

1963 4 
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39 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi projektdetyën e 
zgjeruar të kombinatit të tekstileve në qytetin e Beratit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 16 

40 Parashtesë e Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, 
Ministrisë së Ndërtimit mbi aprovimin e projektdetyrës së 
zgjeruar të uzinës së telave elektrike të Shkodrës së bashku me 
vendimin përkatës. 

1963 6 

41 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit dhe e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi disa projektide të planeve rregulluese të 
kooperativave bujqësore. 

1963 3 

42 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me materialet përkatëse mbi 
ngritjen e sektorit për rritjen e zogjve për mish në NZSH të 
Tiranës. 

1963 29 

43 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi krijimin e degës së 
zooteknikës pranë Institutit të Lartë Shtetëror të Bujqësisë, me 
vendimin përkatës. 

1963 4 

44 Relacion i aparatit të Kryeministrisë mbi furnizimin e fëmijëve 
me qumësht. 

1963 4 

45 Informacion i Bankës së Shtetit dhe Ministrisë së Financave 
me materialet përkatëse mbi rezultatet e eksperimentimit të 
kreditit kundrejt ditëve të punës në kooperativat bujqësore. 

1963 16 

46 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi rregjimin e 
mbajtjes dhe qarkullimit të qenve, së bashku me urdhëresën 
përkatëse. 

1963 9 

47 Relacioni i Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit 
mbi shtrirjen e rrjetit të tregëtisë në fshatrat e zonave të thella 
së bashku me materialin dhe vendimin përkatës. 

1963 11 

48 Relacioni i Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit 
mbi krijimin e bashkimit të kooperativave të konsumit në 
rrethin e Kukësit së bashku me vendimin përkatës. 

1963 7 

49 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi interpretimin autentik të nenit 142 Nr.2359 
datë 15.11.1956 mbi veprimet juridike dhe mbi detyrimet së 
bashku me dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1963 9 
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50 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
ndryshime në tabelën e pagave të DSH Hekurudhave së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 9 

51 Propozim i komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
krijimin e zyrës së PTT në Vrinë të rrethit Sarandë së bashku 
me vendimin perkatës. 

1963 4 

52 Propozim i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
shtesa në organikën për frigoriferët së bashku me vendimin 
përkatës. 

1963 5 

53 Relacioni i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi shtesa 
organike në Uzinën mekanike në Qytetin Stalin së bashku me 
vendimin përkatës. 

1963 4 

54 Relacioni i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
shtesa në personelin teknik-administrativ dhe pasqyrën e 
pagave të personelit të ndërmarrjes bujqësore shtetërore " 29 
Nëntori" Lushnje së bashku me materialin dhe vendimin 
përkatës.  
. 

1963 11 

55 Informacion i Drejtorise së Arkivit të Shtetit mbi gjendjen e 
arkivave të Ministrive, Komiteteve Ekzekutive të rretheve e 
ndërmarrjeve dhe disa çështjeve të tyre, së bashku me 
udhëzimin përkatës.  
. 

1963 6 

56 Rlacion së bashku me materialin dhe vendimet përkatëse mbi 
aprovimin e rregullores të Drejtorise së Pergjithshme të 
Arkivave të Shtetit, të rregullores së komisionit qëndror 
ekspert dhe rregullores së këshillit shkencor të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Arkivave Shtetërore. 

1963 25 

57 Relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi krijimin e 
medaljes "20 vjetori i Ushtrisë" . 

1963 3 

58 Parashtesë dhe materiali përkatës mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të kuzhinave ekonomike prodhuar në Pogradec sipas 
kushtit teknik 180. 

1963 8 

59 Relacion mbi çmimet për disa stofra leshi dhe pambuku së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 13 
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60 Relacion me materialin dhe vendimin përkatës mbi çmimet 
për pjesë këmbimi të prodhuara në vend. 

1963 21 

61 Raport dhe relacion i Bankës së Shtetit mbi planin e arkës dhe 
të kreditit për tremujorin e parë të vitit 1963 së bashku me 
vendimin përkatës. 

1963 14 

62 Parashtesë e Ministrisë së Minierave dhe Gjeollogjisë, e 
Ministrisë së Ndërtimit mbi aprovimin e projektdetyrës së 
zgjeruar të uzinës së rafinimit dhe përpunimit të bakrit Rubik 
së bashku me vendimin përkatës. 

1963 14 

63 Parashtesë e Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë dhe e 
Ministrisë së Ndërtimit mbi aprovimin e projektdetyrës së 
zgjeruar të uzinës së superfosfatit në Laç së bashku me 
vendimin përkatës. 

1963 17 

64 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi mbulimin e pjesëshëm  
të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë e natyrës në vitin 
1962 dhe korigjimin e planit financiar të NBSH-ve për vitin 
1963 së bashku me vendimin përkatës. 

1963 7 

65 Relacioni mbi planin e kreditit me afat të gjatë për ndërtim e 
meremetim banesash për vitin 1963 së bashku me vendimin 
përkatës. 

1963 6 

66 Relacion i Ministrisë së Financave mbi ndryshimin e disa 
tarifave të tatimit mbi xhiro për prodhimet e NISH Uzinës " 
Partizani" Tiranë së bashku me vendimin përkatës. 

1963 8 

67 Relacioni mbi çmimin e shitjes me pakicë për kanavacë 
prodhuar me lesh tabaçinë dhije dhe deleje  së basdhku me 
materialin dhe vendimin përkatës. 

1963 7 

68 Relacioni mbi çmimet e shitjes me pakicë për çizme të 
llustruara prodhim vendi së bashku me materialin dhe 
vendimin përkatës. 

1963 8 

69 Relacioni mbi çmimet e shitjes me pakicë për këpucë grash me 
syprinë këmbësh viçi pa hastar dhe me shollë lëkure së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 6 

70 Relacion mbi dhënie pensioni familjes së Abdyl Mustafa 
Jagodinës së bashku me vendimin përkatës. 

1963 2 
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71 Informacion dhe materiale të tjera mbi riorganizimin e 
ndërmarrjeve. 

1963 9 

72 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi caktimin e 
ditës së punonjësve të PTT-së së bashku me materialin dhe 
udhëzimin përkatës. 

1963 6 

73 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.1.1963. 

1963 10 

74 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi përhapjen e 
plepit për qëllime industriale, së bashku me materialin dhe 
vendimin përkatës. 

1963 14 

75 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen dhe 
furnizimine popullit me yndyrna, masa që duhen marrë për 
shtimin e tyre nga prodhimi i ullirit, mbjellja e bimëve vajore 
dhe të përdorimit të të gjithë llojeve të yndyrnave. 

1963 34 

76 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi përjashtimin nga fondi pyjor i 60 hektarëve pyje. 

1963 3 

77 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Arsimit mbi krijimin e drejtorisë së arsimit të ulët profesional 
së bashku me vendimin përkatës. 

1963 8 

78 Relacioni i Ministrisë së Industrisë mbi krijimin më vehte të 
ndërmarrjes së trasportit të naftës Patos, së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës. 

1963 8 

79 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi plotësimin e planit dhe 
trguesve tekniko-ekonomik të zgjerimit të llojeve dhe 
përmirësimin e cilësisë të kombinatit të tekstileve " Stalin" dhe 
detyrat që duhen zbatuar në të ardhmen. 

1963 12 

80 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi përpunimin e panxharit 
të dëmtuar. 

1963 9 

81 Parashtesë dhe informacion mbi projekt-idetë për zgjerimin e 
repartit të tullave refraktare, fabrikës së qelqit dhe furnizimin 
me ujë industrial të kombinatit të tekstilit " Stalin" nga liqeni 
artificial. 

1963 16 
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82 Relacioni i Ministrisë së Industrisë me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi krijimin e NISH Uzinës së Gozhdë 
Bullonave në Kavajë. 

1963 15 

83 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi shpërblimin e një numri punonjësish të 
ndërmarrjeve të Ministrisë së Industrisë. 

1963 12 

84 Raport i Ministrisë së Ndertimit dhe Ministrisë së Industrisë 
mbi gjendjen e punimeve në Hidrocentralet e Shkopetit dhe 
Bistricëc. 

1963 4 

85 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi gjendjen e rrugëve 
pyjore. 

1963 6 

86 Raport i Ministrisë së Ndërtimit me materialet përkatëse mbi 
gjendjen e projektimit dhe caktimin e vendeve të ndërtimit për 
vitin1963. 

1963 22 

87 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me vendimin 
përkatës mbi aprovimin e projektidesë së planit rregullues të 
qytetit të Çorovodës. 

1963 4 

88 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me vendimin 
përkatës mbi aprovimin e projektidesë për rregullimin e 
qytetit të Rrëshenit. 

1963 5 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
riorganizimin dhe drejtimin e shtëpive të pushimit të 
punonjësve dhe të kampeve të pionierëve. 

1963 25 

90 Raport i Ministrisë së Financave mbi kontrollin e ushtruar në 
seksionin financiar dhe në disa institute buxhetore të rrethit të 
Lezhës. 

1963 5 

91 Raport i Ministrisë së Financave së bashku me vendimin 
përkatës mbi disa konstatime të nxjerra nga kontrolli financiar 
në ndërmarrjet komunale dhe disa sektorë të ekonomisë 
komunale. 

1963 21 

92 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me vendimin 
përkatës për shpërblimin e punonjësve të PTT-së që kryejnë 
detyrën e arkëtarit për llogari të arkave shtetërore të kursimit 
dhe sigurimeve. 

1963 4 
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93 Relacion i Ministrisë së Financave mbi realizimin e të 
ardhurave nga sigurimet e jashtme për vitet 1961-1962. 

1963 6 

94 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave së bashku 
me vendimin përkatës mbi gjendjen dhe forcimin e disiplinës 
të personelit tekniko-administrativ që rregullohet me organikë 
dhe listë organikë. 

1963 13 

95 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
shpërblimet e personelit drejtues inxhiniero-teknik dhe 
administrativ. 

1963 8 

96 Informacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave për 
punëtorët e bujqësisë. 

1963 4 

97 Relacion i Komitetit të Punës dhe Pagave së bashku me 
vendimin përkatës mbi caktimin e shpërblimit të kuadrove që 
marrin grada shkencore por që nuk punojnë në institucionet 
kërkimore-shkencore ose mësimore. 

1963 5 

98 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe të Pagave së 
bashku me vendimin përkatës mbi aprovimin e strukturës 
organizative dhe numrin e personelit të organikës së 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit. 

1963 9 

99 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave së bashku 
me vendimin përkatës mbi ndryshimin e pikës 11 të kapitullit 
5/a të vendimit të K.M. Nr.462 datë 11.11.1958 dhe mbi 
dhënien e shpërblimit për vështirësi, punëtorëve të fabrikave 
të asfalt- betonit. 

1963 5 

100 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi shtesa 
personeli në organikën e hidrocentralit " Karl Marks", së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 4 

101 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
vendimin përkatës mbi transferimin e depozitave të 
qytetarëve Italianë me valutë të huaj. 

1963 6 

102 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme  mbi 
projektrregulloren për dhënien e rangjeve diplomatike. 

1963 6 
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103 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
pasqyrën përkatëse mbi plotësimin e bilancit të drithrave të 
bukës për vitin 1962 dhe bilancin e vitit 1963. 

1963 3 

104 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me vendimin 
përkatës mbi shfuqizimin e urdhëresës së Qeverisë Nr.1 datë 
12.1.1955 " Mbi sigurimin vullnetar të gjësë së gjallë" . 

1963 11 

105 Informacion së bashku me materialin përkatës mbi çmimet e 
shitjes me pakicë të përkohëshme për karriget e përkulura 
prodhuar nga kombinati i drurit " Nako Spiro"në Elbasan. 

1963 24 

106 Raport i Bashkimit Qëndror të kooperativave të artizanatit 
mbi plotësimin e planit të eksportit nga artizanati dhe masat 
për zgjerimin e tij. 

1963 3 

107 Informacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të 
konsumit mbi dyqanet shtëpi. 

1963 4 

108 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi kontrollin e ushtruar 
pranë Drrejtorisë së Ekonomisë Komunale në sektorin e 
eshtrave të Italianëve të vrarë. 

1963 58 

109 Relacion i Komitetit Shtetëror të grumbullimeve së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi ndërtimin e tharseve të 
pambukut dhe duhanit. 

1963 24 

110 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.2.1963. 

1963 18 

111 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, i Minierave Gjeologjisë dhe 
Ministrisë së Industrisë mbi gjenfjen e projektimit të veprave, 
projektet e të cilave pregatiten nga Ministria e Ndërtimit dhe 
Ministria e Industrisë, për veprat që ngrihen me ndihmën e 
R.P. të Kinës. 

1963 11 

112 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi projektdetyrën e zgjeruar të Uzinës së pjesëve të 
Këmbimit për traktorë në Tiranë. 

1963 21 

113 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi projektdetyrën e zgjeruar të Uzinës Metalike në 
Gjirokastër për prodhimin e mallrave të konsumit të gjerë. 

1963 11 
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114 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi projektdetyrën e zgjeruar të Fabrikës së Kartonit 
dhe Letër Ambalazhi në qytetin e Lushjnes. 

1963 15 

115 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me vendimin 
përkatës mbi financimin e punimeve të disa veprave të planit 
të vitit 1963 pa preventiv përfundimtar. 

1963 12 

116 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të qytetit të Tiranës mbi 
prishjet e radhës së parë të ndërtesave të vjetra ekzistuese 
rreth Pallatit të Kulturës. 

1963 6 

117 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi zhvillimin e studimeve 
për hartimin e skemës së shfrytëzimit të Drinit. 

1963 4 

118 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi masat e nevojshme që duhen marrë për 
organizimin e ndreqjes dhe prodhimit në vend të llampave 
elektrike. 

1963 8 

119 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi sigurimin e tokës së 
nevojshme për prodhimin e tullave e tjegullave të dorës sipas 
planit të vitit 1963. 

1963 2 

120 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndërtimin e 
fabrikës për prodhimin e xhamit. 

1963 8 

121 Relacion i Bankës së Shtetit Shqiptar mbi investimet e ndërtim 
montimit në ndërmarrjet e industrisë. 

1963 7 

122 Raport i Ministrisë së Financave mbi organizimin e punës së 
revizionit dokumentar nga grupet e revizorëve të 
kooperativave bujqësore. 

1963 8 

123 Raport i Ministrisë së Financave dhe nën raport i Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit mbi punëne e kontroll-revizionit të 
organizuar nga Ministria e Financave. 

1963 9 

124 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me urdhëresën 
përkatëse mbi një ndryshim në urdhëresën Nr.11 datë 
12.12.1962 mbi dhënien e kredive për meremetim banesash. 

1963 5 

125 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me vendimin 
përkatës mbi disa masa për forcimin e gjendjes ekonomiko-
financiare organizative të kooperativave të konsumit. 

1963 3 
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126 Relacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit 
mbi tharjen e qepëve dimërore së bashku me materialet 
përkatëse. 

1963 7 

127 Raport i Komitetit Shtetëror i punës dhe Pagave mbi rezultatet 
e plotësimit të normave dhe zbatimin e detyrave për studimin 
dhe vendosjen e normave teknike në punë gjatë vitit 1962. 

1963 9 

128 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi zhvillimin e ullirit 
dhe shtimin e burimeve të tjera të yndyrnave. 

1963 33 

129 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen e 
frutikulturës dhe agrumeve, zhvillimi perspektiv i tyre dhe 
masat që duhen marrë. 

1963 27 

130 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me vendimin 
përkatës mbi gjendjen e prodhimit dhe furnizimit të qyteteve 
dhe qendrave të punës me perime dhe masat që duhen marrë 
për këtë problem. 

1963 34 

131 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me vendimin 
përkatës mbi inventarizimin fizik të mallrave në fillim të vitit 
1963. 

1963 56 

132 Relacion i Ministrisë së Tregtisë mbi disa masa për 
përmirësimin e tregtimit të perimeve dhe frutave për eksport. 

1963 3 

133 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
vendimin përkatës mbi disa ndryshime në planin e vitit 1963 
lidhur me sigurimin e eksportit të cigareve, bitumit, mineralit 
të hekurit dhe të qylymave. 

1963 17 

134 Relacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të artizanatit 
së bashku me materialin dhe vendimin përkatës mbi zgjerimin 
e prodhimit të qylymave e sixhadeve. 

1963 24 

135 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi shpërndarjen e 
disa kuadrove të reja. 

1963 8 

136 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi caktimin e numrit të 
nxënësve që do të ndjekin studimet e larta brënda dhe jashtë 
shtetit në vitin akademik 1963-1964. 

1963 25 
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137 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi përfundimet e 
simestrit të I-rë dhe punën mësimore në shkollat e larta për 
vitin shkollor 1962-1963. 

1963 14 

138 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi veprimtarinë 
artistike të teatrove dhe estradave profesioniste. 

1963 6 

139 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës së bashku me 
materialin dhe vednimin përkatës mbi përmirësimin e punës 
për përhapjen dhe shfrytëzimin më të mirë të literaturës 
tekniko-shkencore. 

1963 8 

140 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi aktivitetin e 
kinostudios " Shqipëria e Re" dhe masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të kinematografisë me vendimin përkatës. 

1963 5 

141 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi rezultatet e luftës 
kundër tuberkulozit dhe detyrat që dalin. 

1963 7 

142 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit dhe mbi 
mundësitë e prodhimit në vend të antibiotikëve. 

1963 16 

143 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe Ministrisë së 
Bujqësisë së bashku me materialin dhe vendimin përkatës mbi 
ndryshimin në statutin e Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1963 57 

144 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës së bashku me 
vendimin përkatës mbi krijimin e Komitetit Konsultativ 
Shqiptar për mbrojtjen e vlerave kulturore në rast konflikti të 
armatosur. 

1963 6 

145 Realcion i Ministrisë së shëndetësisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi përmirësimin dhe forcimin e shërbimit mjeksor 
në qytet, qëndra pune dhe në fshat. 

1963 120 

146 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
vendimin përkatës mbi aprovimin e marrëveshjes midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Turke për 
shërbimin sanitar të përfaqësuesve diplomatikë. 

1963 9 
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147 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
vendimin përkatës mbi aprovimin e marrëveshjes tregtare dhe 
marrëveshjes të pagesave midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës së Guinesë, me 
dekretin përkatës. 

1963 27 

148 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi aprovimin e 
marrëveshjes tregtare dhe të pagesave midis Qeverisë së 
Republikës së Malit, me dekretin përkatës. 

1963 21 

149 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
vendimin përkatës mbi aprovimin e marrëveshjes tregtare, 
midis Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Mbretërisë së Marokut. 

1963 14 

150 Relacion i Ministrsë së Punëve të Jashtme së bashku me 
vendimin përkatës mbi blerjen e një ndërtese për nevojat e 
përfaqsisë së Republikës Popullore të Shqipërisë në Kajro. 

1963 4 

151 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
dekretin e Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ratifikimin e konventës 
ndërkombëtare të telekomunikacioneve dhe të rregulloreve 
përkatëse. 

1963 248 

152 Njoftim së bashku me vendimin përkatës mbi aprovimin e 
specialistëve kinezë që do të vijnë në R.P të Shqipërisë dhe 
praktikantëve Shqiptarë që do të mësojnë në Republikën 
Popullore të Kinës për veprat industriale. 

1963 21 

153 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve mbi punën e Flotës 
Detare Tregtare dhe rezultatet financiare për vitin 1962. 

1963 12 

154 Raport i Ministrisë së Drejtësisë mbi ndihmën që u është 
dhënë gjykatave me anë të inspektimeve dhe mbi cilësinë e 
punës së tyre. 

1963 7 

155 Relacion dhe projektvendim i aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi caktimin e lidhjes së punës të arbitrazhit 
shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë. 

1963 5 
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156 Informacion mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të 
Komitetit Qëndror të PPSH lidhur me heqjen e ndihmave 
mujore për fëmijë, edhe punonjësve që kanë objekte bujqësore 
në qytete mbi limitet e caktuara. 

1963 5 

157 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi disa ndryshime 
në vendimin Nr.556 datë 20.12.1958 " Mbi çmimet e 
grumbullimit të perimeve dhe të frutave si dhe disa masa të 
tjera lidhur me to". 

1963 7 

158 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi çmimet e 
shitjes me pakicë të pëlhurës tip" Gofre", prodhim vendi. 

1963 6 

159 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës mbi çmimin e grumbullimit të lules së 
diellit dhe mbi çmimin e shitjes së farës për mbjellje të lules së 
diellit. 

1963 14 

160 Informacion mbi ngritjen e tarifës aforfe të energjisë elektrike. 1963 3 

161 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi caktimin e disa 
rregullave për mbajtjen e shpendëve dhe të kafshëve në qytet. 

1963 5 

162 Relacion së bashku me urdhëresën përkatëse mbi disa 
ndryshime në urdhëresën Nr.14 datë 6.10.1958 " Mbi librezat e 
punës". 

1963 7 

163 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Beratit së 
bashku me vendimin përkatës mbi shpronësim pasurie të 
paluajtëshme. 

1963 3 

164 Relacion mbi ndryshimin e kategorizimit të qyteteve Kavajë 
dhe qytetit Stalin. 

1963 1 

165 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
rrogash personale. 

1963 1 

166 Raport dhe relacion i Bankës së Shtetit së bashku me vendimin 
përkatës mbi planin e arkës dhe kreditit për termujorin e dytë 
të vitit 1963. 

1963 15 

167 Relacion me materialin dhe vendimin përkatës mbi punimet 
që duhen bërë në sistemet kulluese e ujitëse dhe në 
argjinaturat e lumenjve, të dëmtuara nga përmbytjet e 
periudhës nëntor 1962 janar 1963. 

1963 56 
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168 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vendimin dhe 
materialin përkatës mbi projektdetyrën e zgjeruar të fabrikës 
së çimentos në Fushë-Krujë. 

1963 37 

169 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi aprovimin e 
projektdetyrës së zgjeruar të uzinës së Sodës së kalçinuar dhe 
të sodës kaustike në Vlorë. 

1963 13 

170 Relacion, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi disa ndryshime në dekretin Nr.743 datë 
26.11.1949 " Mbi komunitetet fetare" . 

1963 7 

171 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28-29 Mars 1963. 

1963 24 

172 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
vendimin përkatës mbi kufitë e importit për vitin 1964. 

1963 26 

173 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, Ministrisë 
së Komunikacioneve dhe Komisionit të Planit të Shtetit mbi 
firot e hekur-nikelit të shkaktuara gjatë viteve 1960-1961 dhe 
1962. 

1963 25 

174 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë së bashku me 
vendimin përkatës mbi marrjen e masave për sigurimin e 
fondit të pikave për shpim-shfrytëzim për vitin 1964. 

1963 12 

175 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë së bashku 
me vendimin përkatës mbi pushimin e veprimtarisë së 
NSHFP në Shkopet. 

1963 15 

176 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi ngritjen e uzinës së 
koksifikimit të bitumit tip III në qytetin Stalin. 

1963 27 

177 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi krijimin e ndërmarrjes industriale shtetërore të 
verës në Lushnje. 

1963 7 

178 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me materialin 
dhe vendimin përkatës mbi projekt-idenë e kombinatit të 
drurit në Laç. 

1963 20 
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179 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi projekt-detyrën e zgjeruar të fabrikës së pllakave 
të fibrës në qytetin e Shkodrës. 

1963 7 

180 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Ministrisë së 
Industrisë së bashku me materialin dhe vendimin përkatës 
mbi projektdetyrën e zgjeruar të fabrikës së tullave silikate në 
Tiranë. 

1963 15 

181 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
vendimin përkatës mbi kufijtë e vëllimit të ndërtimeve dhe 
hartimin e projekteve të veprave kryesore që parashikohen 
për vitin 1964. 

1963 62 

182 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi projektidenë e qendrës 
së qytetit të Vlorës. 

1963 2 

183 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve së bashku me 
vendimin përkatës mbi masat për zhdukjen e dëmtimeve në 
rjetin rrugor automobilistik dhe hekurudhor, të shkaktuara 
nga përmbytjet e dimrit të vitit 1962-1963. 

1963 25 

184 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe i Komitetit Shtetëror të 
Punës dhe Pagave së bashku me vendimin përkatës mbi 
ndryshimin e pikës 3 të vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr.28 datë 25.1.1961 mbi shpërblimet. 

1963 6 

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

1963 11 

186 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave së bashku 
me vendimin përkatës mbi organikën e shtëpisë së kulturës së 
Përmetit. 

1963 4 

187 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi kalimin e dy vendeve për agronomë 
nga organika e rrethit të Fierit në organikat e rretheve 
Librazhd dhe Gramsh. 

1963 4 

188 Raport i Ministrisë së Financave së bashku me vendimin 
përkatës mbi aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit Shqiptar 
për ushtrimin evitit 1962. 

1963 16 
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189 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me materialin 
përkatës mbi disa shtesa në urdhëresën Nr.6 datë 20.6.1959 
mbi financimin e ndërtimeve kapitale dhe të investimeve të 
tjera. 

1963 9 

190 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me vendimin 
përkatës mbi zgjatjen e afateve të kredive në disa kooperativa 
bujqësore. 

1963 13 

191 Relacion i Ministrisë së Financave së bashku me materialin 
dhe vendimin përkatës mbi disa ndryshime në urdhëresën e 
qeverisë Nr.4 datë 16.2.1960 mbi pagimin e punimeve që 
kryejnë stacionet e makinave e traktorëve. 

1963 16 

192 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin dhe administrimin e kullotave. 

1963 30 

193 Raport i Ministrisë së Bujqësisë së bashku me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi krijimin e një izolatori për gjedhët me 
turbekuloz në sektorin e Hamallajt të NBSH " 8 Nëntori" në 
Sukth. 

1963 10 

194 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me materialin dhe vendimin 
përkatës mbi disa të drejta dhe detyrime të punonjësve të 
NBSH-ve dhe të shtetasve të tjerë që banojnë në teritorin e 
tyre. 

1963 24 

195 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore së bashku me 
vendimin përkatës mbi grumbullimin, administrimin dhe 
mirëmbajtjen e urave "Baileg" . 

1963 3 

196 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi caktimin e lejeve vjetore të 
pushimit të oficerëve e gjeneralëve. 

1963 3 

197 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës së bashku me 
vendimin përkatës mbi zgjerimin dhe përmirësimin e mjeteve 
mësimore e të artikujve shkollorë. 

1963 27 

198 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës së bashku me 
vendimin përkatës mbi çeljen e Institutit për mësimin dhe 
edukimin e fëmijëve shurdhë-memecë dhe të verbër. 

1963 8 
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199 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi shpalljen e konkursit 
për vepra letrare, muzikore dhe të arteve figurative me rastin 
e 20 vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1963 11 

200 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi mundësinë e 
bashkimit, ndarjes ose krijimit të degëve të reja në disa 
teknikume e shkolla të larta. 

1963 5 

201 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtëme së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi aprovimin e konventës 
" Mbi luftën kundër diskriminimit në fushën e arsimit"  me 
dekretin përkatës. 

1963 23 

202 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtëme, Dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave me materialin përkatës mbi aprovim instrumenti 
për ndryshim në statutin e Organizatës Ndërkombëtare të 
Punës. 

1963 14 

203 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi konventën në 
lidhje me punën e natës së grave. 

1963 8 

204 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi disa punime në 
pikturë e skulpturë për pallatin e Kryeministrisë. 

1963 6 

205 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave së bashku me 
vendimin dhe materialin përkatës mbi ndryshimet e 
marzheve dhe rabateve për disa perime dhe fruta. 

1963 14 

206 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi çmimet për 
komposto prej rrushit kokër madh " Afuzali "  me përmbajtje 
15% sheqer. 

1963 4 

207 Relacion me projektvendimin mbi ngritjen e çmimeve të 
grumbullimit për duhanin oriental "Basma" . 

1963 7 

208 Relacion mbi trojet që shteti u shet privatëve për ndërtime 
banese personale. 

1963 2 

209 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi çështje 
pensioni. 

1963 17 
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210 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me materialin 
përkatës mbi shpërndarjen e studentëve që mbarojnë shkollat 
e larta. 

1963 16 

211 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen dhe 
eksportin e bitumit për vitin 1963. 

1963 7 

212 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
pranimin e rregullores mbi inspektoratin shtetëror të sigurimit 
teknik për minierat dhe punimet e tjera të nëntokës. 

1963 22 

213 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit me vrejtjet e institucioneve 
mbi ofiçinën e NSHRMN-së dhe mbi krijimin e një ndërmarrje 
për shfrytëzimin e makinerive të rënda të ndërtimit që ka sot 
NSHRMN-ja. 

1963 14 

214 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen e bilancit 
dhe furnizimin e drithrave të bukës për vitin 1963. 

1963 5 

215 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.4.1963. 

1963 17 

216 Realcion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
vendimin përkatës mbi aprovimin e kuotave të treguesve të 
bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1964. 

1963 163 

217 Relacion i Ministrisë së Financave mbi investimet në 
ndërmarrjet bujqësore shtetërore. 

1963 6 

218 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
një sektori të ekonomisë bujqësore të Institutit të Lartë 
Shtetëror të Bujqësisë me bazën në qytetin e Tiranës dhe të 
ndërmarrje bujqësore lokale në qytetin e Elbasanit si dhe 
krijimin e EDE në teknikumin bujqësor të Delvinës. 

1963 13 

219 Relacion i Komisionit të Planit të Shteit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e rendimenteve dhe 
prodhimeve të bimëve të lashta dhe të vena të realizuara për 
vitin 1961-1962. 

1963 9 

220 Relacion mbi projektet për mbrojtjen e tokave tona nga 
vërshimet e lumenjve Seman, Shkumbin, Ishëm, Mat dhe 
Drin. 

1963 22 
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221 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me materialin 
dhe vendimin përkatës mbi përmirësimin e mëtejshëm të 
punimeve të brendshme në ndërtesat e banimit. 

1963 9 

222 Informacion mbi shtrimin me parket të dhomave të 
apartamenteve. 

1963 1 

223 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me 
materlialin përkatës mbi gjendjen e punimeve të ndërtimit dhe 
të furnizimit me materiale importi për Pallatin e Kulturës 
Tiranë. 

1963 21 

224 Relacion, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiale të 
tjera mbi aprovimin e rregullores mbi kushtet teknike për 
ndërtimet antisizmike dhe ngritjen e shërbimit sizmiologjik në 
vendin tonë. 

1963 84 

225 Informacion nga Komisioni Shtetëror për kontrollin e 
projekteve në ndërtim. 

1963 5 

226 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi shpërndarjen 
e makinerisë së rëndë të ndërtimit. 

1963 3 

227 Raport i Ministrisë së Ndërtimit së bashku me materialin 
përkatës mbi gjendjen e punimeve në fabrikën e filaturës dhe 
ngjyrosjes në Korçë. 

1963 16 

228 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi plotësimin e planit të 
prodhimit, treguesve tekniko-ekonomikë dhe masat që do të 
merren për vënien në shfrytëzim të fabrikës së zgjeruar të 
trikotazhit Korçë. 

1963 12 

229 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi plotësimin e planit të 
prodhimit, treguesve tekniko-ekonomikë, shitimin e llojeve 
dhe përmirësimin e cilësisë për vitin 1962 dhe tremujorin e 
parë 1963. 

1963 8 

230 Relacione të Ministrisë së Industrisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiale të tjera mbi prodhimin dhe 
përqëndrimin e mobiljeve të përkulura dhe përdorimin e 
pllakave të zdrukthit. 

1963 21 
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231 Vendimi Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
zëvendësimin e fabrikës së tullave silikate në Patos me një 
fabrikë tullash argjili në qytetin e Fierit. 

1963 21 

232 Raport i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi fitimet e pa realizuara, humbjet jashtë planit dhe 
mungesën e mjeteve të xhiros në disa ndërmarrje të industrisë 
për vitin 1962. 

1963 12 

233 Relacion së bashku me vendimin përkatës mbi shlyerjen totale 
ose pjesore të detyrimeve për mos realizimin e fitimit të 
planifikuar në vitin 1962 në disa ndërmarrje lokale. 

1963 3 

234 Raport i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi kthimin e thasëve të çimentos prej letre. 

1963 14 

235 Relacion i Ministrisë së Industrisë me materialin përkatës mbi 
mbjelljen dhe dorëzimin e prodhimit të panxhar sheqerit. 

1963 15 

236 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me materialin 
përkatës mbi  prodhimin dhe përmirësimin e cilësisë së 
kompesatos. 

1963 18 

237 Relacion mbi difektet në rrjetet elektrike 6 kv. 1963 5 

238 Relacion i Ministrisë së Industrisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi mënjanimin e të metave në shpërndarjen e 
lëndës së drurit. 

1963 10 

239 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi 
përdorimin, administrimin dhe planifikimin e qymyrit koks 
për shkrirje gize nga ndërmarrjet e Ministrisë së Industrisë, 
Bujqësisë dhe Komunikacionit. 

1963 4 

240 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve së bashku me 
materialin pëkatës mbi motobarkën " Ali Kelmendi " . 

1963 10 

241 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë mbi 
mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros të pesë 
ndërmarrjeve të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 11 

242 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë së bashku 
me materialin dhe vendimin përkatës mbi krijimin e 
ndërmarrjes së fosforiteve në Bularat. 

1963 8 
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243 Raporti i Bashkimit Qëndror të kooperativave të artizanatit 
mbi veprimtarinë e ndërmarrjeve të mbeturinave të 
artizanatit. 

1963 5 

244 Raport i Ministrisë së Tregëtisë dhe i Bashkimit Qëndror të 
kooperativave të konsumit mbi masat e marra për tregëtinë 
verore të vitit 1963. 

1963 6 

245 Relacion i Ministrisë së Tregëtisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros 
NTSHVAK-ut Durrës. 

1963 3 

246 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe nën-raport i 
Komisionit të Planit të Shtetit mbi organizimin e shërbimit 
shëndetësor në fshat dhe masat për përmirësimin e mëtejshëm 
të tij. 

1963 16 

247 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë së bashku me vendimin 
përkatës mbi normën e paisjeve dhe normën materiale të 
ushqimit në shtëpinë e fëmijëve me të meta mendore. 

1963 10 

248 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
monumentin e lëndinës së lotëve. 

1963 5 

249 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi zëvendësimin e kinomekanikëve kur përdorin të 
drejtën e lejes vjetore të pushimit. 

1963 4 

250 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi përmirësimin e 
punës kulturore në fshatrat e zonave malore së bashku me 
vendimin përkatës. 

1963 10 

251 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi administrimin, 
ruajtjen dhe përdorimin e fondit të librave së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës. 

1963 10 

252 Relacion së bashku me materialin përkatës mbi vendosjen e 
muzeut në kalanë e Tepelenës. 

1963 6 

253 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme së bashku me 
vendimin përkatës mbi aprovimin e projektplaneve kulturore 
midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës së 
Turqisë, Arabe të Bashkuar, Demokratike Popullore të 
Algjerisë dhe Republikës së Austrisë. 

1963 23 
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254 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtëme së bashku me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi aprovimin e 
projektkonventës konsullore midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Demokratike Popullore të Koresë. 

1963 22 

255 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin përkatës mbi 
përjashtimin nga tatimi mbi xhiro të reçelit dhe konservave të 
perimeve ( turshi që prodhohen nga industria shtetërore ) . 

1963 5 

256 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin përkatës mbi 
ndryshime në buxhetet e këshillave popullorë të disa rretheve 
për vitin 1963. 

1963 7 

257 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin përkatës mbi 
një shtesë fondi në buxhetin e këshillit popullor të rethit 
Lushnje për vitin 1963. 

1963 3 

258 Relacion i Ministrisë së Financave me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi lënien pa fuqi të vendimit nr.1020 datë 
9.12.1950, mbi përjashtimin nga tatimi mbi xhiro të 
prodhimeve me karakter lokal. 

1963 6 

259 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi heqjen e shpërblimit prej 200 lekë në 
muaj mbi pagën mujore bazë arsimtarëve që shërbejnë në 
fshatin e tyre. 

1963 4 

260 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi një ndryshim në stukturën 
organizative të Ministrisë së Komunikacionit. 

1963 4 

261 Relacon i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi shpërblimin e instruktorëve të " 
Inspektoriatit Shtetëror, të paisjeve nën presion" dhe të " 
Inspektoriatit Shtetëror të sigurimit teknik" për instalimet dhe 
paisjet elektrike. 

1963 4 

262 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme me vendimin 
përkatës mbi dhënie pensioni për merita shërbimi familjes së 
Teki Kolanecit. 

1963 4 

263 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
kredie disa fshatrave të dëmtuar nga shirat dhe përmbytjet 
gjatë dimrit të vitit 1962-1963. 

1963 34 
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264 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, vendim i Byrosë 
Politike të K.Q. të PPSH dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
mbi caktimin e rregullave për dekorimin e kuadrove të larta të 
shtetit me rastin e jubileut të ditëlindjes së tyre dhe materialin 
përkatës. 

1963 15 

265 Relacion me vendimin përkatës mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për bukë misri me miell rreze 85% dhe me rreze 
prodhimi 139% . 

1963 5 

266 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, Tregëtisë dhe Bashkimit 
Qëndror të kooperativave të konsumit me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi një ndryshim në vendimin Nr.556 datë 
20.12.1958 " Mbi çmimet dhe mënyrën e grumbullimit të 
perimeve dhe të frutave si dhe mbi disa masa të tjera lidhur 
me të" . 

1963 13 

267 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
shitjes me pakicë për paliçeta të trikotuara prej pambuku për 
fëmijë. 

1963 4 

268 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Bankës së Shtetit me 
vendimin përkatës mbi aprovimin e kuotave të planit të 
kredisë agrare me afat të gjatë për vitin 1964. 

1963 6 

269 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me vendimin 
përkatës mbi shlyerjen e detyrimeve për mos realizimin e 
fitimit të planifikuar për vitin 1962 disa ndërmarrjeve të 
komunikacionit. 

1963 9 

270 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me vendimin 
përkatës mbi zbritjen e planit të Drejtorisë së Shfrytëzimit të 
Hekurudhave për vitin 1963. 

1963 8 

271 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi dhënien e 
titujve dhe gradave shkencore disa specialistëve të prodhimit 
dhe të shkollave të larta. 

1963 7 

272 Relacion i Ministrisë së arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi aprovimin e specialiteteve dhe vendeve të 
aspiranturës për vitin 1963. 

1963 11 
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273 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi disa ndryshime për lejen e punonjësve që 
vazhdojnë shkollat e mbrëmjes të arsimit të përgjithshëm. 

1963 4 

274 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
rezultatet e heqjes së normave të punës dhe kalimin nga paga 
me normë në pagën me kohë dhe me shpërblim në disa 
ndërmarrje ekonomike. 

1963 16 

275 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe materiale të tjera mbi 
zbatimin e pikës 9/a të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 
68 datë 26.2.1963 mbi vënien në gadishmëri të sistemeve 
ujitëse. 

1963 17 

276 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 4.6.1963. 

1963 26 

277 Relacion i Komisionit të  Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në planin e 
prodhimit industrial për vitin 1963. 

1963 16 

278 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Sarandës 
dhe i Ministrisë së Bujqësisë mbi zhvillimin e kulturës së 
agrumeve në rrethin e Sarandës. 

1963 14 

279 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndalimin e shitjes 
së bagëtive për therje në mënyrë private nga punonjësit e 
qyteteve dhe qëndrave të punës, së bashku me 
projekturdhëresën përkatëse. 

1963 8 

280 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë me materialin përkatës 
mbi një zbritje në planin e prodhimit dhe dorëzimin e drithit 
nga NBSH-të me materialin përkatës. 

1963 4 

281 Relacion mbi projektidenë e bonifikimit të fushës së Hoxharës. 1963 23 

282 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me materialin 
përkatës mbi punimet e mbledhjes së dytë të Këshillit 
Administrativ të shoqërisë aksionere Kinezo-Shqiptare të 
lundrimit detar. 

1963 21 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

283 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.246 datë 29.6.1962 mbi 
propozimet e dala nga konsulta popullore për prodhimet e 
reja. 

1963 5 

284 Relacion dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi mbjelljen, 
prodhimin, dorëzimin dhe çmimet e grumbullimit të 
panxharsheqerit. 

1963 25 

285 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi planin e arkës dhe 
kreditit për tremujorin e 3-të të vitit 1963. 

1963 4 

286 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi zëvendësimin e pagave 
progresive për punëtorët e minierave me shpërblimin për 
plotësimin dhe tejkalimin e planit. 

1963 7 

287 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi disa ndryshime në kategorizimin e 
ndërmarrjeve të Ministrisë së Bujqësisë. 

1963 10 

288 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e 
planeve të uljes së kostos dhe të shpenzimeve të qarkullimit. 

1963 7 

289 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave me vendimin 
përkatës mbi një shtesë në organikën e Kryeministrisë. 

1963 2 

290 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë me materialin përkatës 
mbi gjendjen e shërbimit stomatologjik. 

1963 12 

291 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi gjendjen ekonomiko-
financiare të ndërmarrjeve të shëndetësisë për vitin 1962. 

1963 7 

292 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë me vendimin përkatës 
mbi shlyerjen e plotë ose të pjesshëm të detyrimeve për mos 
realizimin e fitimit të planifikuar për vitin 1962 në disa 
ndërmarrje lokale. 

1963 2 

293 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi ngritjen e shoqatës së Turizmit dhe Alpinizmit. 

1963 10 

294 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi disa ndryshime në organikat e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës dhe ngritjen e federatës sportive. 

1963 6 
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295 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi krijimin e bibliotekave të artit teatral figurativ 
dhe muzikor. 

1963 6 

296 Relacion i Ministrisë së Financave mbi aktivitetin ekonomiko-
financiar të ndërmarrjeve të Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1963 8 

297 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi mbylljen e 
degës së qeramikës në Liceun Artistik me vendimin përkatës. 

1963 2 

298 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi veprimtarinë e 
NSH Botimeve " Naim Frashëri " për vitin 1962. 

1963 5 

299 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi nxjerrjen jashtë qarkullimit të disa 
librave stoqe në Nish botimet " Naim Frashëri " . 

1963 23 

300 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi Institutet e larta 
artistike. 

1963 5 

301 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi disa ndryshime dhe shtesa që propozohet të 
bëhen në vendimin Nr. 153 datë 2.5.1955 mbi gradat e titujt 
shkencorë. 

1963 9 

302 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi aprovimin e rregullores " Mbi 
aspiranturën dhe doktoratën " . 

1963 20 

303 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi aprovimin e rregullores së shkollave të arsimit të 
përgjithshëm. 

1963 51 

304 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi tarifat e trasportit të udhëtarëve 
brenda periferisë së qytetit ose të rrethit si dhe tarifa e 
trasportit për mallra me automjete taksi gjer në 2.5 ton si dhe 
udhëzimi i Ministrisë së Komunikacioneve mbi zbatimin e 
vendimit. 

1963 18 
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305 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore me vendimin 
përkatës mbi caktimin e pagave të ushtarakëve të shërbimit të 
detyrueshëm dhe kursantëve të shkollave të oficerëve të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme. 

1963 5 

306 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi gjendjen dhe 
prespektivën e pregatitjes së kuadrit të kooperativave 
bujqësore. 

1963 3 

307 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi mundësitë e 
ndalimit të therjes së viçave meshkuj. 

1963 4 

308 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndërtimet dhe 
rindërtimet që duhen bërë në disa qytete që më parë kanë 
qënë nënprefektura. 

1963 7 

309 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi disa ndryshime të vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr. 655 datë 21.8.1950 mbi studimin me 
korespondencë të arsimtarëve. 

1963 8 

310 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit me vendimin përkatës mbi 
aprovimin e projektit të "        Skemës së shfrytëzimit 
hidroenergjitik të lumit Drin " . 

1963 27 

311 Relacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të artizanatit 
dhe e Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë me vendimin 
përkatës mbi caktimin e masës së kontributit që do të derdhin 
kooperativat e artizanatit në dobi të bashkimeve profesionale. 

1963 3 

312 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin përkatës 
mbi përfundimet e inventarizimit të pjesëve të këmbimit të 
automjeteve dhe traktorëve në fillim të vitit 1963. 

1963 13 

313 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me materialin 
përkatës mbi një administrim më të mirë të stadiumeve dhe 
objekteve kryesore sportive të qytetit të Tiranës. 

1963 10 

314 Parashtesë e Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin 
përkatës mbi prodhimin në vend të trasformatorëve , 
elektromotorëve dhe baterive acide. 

1963 7 
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315 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin përkatës 
mbi disa ndryshime në planin e ndërtimeve të vitit 1963. 

1963 21 

316 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 6.7.1963. 

1963 15 

317 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen e 
rëndë në administrimin e pasurisë socialiste në kombinatin e 
drurit Elbasan. 

1963 6 

318 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale mbi gjendjen e rrjetit të shpërndarjes së elektrikut 
në qytete kryesore dhe masat për ndërtimin e tij dhe për 
pakësimin e humbjeve në rrjet. 

1963 13 

319 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi plotësimin e planit të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe treguesve tekniko-
ekonomikë, përmirësimit të cos  uljen e humbjeve në rrjet dhe 
plotësimi i normave të energjisë për çdo njësi prodhimi. 

1963 13 

320 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi studimin e kryer nga 
specialistët kinezë për prodhimin dhe ndreqjen e kushinetave. 

1963 3 

321 Relacion i Ministrisë së Industrisë me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi disa masa për nxjerrjen e industrisë së 
peshkimit nga dotacioni. 

1963 15 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet dhe materialin 
përkatës mbi fitimet e pa plotësuara dhe mungesat e mjeteve 
për xhiron në disa ndërmarrje të industrisë lokale. 

1963 16 

323 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. qytetit të Tiranës, Dekret 
i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave me materialin përkatës mbi caktimin e NIL 
kimikes Tiranë si ndërmarrje kombëtare. 

1963 9 

324 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi shfrytëzimin e 
makinerisë bujqësore sipas llojeve, konsumin e karburant-
lubrifikanteve dhe pjesëve të këmbimit për 6-mujorin e parë 
1963 në SMT-të dhe NBSH-të. 

1963 10 

325 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe relacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi vendosjen e konvenjerit të gjelbërt në 
NBSH-të dhe kooperativat bujqësore të zonave fushore. 

1963 11 
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326 Raport i Ministrisë së Bujqësisë me materialin dhe vendimin 
përkatës mbi mbulimin e mungesave në mjetet e xhiros të 
ndërmarrjeve bujqësore shtetërore për vitin 1962 të rrjedhura 
nga humbjet jashtë planit. 

1963 10 

327 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me materialin dhe vendimin 
përkatës mbi sistemimin dhe mbjelljen me vreshta e ullinj të 
tokave kodrinore prej urës së Rrogozhinës gjer në qytetin e 
Lushnjes. 

1963 16 

328 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me projektudhëzimin 
përkatës mbi eksperimentimin e dhënies së pensioneve në 
disa kooperativa bujqësore. 

1963 5 

329 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen dhe perspektivën e 
pregatitjes së kuadrove të kooperativave bujqësore. 

1963 8 

330 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi problemin e mbajtjes 
në shfrytëzim të traktorëve të tipeve të vjetër. 

1963 6 

331 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit së bashku me 
listat mbi përfundimet e rregjistrimit të pjesshëm të gjësë së 
gjallë të 1 korrikut 1963. 

1963 18 

332 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe i Komitetit Ekzekutiv të 
k.p. të qytetit të Tiranës me materialin dhe vendimin përkatës 
mbi projektidenë për ndërtimin e rrjetit të brendshëm të 
kanalizimeve të qytetit të Tiranës. 

1963 13 

333 Relacione, studim skica të Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave mbi përmbytjet në qytetet Përmet dhe 
Gjirokastër dhe masat që duhen marrë për mbrojtjen e tyre. 

1963 35 

334 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit me vendimin përkatës 
mbi zgjidhjen e kalimit të rrugës automobilistike në zonën e 
shkëmbimit të Shkopetit. 

1963 8 

335 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ndërtimit mbi zbatimin e 
vendimit të Pleniumit të Komitetit Qëndror të PPSH mbi 
shtimin e sipërfaqes së ujitshme dhe përmirësimin e teknikës 
së ujitjes në bujqësinë tonë. 

1963 7 
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336 Informacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
zbatimin e punës me akord në bujqësi dhe ndërtim. 

1963 8 

337 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
krijimin e një dege në strukturën e orgnikës së Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1963 3 

338 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi shtesa në organikën e portit Durrës. 

1963 4 

339 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi ndryshimin e pagave të disa 
punëtorëve të kantjerit detar. 

1963 9 

340 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi ndryshimin e vednimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.308 datë 2.8.1958. 

1963 7 

341 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi shtesë në organikë në kontigjentin e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës. 

1963 3 

342 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
administratën e qytetit të nxënësve. 

1963 4 

343 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi një ndryshim në strukturën 
organizative të Komitetit Shtetëror të grumbullimeve. 

1963 4 

344 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi zëvendësimin e tabelës së pagave të 
Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave. 

1963 7 

345 Relacion i Ministrisë së Financave mbi realizimin e planit të 7 
mujorit  1963 të depozitave të kursimit dhe sigurimeve dhe 
mbi zbatimin e vendimit Nr.131 datë 8.4.1958. 

1963 12 

346 Informacion mbi përfundimet e arritura nga ekipet për 
forcimin e regjimit të kursimit. 

1963 9 

347 Informacion i Ministrisë së Financave mbi zbatimin e politikës 
tatimore për tregtarët e vegjël, zejtarët privatë dhe kolektivat 
tregtare. 

1963 10 
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348 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Komitetit Shtetëror të 
Punës dhe Pagave mbi projekturdhëresën mbi fondin e 
drejtorit. 

1963 21 

349 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Ministrisë së Bujqësisë 
me vendimin përkatës mbi financimin e shpenzimeve të 
bimëve frutore dhe drunore. 

1963 19 

350 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin përkatës mbi 
tarifat e tatimit mbi xhiro për prodhimet hidrosanitare prej 
fajance. 

1963 7 

351 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i 
Ministrisë së Drejtorisë dhe i Ministrisë së Financave mbi 
parashtrimet e debitorëve privatë dhe mbi një ndryshim në 
ligjin Nr.2022 datë 2.4.1955. 

1963 3 

352 Informacion i Ministrisë së Financave mbi disa konstatime të 
kontrollit financiar në Komitetin Shqiptar për mardhënie 
kulturore me botën e jashtme. 

1963 6 

353 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme me vendimin 
përkatës mbi mbylljen e llogarive të prapambetura të 
përfaqësive tona diplomatike jashtë shtetit. 

1963 6 

354 Raport i Ministrisë së Tregtisë mbi plotësimin e planit të 
xhiros të mallrave për 6 mujorin e parë nga sistemi i Ministrisë 
së Tregtisë. 

1963 10 

355 Relacion i Ministrisë së Tregtisë me urdhëresën përkatëse mbi 
një ndryshim në urdhëresën Nr.1 datë 24.1.1961 mbi 
amballazhet. 

1963 5 

356 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe i Bashkimit Qëndror të 
kooperativave të konsumit mbi grumbullimin e perimeve, 
realizimin e eksportit dhe furnizimin e qyteteve dhe qendrave 
të punës me perime të freskëta dhe patate. 

1963 5 

357 Relacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit 
me materialin dhe vendimin përkatës mbi krijimin e rezervës 
së pa prekshme të kripës në disa rrethe. 

1963 7 
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358 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e 
bilancit të drithave të bukës për 6 mujorin e parë dhe 
parashikimin për 6 mujorin e II të vitit 1963. 

1963 3 

359 Raport i Komitetit Shtetëror të grumbullimit mbi sufiçitet e 
defiçitet në ndërmarrjet në vartësi të Komitetit Shtetëror të 
grumbullimeve në vitin 1962. 

1963 8 

360 Raport i Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit me 
vendimin përkatës mbi zgjerimin e mëtejshëm të rrjetit të 
riparim shërbimeve të kooperativave të artizanatit në qytete, 
qëndra pune e lokalitete. 

1963 22 

361 Relacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit 
me vendimin përkatës mbi ndarjen e kooperativës së 
artizanatit, vashmbathjes Korçë në dy kooperativa. 

1963 6 

362 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme me protokollin përkatës mbi gjendjen 
në koloninë e edukimit të fëmijëve. 

1963 11 

363 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme me vendimin 
përkatës mbi shpërblimin e menjëhershëm në të holla 
familjeve të personelit civil dhe ushtarëve që kryejnë 
shërbimin ushtarak të shtetasve që vriten në luftë me armikun. 

1963 4 

364 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me materialin 
përkatës mbi marrëveshjen e bashkëpunimit midis 
Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe Universitetit " Kim Ir 
Sen" . 

1963 12 

365 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi ngritje bustesh gjatë vitit 1963. 

1963 5 

366 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin 
përkatës mbi pagën e shofer kinomekanikëve të 
autokinemave. 

1963 5 

367 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi kalimin e 
autokinemave shtetërore komiteteve ekzekutive të rretheve 
me projektvendimin përkatës. 

1963 4 
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368 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me materialin 
përkatës mbi shlyerjen e detyrimit të Kinostudios " Shqipëria e 
Re" me vendimin e Këshillit të Ministrave. 

1963 6 

369 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi një ndryshim në strukturën 
organizative të Ministrisë së Arsimit e Kulturës. 

1963 4 

370 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa rregulla 
për pregatitjen e punëtorëve nëpërmjet shkollave të rezervave 
të punës, shkollave të ulëta profesionale dhe kurseve me 
ndërprerje nga puna. 

1963 2 

371 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi sasinë dhe 
cilësinë e ujrave nëntokësore të zonës së Dobraçit në Shkodër. 

1963 2 

372 Relacion dhe projektvendim i aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi një shtesë në strukturën organizative dhe 
kontigjentin e aparatit të Kryeministrisë. 

1963 2 

373 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi krijimin e ndërmarrjes së shërbimit 
komunal në rrethin e Mirditës. 

1963 8 

374 Relacion i Ministrisë së Tregëtisë dhe i Byrosë së çmimeve me 
vendimin përkatës mbi çmimet e grumbullimit për eksport 
për disa perime dhe fruta. 

1963 5 

375 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave me vendimin 
përkatës mbi çmimet e shitjes të disa nënprodhimeve për 
ushqim kafshësh. 

1963 21 

376 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
çmimet e shitjes me pakicë të disa modeleve karro me qerre 
për kooperativat bujqësore. 

1963 4 

377 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave i 
mbajtur në datën 11.9.1963. 

1963 25 

378 Relacion mbi prodhimin, grumbullimin dhe furnizimin e 
popullatës me mish dhe masat që duhen marrë në të ardhmen. 

1963 5 

379 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi masat që duhen marrë për një shtim më të 
shpejtë të prodhimit të mishit. 

1963 15 
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380 Projektvendim dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
krijimin e ndërmarrjeve të reja, qendrave hozrashot dhe 
aktivitetit ndihmës për prodhimin e mishit nga Komiteti 
Shtetëror i grumbullimit. 

1963 6 

381 Projektvendim dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime për rregullat e grumbullimit të mishit. 

1963 4 

382 Projektvendim dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi afatet 
e therjes nga organet e grumbullimit të bagëtive gjedhë dhe të 
imta që destinohen për punë dhe riprodhim. 

1963 4 

383 Projekturdhër dhe urdhëresa përkatëse mbi ndalimin e therjes 
së bagëtive jashtë thertores. 

1963 2 

384 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi normat 
materiale ditore të ushqimit në institucionet shëndetësore dhe 
në shtëpitë e pushimit. 

1963 11 

385 Projektvendim dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
normat materiale të ushqimit në konvikte. 

1963 4 

386 Projektvendim dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
normat materiale të ushqimit në shtëpitë e fëmijëve dhe 
kopshtet për fëmijë. 

1963 4 

387 Projektvendim dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa 
çështje për furnizimin e popullit me mish. 

1963 4 

388 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në normat e ushqimit për Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore dhe Ministrinë së Punëve të Brendëshme. 

1963 13 

389 Raport i Ministrisë së Bujqësisë me listat dhe vendimin 
përkatës mbi masat që duhen marrë për prodhimin e fidanave 
të pemëve frutore, agrumeve, ullinjve dhe hardhive, sipas 
rajonizimit të bërë. 

1963 27 

390 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi aprovimin e rregullores për ruajtjen e 
mirëmbajtjen e pendave dhe mbrojtjen nga prurjet e mëdha të 
lumenjve. 

1963 25 

391 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me materialin përkatës mbi 
masat për papastërtinë e farës së pambukut. 

1963 11 
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392 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi nevojat për prodhimin e veglave 
dhe makinerive bujqësore, standartet dhe masat që duhen 
marre në të ardhmen. 

1963 17 

393 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin përkatës 
mbi sigurimet e farës dhe zhvillimin e kulturës së patates në 
zonat e ngrohta. 

1963 9 

394 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit me qarkoren e 
aparatit të Kryeministrisë mbi gjendjen e krijuar në SMT-në 
Bilisht dhe masat që duhen marrë. 

1963 10 

395 Informacion mbi krijimin e rezervave dimërore dhe 
furnizimin e zonave që izolohen nga dimri. 

1963 3 

396 Relacion i Bankës së Shtetit me vendimin përkatës mbi planin 
e kreditit me afat të gjatë për kooperativat bujqësore. 

1963 9 

397 Raporte të Bankës së Shtetit me vendimet përkatëse mbi 
planin e arkës dhe të kreditit për tremujorin e katërt 1963. 

1963 19 

398 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit me vendimin përkatës 
dhe planimetrinë mbi caktimin e vendit për ndërtime 
ushtarake në qytetin e Laçit. 

1963 6 

399 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtëme me materialin dhe 
projektvendimin përkatës mbi ndihmën teknike të 
organizatave ndërkombëtare. 

1963 11 

400 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi kategorizimin teknik të mekanizmave 
të rënda të ndërtimit sipas vjetërsisë së tyre dhe mbi pagat e 
përdoruesve të këtyre mekanizmave. 

1963 10 

401 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi strukturën organizative 
të Ministrisë së Bujqësisë. 

1963 26 

402 Relacion i Ministrisë së Arsimit me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi disa shtesa mbi planin e vitit 1963 për hapje 
shkollash të reja. 

1963 2 
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403 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
planit të masave për ngritjen e mëtejshme të gjendjes 
ekonomike sociale e kulturore të fshatit. 

1963 36 

404 Relacion dhe projektvendim i aparatit të Kryeministrisë mbi 
disa masa për kufirin e shtimit të panevojshëm të popullsisë 
në qytete. 

1963 10 

405 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të rrethit Gjirokastër 
mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 123 datë 
18.4.1962 për rrethin e Gjirokastrës. 

1963 6 

406 Relacion i aparatit të Kryeministrisë promemorie e shoqërisë 
komisionaria dhe materiale të tjera mbi shpërblimin e dëmeve 
të luftës të shkaktuara në pasurinë e personave me origjinë 
Shqiptare dhe shtetësi Amerikane. 

1963 21 

407 Relacion i aparatit të Kryeministrisë dhe programi mbi të 
drejtat e punonjësve që me bursë të OKB dhe të organizatave 
të saja të specializuara dalin jashtë shtetit për specializimin së 
bashku me vendimin përkatës. 

1963 34 

408 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e 
çmimeve të shitjes me pakicë të briketave dhe të 
qymyrgureve. 

1963 4 

409 Relacion dhe projektvendim i aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi ndryshimin e çmimeve të shitjes me pakicë të 
cigareve Lluks e Diamant. 

1963 2 

410 Relacion i aparatit të Kryeministrisë me vendimin përkatës 
mbi zbritjen e çmimeve të listelave të skuadruara dhe të 
lëndës së sharruar nën 2 metra. 

1963 7 

411 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi heqjen nga inventari i 
pusit të thellë të kërkimit Kryevidh Nr.4. 

1963 11 

412 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë me 
vendimin përkatës mbi caktimin e pikës së thellë të kërkimit 
në strukturën e Durrësit. 

1963 13 
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413 Raport i Ministrisë së Industrisë mbi zbatimin e detyrave të 
Pleniumit të K.Q. të PPSH të nëntorit 1959 " Mbi gjendjen dhe 
masat që duhen marrë për zhvillimin e ekonomisë pyjore, 
shfrytëzimin racional të pyjeve dhe ekonomizimin e lëndës së 
drurit" . 

1963 13 

414 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vendimin përkatës mbi 
krijimin e ndërmarrjes së peshkimit në Sarandë. 

1963 7 

415 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit me vendimin përkatës mbi 
disa shtesa dhe pakësime në kufitë e financimit të disa 
veprave të ndërtimit të vitit 1963. 

1963 10 

416 Relacion mbi pakësimin ose mënjanimin e dotacionit të 
ndërmarrjeve të planifikuara me humbje. 

1963 6 

417 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi punën e bërë nga 
specialistët koreanë në kulturën e orizit dhe të Humulus-
Lukulusit. 

1963 5 

418 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë mbi 
shfrytëzimin, gjendjen teknike dhe remontin e makinerisë në 
ndërmarrjet e Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë. 

1963 10 

419 Relacion mbi ndryshimin e nenit 8 të urdhëresës së Qeverisë 
Nr. 7 datë 30.6.1962 mbi shpërblimet e udhëtimit të 
punonjësve dhe nëpunësve. 

1963 3 

420 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Shkodrës me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një 
shpërblimi plotësues kryetarëve të disa kooperativave 
bujqësore të rrethit të Shkodrës. 

1963 3 

421 Relacion i Ministrisë së Industrisë me vendimin dhe 
urdhëresën përkatëse mbi një ndryshim në urdhëresën e 
Qeverisë Nr.12 datë 25.8.1959 dhe mbi kontraktimin e ullinjve 
tepricë dhe dhënien e një sasi vaji avancë. 

1963 6 

422 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 19.10.1963. 

1963 17 
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423 Raport mbi plotësimin e planit të vitit 1963 dhe detyrat për 
projektplanin e vitit 1964 të zhvillimit të ekonomisë e kulturës 
të RPSH dhe projektbuxhetit të vitit 1964 së bashku me 
protokollin e mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.11.1963. 

1963 588 

424 Raport i Ministrisë së Industrisë me vendimin përkatës mbi 
prodhimin e vajrave lubrifikantë në vend dhe përdorimi i tyre 
si dhe informacion i kontrollit të shtetit mbi zbatimin e 
vendimit. 

1963 11 

425 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me materialin dhe vendimin 
përkatës mbi kalimin e ekonomisë ndihmëse të NSHFP të 
minierës së Selenicës nga administrimi i Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë në administrimin e Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1963 14 

426 Relacion i Ministrisë së Industrisë me materialin dhe 
vendimin përkatës mbi krijimin e ndërmarrjeve kombëtare të 
prodhimit të tullave në qytetin Stalin dhe Fier. 

1963 10 

427 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit mbi llogaritjen e leverdisë ekonomike për ndreqjen e 
kushinetave. 

1963 44 

428 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin përkatës mbi 
vlerësimin e prodhimit të ullirit dhe fondin e grumbullimit 
për stinën 1963-1964. 

1963 7 

429 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Ndërtimit 
me materialin dhe projektvendimin përkatës mbi kërkesën për 
shtesë fondi në H/C Bistrica I-rë. 

1963 12 

430 Relacion i Ministrisë së Industrisë me materialin dhe 
projektvendimin përkatës mbi zgjerimin e fabrikës së kadifesë 
pranë Kombinatit të Tekstileve Tiranë. 

1963 25 

431 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi shpërblimin e 
kooperativistëve që ndjekin shkollat bujqësore. 

1963 2 

432 Informacion dhe projekte teknike mbi shëmbjen e urës së 
Gramshit mbi Devoll. 

1963 27 
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433 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi disa çështje të 
detyrave të kontrollit të Bankës së Shtetit. 

1963 2 

434 Raport i Bankës së Shtetit dhe nënraport i Kontrollit të Shtetit 
mbi rezultatet e eksperimentimit të kreditit kundrejt ditëve të 
punës, në kooperativat bujqësore së bashku me 
projektvendimin dhe materialin përkatës dhe vendimin e 
Byrosë Politike të KQ të PPSH. 

1963 19 

435 Raport i Bankës së Shtetit me vendimin përkatës mbi planin e 
kreditit me afat të gjatë për vitin 1964 për meremetimin e 
banesave në qytete dhe për ndërtimin e meremetim banesash 
në fshat. 

1963 8 

436 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi heqjen e normave dhe 
kalimin nga paga me copë në pagën me kohë dhe me 
shpërblim. 

1963 6 

437 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
vendimin përkatës mbi shtesë organikash në përfaqësitë tona 
diplomatike. 

1963 4 

438 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
projektvendimin përkatës mbi kategorizimin e institucioneve 
kulturore. 

1963 10 

439 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
materialin dhe vendimin përkatës mbi kategorizimin e 
ndërmarrjeve ekonomike shtetërore dhe organizatave 
kooperativiste. 

1963 29 

440 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave me 
materialin përkatës mbi normativat në suvatime. 

1963 12 

441 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi shërbimin mjekësor 
dhe gjendjen higjeno-sanitare në qendrat e punës. 

1963 8 

442 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe materiale të tjera 
mbi gjendjen e malarjes dhe marrje masash për luftimin e saj. 

1963 9 

443 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe informacione të 
rretheve mbi epideminë e tifos së zorëve. 

1963 37 
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444 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtëme, Dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi marëveshjet e përfunduara para çlirimit me 
Turqinë, Francën dhe Egjyptin. 

1963 31 

445 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë mbi shtetëzimin e tokave të 
zëna me material të ndërtesave të rrëzuara ose të djegura si 
dhe të këtij materiali. 

1963 3 

446 Raport i Ministrisë së Drejtësisë mbi organizimin dhe 
funksionimin e avokatisë. 

1963 10 

447 Informacion i Komitetit Shtetëror të grumbullimeve mbi 
masat e marra për mbrojtjen kundra zjarrit, lidhur me 
zbatimin e vendimit  të Këshillit të Ministrave Nr.327 datë 
13.9.1962. 

1963 4 

448 Relacion i Komiteit Shtetëror të grumbullimeve me vendimin 
përkatës mbi plotësimin e mungesës së mjeteve të xhiros të 
NSHG-ve në Berat dhe Sarandë. 

1963 8 

449 Relacion me vendimin përkatës mbi disa ndryshime në 
ndarjen administrative tokësore të Republikës. 

1963 5 

450 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shpronësim pasurie të paluajtëshme për nevoja të kolonisë së 
edukimit të fëmijëve. 

1963 10 

451 Relacion i Komisionit të Kontrolloit të Shtetit dhe urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi sferën e veprimtarisë së 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore dhe në atë të Punëve të Brendshme. 

1963 14 

452 Relacion i Drejtorisë së Radio Difuzionit me vendimin 
përkatës mbi një shtesë fondi në buxhetin e radiodifuzionit. 

1963 4 

453 Relacion me materialin dhe vendimin përkatës mbi aprovimin 
paraprak të shpërndarjes së kooperativës bujqësore të 
Leshicës në rrethin e Përmetit. 

1963 4 

454 Raport i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin përkatës për 
prodhimin e farës së pambukut dhe ruajtjen e pastësrtisë 
varietore. 

1963 11 
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455 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Komitetit Shtetëror të 
grumbullimit me materialin dhe vendimin përkatës mbi disa 
zbritje në detyrimin e grurit të vitit 1963. 

1963 11 

456 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me 
projektvendimin përkatës mbi krijimin e ndërmarrjes së 
transportit automobilistik shtetëror ( NTASH ) në Prenjas. 

1963 6 

457 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës mbi caktimin e çmimit të shitjes me pakicë të kripës 
së jodizuar. 

1963 6 

458 Propozim i Ministrisë së Punëve të Jashtme për hapjen në 
Stamboll ( Turqi ) e një konsullate Shqiptare. 

1963 2 

459 Informacion i Bashkimit Qëndror të kooperativave të 
konsumit mbi masat për grumbullimin e patateve, qepëve dhe 
prodhimeve të tjera. 

1963 4 

460 Propozim i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi akordimin e 
pensionit për viktimat e katastrofës ajrore. 

1963 2 

461 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 3.12.1963. 

1963 12 

3 Vendimet Qarkulluese.   

462 Vendim i Këshillit të Ministrvae me materialin përkatës mbi 
zbritjen e çmimit të shitjes me pakicë të qymyrgurit të Krabës 
cilësi e parë vetëm për furnizimin e popullatës së Tiranës. 

1963 3 

463 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Ndërtimit mbi disa 
shtesa fondesh dhe kufi financimi për Ministrinë e Ndërtimit. 

1963 5 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e komitetit 
ekzekutiv të k.p. të rrethit të Beratit mbi aprovimin paraprak 
të shpërndarjes së kooperativës bujqësore të Bliçës në rrethin e 
Beratit. 

1963 4 

465 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi dhënien e emrit të shokut Mehmet 
Shehu akademisë ushtarake tëTiranës. 

1963 4 
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466 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
akordim pensioni dhe njohje vjetërsie në punë para 7 prillit 
1939. 

1963 10 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komisionit të 
Planit të Shtetit mbi mbjelljen e kulturës së lulediellit në 
pranverën e vitit 1963. 

1963 8 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi stërvitjen e ushtarëve, 
nënoficerëve dhe oficerëve rezervë. 

1963 3 

469 Dekreti Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiale të tjera, mbi shërbimin ushtarak të 
shtetasve. 

1963 22 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planeve për 
bashkëpunimin kulturor me vendet e huaja për vitet 1963 dhe 
1964. 

1963 30 

471 Vendim i Byrosë Plitike të KQ të PPSH, Dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës mbi një ndryshim në kodin e punës. 

1963 16 

472 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komisionit të 
Planit të Shtetit mbi shtesë fondesh për ndërtesa banimi në 
Peqin. 

1963 6 

473 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave mbi disa ndryshime në organikat e përfaqësive 
diplomatike dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1963 32 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës mbi ngritjen e bustit të heroit të Luftës 
Nacional Çlirimtare Dervish Hekalit në kooperativën 
bujqësore të Hekalit në Mallakastër. 

1963 6 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës dhe 
materiale të tjera mbi zbritjen e çmimeve të shitjes me pakicë 
të piperit të kuq. 

1963 10 
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476 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i aparatit të Këshillit 
të Ministrave, relacion dhe vendim i Komitetit Ekzekutiv të 
k.p. të rrethit të Pogradecit mbi shpronësimin e 10 Ha tokë 
kooperativës bujqësore të Verdovës në dobi të ndërmarrjes 
lokale bujqësore të Pogradecit. 

1963 7 

477 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi njohjen e Qeverisë së Republikës së 
Irakut. 

1963 4 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave, vendim i Komitetit 
Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Beratit së bashku me 
planimetrinë mbi shpronësimin e tokave të kooperativës 
bujqësore të Poliçanit dhe shpërndarjen e kësaj kooperative. 

1963 5 

479 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
furnizimin me ujë të Kombinatit të tekstileve " Stalin"  dhe 
ujitjen e 100 ha tokë nga liqeni artificial i Tiranës. 

1963 13 

480 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore me planimetrinë mbi ndërtimin e ofiçinës 
së artilerisë dhe të ofiçinës së kombinuar të ndërlidhjes. 

1963 5 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
çmimet e vezëve. 

1963 4 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shpronësim toke bujqësore. 

1963 7 

483 Vendim i Këshillit të Ministrve, vendim i Komitetit Ekzekutiv 
të k.p. të rrethit të Gramshit dhe planimetrinë mbi 
shpronësimin e një sasie toke në kooperativën bujqësore 
Çekin. 

1963 5 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës mbi aprovimin e kolegjumit të Ministrisë 
së Arsimit e Kulturës. 

1963 5 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Komitetit Shtetëror 
të grumbullimit mbi shpërblimin e një numri punonjësish të 
ndërmarrjeve shtetërore të grumbullimit. 

1963 6 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
disa shtesa në planin e ndërtimeve të vitit 1963. 

1963 6 
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487 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
shpërblimin e punonjësve të ndërmarrjeve të tregëtisë së 
jashtëme. 

1963 3 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
ndërtimin e tre rrugëve të reja. 

1963 5 

489 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
suvatimin e jashtëm të ndërtesave. 

1963 3 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
disa masa për zhdukjen e pasojave të shkaktuara nga 
përmbytjet dhe tërmeti në disa rrethe. 

1963 5 

491 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe i aparatit të Kryeministrisë mbi njohjen 
e Qeverisë së re të Republikës Arabe të Sirisë. 

1963 5 

492 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione, 
njoftime, planimetri e skica mbi ngritjen e impiantit 
eksperimental për pasurimin e rërave bregdetare për nxjerrje " 
Titani, Zirkoni, Granatë" , etj si dhe informacione mbi 
zbatimin e vendimit. 

1963 207 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi shtesa në personelin teknik 
administrativ. 

1963 6 

494 Vendim i Këshillit të Ministrave me vendimin përkatës mbi 
ndërtimin dhe mbrojtjen lokale kundërajrore gjatë viteve 1964-
1965. 

1963 9 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe i aparatit të Kryeministrisë mbi 
zbritjen e çmimit të shitjes me pakicë të shkumësit të bardhë. 

1963 7 

496 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi prishje të vendimit të 
arbitrazhit të Shtetit. 

1963 4 

497 Vendim i Këshillit të MInistrave, mbi ndërtimin e ujësjellësit të 
Shkodrës,së bashku me relacionin përkatës të Ministrisë së 
Ndërtimit si dhe skicat përkatëse. 

1963 52 
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498 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacioni përkatës mbi 
disa shtesa ndërtimesh për Ministrinë e Punëve të 
Brendëshme. 

1963 5 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës dhe 
analizat e kostos mbi caktimin e çmimeve për disa lloje të 
trikotuara prej pambuku. 

1963 34 

500 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse mbi 
çështje pensionesh. 

1963 24 

501 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pregatitjen e librave të 
reja për klasifikimin e punëtorëve dhe kategorizimin e 
operacioneve të punës. 

1963 2 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
caktimin e çmimeve të grumbullimit për disa perime delikate. 

1963 8 

503 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
ngritjen e çmimeve të përkohëshme për disa prodhime 
bujqësore. 

1963 6 

504 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendim i Këshillit të 
Ministrave me materiale të tjera mbi shkarkim dhe emërim 
kuadri. 

1963 5 

505 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Ndërtimit mbi fondet e nevojshme për hapjen e katër 
guroreve për prodhimin e gurit për veshjen e Pallatit të 
Kulturës në Tiranë. 

1963 6 

506 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse mbi 
çështje pensioni. 

1963 19 

507 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e aparatit të 
Kryeministrisë dhe të Bashkimit Qëndror të kooperativave të 
artizanatit mbi çmimet e kuzhinave ekonomike prodhuar 
sipas kushtit teknik Nr.180. 

1963 14 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
caktimin e çmimeve për stof leshi për fustan artikull Nr.180. 

1963 9 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
caktimin e çmimeve për çorape të gjata me fill naylon për gra. 

1963 9 
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510 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
caktimin e çmimit të blerjes të drurëve plep dhe shelg, pemë 
në këmbë. 

1963 5 

511 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe korespondencë me Ministrinë e Financave 
dhe Industrisë mbi caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të 
lëkurëve të regjura. 

1963 13 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpronësim tokash 
bujqësore për ngritjen në to të veprave industriale. 

1963 4 

513 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të fabrikës së përpunimit të qumështit në Lushnjë së 
bashku me planimetrinë. 

1963 3 

514 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shtëpitë e pushimit të kuadrove të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1963 28 

515 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe korespondenca përkatëse mbi mbajtjen e 
rangut të ambasadorit. 

1963 8 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave me informacionin e Ministrisë 
së Ndërtimit mbi shfrytëzimin e përqëndruar të gurores 
Karbunarë. 

1963 7 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi çmimet për këpucë tenisi të presuara. 

1963 6 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë për bluza të trikotuara naylon 
prodhim vendi dhe për çorape nayloni prodhim vendi. 

1963 17 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e tokës së 
nevojshme për prodhimin e tullave dhe të tjegullave të dorës. 

1963 6 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e aparatit të 
Kryeministrisë dhe Bashkimit Qendror të kooperativave të 
konsumit mbi çmimet e grumbullimit dhe të shitjes me pakicë 
të vezëve. 

1963 5 
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521 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë mbi një ndryshim në vendimin Nr. 473 datë 
21.12.1959 mbi çmimet e grumbullimit të limonave. 

1963 4 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave, parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe relacion i aparatit të Kryeministrisë mbi 
shtesën e kufirit të financimit për repartin eksperimental të 
fosforiteve të Bularatit dhe furrës për pjekjen e mineralit. 

1963 8 

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

1963 4 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
disa shtesa në ndërtimet e veprave kombëtare e lokale. 

1963 9 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
dhënie kredie për ndërtimin e banesave të fshatarëve të fshatit 
Kallm i madh të rrethit të Fierit. 

1963 7 

526 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
denoncimin e konventës mbi tregtinë dhe lundrimin 
përfunduar midis R. Franceze dhe ish mbretërisë Shqiptare 
më datë 28.3.1929. 

1963 32 

527 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit e Bujqësisë dhe i aparatit të Kryeministrisë mbi 
mbrojtjen nga gryerjet e lumit Drin i Zi të tokave të katundit të 
ri në rrethin e Peshkopisë. 

1963 6 

528 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të grumbullimit mbi shtyrjen e afatit për shlyerjen e 
ujemit të SMT-së nga disa kooperativa bujqësore të rrethit të 
Shkodrës. 

1963 8 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit mbi kalimin e 
aktivitetit të punishteve të Ujit të Zi dhe Paftalit nga NISH 
Ushqimore në Berat në Bashkimin e Kooperativave të 
Konsumit. 

1963 10 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
shpronësim ndërtesash banimi. 

1963 3 
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531 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i aparatit të 
Kryeministrisë dhe korespondencë me Ministrinë e Tregtisë 
dhe Komitetin Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Tiranës mbi 
zgjatjen e kohës së zbatimit të vendimit Nr. 212 datë 17.6.1959 
mbi zbritjen e çmimeve minimale të grumbullimit të frutave 
dhe zarzavateve. 

1963 5 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë për 
asortimentin " krep pranveror " . 

1963 10 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
caktimin e çmimeve të grumbullimit të domates të varietetit " 
bizon 10 " , për prodhim. 

1963 4 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
dhënie pensioni për merita shërbimi familjes së inxhinier 
Thoma Filipeut. 

1963 14 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse mbi 
çështje pensionesh. 

1963 20 

536 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimit të shitjes me pakicë për 
stofe leshi artikull 780 dhe për prodhimin prej mëndafshi 
natyral. 

1963 10 

537 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e Ministrisë së 
Ndërtimit mbi mbulimin e mungesës në mjetet e xhiros dhe 
detyrimet ndaj buxhetit të disa ndërmarrjeve të ndërtimit. 

1963 13 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Komitetit Shtetëror 
të Grumbullimit, i aparatit të Kryeministrisë si dhe vërejtje të 
institucioneve të ndryshme mbi ndryshimin e çmimeve të 
grumbullimit të fletë sherebelës së thatë dhe të shqemës. 

1963 15 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie gradash 
ushtarake. 

1963 1 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
dhënie pensione për merita shërbimi. 

1963 10 
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541 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë me vendimin 
përkatës mbi caktimin e pikave të thella të kërkimit në 
strukturën e Divjakës. 

1963 7 

542 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendim i Këshillit të 
Ministrave me relacionin e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
mbi dhënien e emrit " Partizani " pallatit të ri sportiv të qytetit 
të Tiranës. 

1963 8 

543 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Bashkimit 
Qendror të kooperativave të konsumit mbi caktimin e çmimit 
të grumbullimit të patates verore cilësi e III. 

1963 4 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovim projektdekreti. 1963 9 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
një shtesë në statutin e Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe 
në statutin e Institutit të Lartë Shtetëror të Bujqësisë. 

1963 4 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Komitetit 
Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Kukësit mbi shpronësim toke 
bujqësore. 

1963 5 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës mbi caktimin e çmimit të biletave të hyrjes 
në pallatin sportiv " Partizani ". 

1963 6 

548 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit me vendimin e Këshillit 
të Ministrave mbi aprovimin e projektidesë së qendrës së 
qytetit të Përmetit. 

1963 9 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Financave mbi disa ndryshime në vendimin Nr. 133 datë 
10.5.1961 mbi aprovimin e normave të të ardhurave të 
objekteve bujqësore për efektin e caktimit të tatimit të 
ekonomisë bujqësore për periudhën 1961-1965. 

1963 8 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe materiale të tjera mbi mbrojtjen e kanalit Vjosë-
Levan-Fier në Selishtë. 

1963 22 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi organikën e pallatit sportiv 
" Partizani ". 

1963 8 
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552 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e projektidesë 
së qendrës së Durrësit. 

1963 8 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien pa fuqi të 
vendimit Nr. 434 datë 15.12.1962 " Mbi disa ndryshime në 
shpërblimet e personelit të Universitetit " . 

1963 10 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
uljen e planit të cigareve për konsum të brendshëm. 

1963 4 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
një ndryshim në vendimin Nr.297 datë 26.8.1959 mbi çmimet e 
gomave jashtë përdorimit, të komardareve të mankotave dhe 
të rrathëve të tyre. 

1963 3 

556 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin dhe 
planimetrinë e Ministrisë së Ndërtimit mbi mbrojtjen e fushës 
së Gjoricës nga lumi Drin dhe mbi shpejtimin e punimeve në 
rrugën Ndërfushë-Fushë Arrëz. 

1963 12 

557 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
disa masa për pregatitjen e kuadrit arsimor. 

1963 5 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Industrisë mbi caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
artikujve prej mëndafshi artificial prodhim vendi. 

1963 5 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë për 
bluza pambuku me zinxhir. 

1963 7 

560 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimit të shitjes me pakicë të 
stofit prej leshi artikull Nr. 820. 

1963 8 

561 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Ndërtimit mbi krijimin e komisionit kombëtar të digave të 
larta. 

1963 7 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi disa ndryshime në planin e investimeve të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

1963 9 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

563 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi pranimin e protokollit të shkëmbimit 
të mallrave me Jugosllavinë për vitin 1963. 

1963 13 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Bankës së Shtetit mbi një ndryshim në vendimin 
Nr. 378 datë 6.11.1961 " Mbi dhënie kredie kooperativave 
bujqësore për blerje kafshë pune e prodhimi me të holla në 
dorë ". 

1963 5 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi çmimet e grumbullimit të rrushit për eksport 
dhe mbi çmimin e grumbullimit të lajthisë së butë. 

1963 6 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve për salcë domate me 
përmbajtje lëndë të thata 28-30 % të ambalazhuar. 

1963 8 

567 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës mbi çeljen e disa shkollave shtatëvjeçare 
dhe fillore. 

1963 7 

568 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi pagat e punonjësve të 
Dhomës së Tregtisë. 

1963 9 

569 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të grumbullimit mbi një shtesë fondi dhe 
materialesh për ndërtimin e tharëseve të pambukut. 

1963 8 

570 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe vërejtjet e institucioneve mbi shndërrimin e 
NSHRMN-së në Kombinat të prodhimit të material ndërtimit. 

1963 27 

571 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
dhënien e kombinatit të prodhimeve të materialeve të 
ndërtimit emrin " Josif Pashko ". 

1963 5 

572 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës mbi shfaqjet e organizuara për rininë 
shkollore dhe pionierët. 

1963 6 
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573 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve për pantallona të 
trikotuara për fëmijë. 

1963 8 

574 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimit të shitjes së stofit të leshtë 
artikull 800. 

1963 8 

575 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve me shumicë pa tatim 
mbi xhiro për disa arka ambalazhi. 

1963 19 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Minierave e Gjeologjisë mbi çështjen e një padie kundër 
NMSH-së qymyrgurit Alarup. 

1963 5 

577 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve të gomës të pa llustruar 
model 3007/2000 Nr. 39-45. 

1963 10 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave me njoftimin e Komisionit të 
Planit të Shtetit mbi bilancin e vajrave ushqimore për sezonin 
1963-1964 dhe ambalazhimin e tyre. 

1963 6 

579 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet e Ministrisë së 
Komunikacioneve mbi një ndryshim në vendimin Nr. 253 datë 
8.7.1959 mbi ushqimin, uniformën dhe pagat e punonjësve të 
anijeve tregtare detare. 

1963 7 

580 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi shpërndarjen e farës së grurit kooperativave 
bujqësore për mbjelljet e vjeshtës 1963 dhe dhënia e kreditit 
agrar për blerjen e saj. 

1963 9 

581 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me relacionin e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
mbi emërim kuadri. 

1963 8 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shkarkim dhe emërim kuadri. 

1963 7 

583 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të grumbullimeve mbi prishje vendimesh të 
arbitrazhit shtetëror. 

1963 6 
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584 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
dhënie pensioni për merita shërbimi familjes së inxhinier Josif 
Pashkos. 

1963 3 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
një shtesë në vendimin Nr. 365 datë 15.10.1962 mbi disa masa 
për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. 

1963 5 

586 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe vërejtjet e institucioneve mbi krijimin e 
ndërmarrjes së transportit automobilistik shtetëror Laç. 

1963 14 

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

1963 4 

588 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
ngritjen e çmimit të grumbullimit të çajit të malit maja të 
lulëzuara. 

1963 2 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin dhe 
propozimin e Bashkimit Qendror të kooperativave të 
konsumit mbi çmimet e shitjes me pakicë të rrushit të thatë. 

1963 10 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shtesë organike në Agjensinë Telegrafike Shqiptare dhe 
Komitetin e Radiodifuzionit. 

1963 3 

591 Vendim i këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
aprovimin e projektidesë të qendrës së qytetit të Tiranës. 

1963 40 

592 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të grumbullimeve mbi ndryshimin e çmimeve të 
shitjes së fletë sherebelës dhe të Shqemes cermëdelli. 

1963 10 

593 Vendim i Këshillit të Ministrave me vendimin përkatës mbi 
dhënien e emrit të Thoma Filipeut kanalit Bistricë-Vagalat. 

1963 7 

594 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe vërejtjet e Komitetit Shtetëror të punës 
dhe pagave mbi kalimin nga Ministria e Arsimit dhe e 
Kulturës në vartësi të Ministrisë së Komunikacioneve të 
repartit të shtypjes së pullave postare dhe organizimin e tij në 
shtypshkronjë. 

1963 17 
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595 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
ndryshimin në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 377 datë 
11.9.1963 " Mbi disa masa për përgatitjen e kuadrove të 
kooperativave bujqësore. 

1963 3 

596 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e zonës " D" në 
minierën e Bulqizës me fuqi krahu të përhershme nga 
Ministria e Punëve të Brendshme. 

1963 2 

597 Vendim i Këshillit të Ministrave, protokoll i Komitetit 
Ekzekutiv k.p. të rrethit të Përmetit, Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dhe Ministrisë së Ndërtimit dhe korrespondenca 
përkatëse mbi zbukurimin e qytetit të Përmetit me rastin e 20 
vjetorit të Kongresit historik të Përmetit. 

1963 24 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale mbi disa shtesa fondesh për ndërtime 
dhe investime gjatë vitit 1963 së bashku me vërejtjet e 
institucioneve. 

1963 17 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
njohjen e vjetërsisë në punë para 7 prillit 1939 për efekte 
pensioni. 

1963 14 

600 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Tregtisë mbi përjashtimin e NSH eksportimeve nga pagimi i 
taksit të magazinazhit për një parti konjaku. 

1963 4 

601 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
ngritjen e varrit të anëtarit të Komitetit Qendror të PP 
Shqipërisë dhe Ministër i Ndërtimit inxhinier Josif Pashko. 

1963 5 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës mbi grumbullimin e ekipit të futbollit të 
klubit sportiv " Partizani ". 

1963 8 

603 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Komitetit 
Shtetëror të punës dhe pagave mbi disa ndryshime në 
organikat e gjykatave dhe prokurorive. 

1963 5 

604 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe i Këshillit të 
Ministrave mbi emërtimin e kombinatit të tekstileve në Berat " 
Kombinati i tekstileve " Mao Ce Dun ". 

1963 2 
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605 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa masa për zgjerimin e 
përdorimit të misrit për bukë. 

1963 10 

606 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shpenzimet për delegacionet e huaja. 

1963 3 

607 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Bashkimit 
Qendror të kooperativave të konsumit mbi kalimin e 3 
godinave në pronësi të shtetit. 

1963 6 

608 Vendim i Këshillit të Minstrave me relacionin përkatës mbi 
shpronësim pasurie të paluajtëshme. 

1963 4 

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

1963 4 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi shtesën e fondit për ndërtimin e rezervuarit të 
Viroit në Gjirokastër. 

1963 6 

611 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
një ndryshim në vendimin e Qeverisë Nr.50 datë 19.10.1963 
mbi krijimin e disa ndërmarrjeve bujqësore shtetërore të reja 
dhe mbi disa masa për shtimin e mishit. 

1963 3 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi njohjen e shtetit të Zanzibarit dhe 
shtetit të Kenias. 

1963 5 

613 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë mbi caktimin e çmimeve me pakicë për stof 
artikull 775 dhe për basme të hollë. 

1963 6 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrisë 
së Industrisë dhe vërejtjet e dikastereve mbi çmimet e shitjes 
me pakicë të bitumit. 

1963 3 

615 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
ndihmën teknike të organizatave ndërkombëtare. 

1963 17 

616 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
Shtetëror të grumbullimit mbi një shtesë kufi financimi për 
ndërtimin e tharseve të duhanit. 

1963 5 
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617 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e Komitetit 
Ekzekutiv të rrethit dhe të Komitetit të Partisë së Shkodrës 
mbi kalimin në pronësi dhe në përdorim pa shpërblimtë disa 
kullotave, pyjeve dhe livadheve kooperativave bujqësore të 
lokalitetit të Velipojës në rrethin e Shkodrës. 

1963 26 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Ndërtimit mbi thithjen e NSHN Hidroelektro Shkopet nga 
NSHNI në Laç. 

1963 8 

619 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Industrisë mbi disa shtesa e pakësime në veprat e ndërtimeve 
të vitit 1963. 

1963 7 

620 Vendim i Këshillit të Ministrave me propozimin e Komitetit 
Ekzekutiv të rrethit Elbasan mbi shtesë fondi për asfaltim 
rrugësh të rrethit Elbasan. 

1963 4 

621 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe materiale të tjera mbi kalimin e disa 
anijeve ndihmëse të Flotës luftarake-detare Ministrisë së 
Industrisë dhe Ministrisë së Komunikacioneve. 

1963 15 

622 Vendim i Këshillit të Ministrave me raportin e Bankës së 
Shtetit mbi rritjen e emisionit për një shumë prej 
10.000.000.buona lekë. 

1963 7 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionet përkatëse mbi 
çështje pensionesh. 

1963 26 

624 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen e frutivitikulturës e të agrumeve dhe 
masat që duhen marrë për zhvillimin perspektiv të tyre. 

1963 10 

625 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave mbi vjeljen, grumbullimin, transportimin dhe 
përpunimin e ullirit dhe lules së diellit për sezonin 1963-1964. 

1963 10 

626 Letër e Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të Ministrave 
të RPSH drejtuar punonjësve të naftës me rastin e hapjes së 
pusit të Divjakës. 

1963 3 
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627 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të PPSH, Këshillit të 
Ministrave, Këshillit Qendror të BPSH dhe Kryesisë të 
Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë. 

1963 3 

628 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendim i Këshillit të 
Ministrave me relacionin përkatës mbi emërim kuadri. 

1963 4 

629 Procesvebal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të Ministrave datë 
13.8.1963. 

1963 7 

630 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave mbi zhvillimin e ullirit dhe shtimin e burimeve të 
tjera të yndyrnave së bashku me studimin përkatës. 

1963 51 

631 Urdhëresa dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave si 
dhe njoftime të komisionit të kontrollit të shtetit dhe të 
komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve mbi zbatmin e 
dispozitave për marrjen në punë të punonjësve. 

1963 47 

632 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
projektrregullores mbi funksionimin e sekretarive. 

1963 2 

633 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e nënfisheve të 
likernave, perimeve të konservuara dhe reçelnave. 

1963 1 

634 Urdhër i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës mbi 
masat që duhen marrë për çmimet me shumicë dhe me pakicë 
të prodhimeve të trikotazhit. 

1963 4 

635 Urdhër i Këshillit të Ministrave me relacionin e Komitetit 
shtetëror të grumbullimit dhe vrejtjet e dikastereve mbi 
çmimet e përkohëshme të blerjes për duhanet filiz të njomë. 

1963 8 

636 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi dhënie ndihme gratis 
Qeverisë Revolucionare Kubane. 

1963 6 

637 Urdhër i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shvleftësimin e disa mallrave me mjetet financiare të 
ndërmarrjeve tregtare. 

1963 24 

638 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi zonat dhe portet detare të 
ndaluar (të mbyllur) për lundrim, hyrje dhe qëndrim. 

1963 7 

639 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planit të 
eksport-importit për vitin 1964. 

1963 4 
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640 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ekzekutimin e 
vendimeve gjyqësore civile të dhëna në dobi të organizatave 
socialiste. 

1963 2 

641 Urdhër i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi disa masa për mënjanimin e dëmeve në bletë. 

1963 7 

642 Urdhër i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Tregëtisë mbi çmimet me shumicë për mallra të importuara. 

1963 6 

643 Urdhër i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe materiale të tjera mbi shkurtimin e afatit të 
therjes së qingjave meshkuj nga ana e NBSH-ve, 
kooperativave bujqësore dhe ekonomive bujqësore 
individuale. 

1963 8 

644 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi kapërcimin e vështirësive 
të krijuara dhe masat që duhen marrë për realizimin e planit 
të vitit 1963 në bujqësi. 

1963 13 

645 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e disa masave në 
mbajtjen dhe përdorimin e lëndëve helmonjëse me efekt të 
fortë. 

1963 4 

646 Urdhër i aparatit të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës mbi sigurimin e farës së grurit për mbjelljet e vjeshtës 
për vitin 1963. 

1963 17 

647 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi punën fizike. 1963 24 

648 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një shtesë në udhëzimin 
Nr.4 datë 10.021958. 

1963 3 

649 Udhëzim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
disa rregulla për provimin e punëtorëve me rastin e 
klasifikimit të tyre. 

1963 15 

650 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e rregullave 
për administrimin e kërkesave për punë të qytetarëve. 

1963 4 

651 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi administrimin e 
kërkesave për strehim. 

1963 5 
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652 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në pikën 8 
të udhëzimit Nr. 20 datë 12.8.1961 " Mbi zbatimin e dekretit 
Nr. 3303 datë 24.7.1961 mbi kursimin e fondit të tokës së bukës 
në ndërtimet dhe në veprat e tjera. 

1963 1 

653 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi përcaktimin e vijës së 
verdhë të kufive të fshatrave në zonat fushore dhe të 
sektorëve në NBSH-të, SMT-të dhe EDE-të dhe dy kopje 
planimetrish, me materialin përkatës. 

1963 20 

654 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e dekretit 
Nr.1835 datë 22.3.1954 "  Mbi shpronësimet dhe rekuizimet" 
sikurse është ndryshuar me dekretet Nr. 3415 datë 15.1.1962 
dhe Nr. 3619 datë 8.1.1963. 

1963 12 

655 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Financave dhe informacion i Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale mbi kriteret e caktimit të tarifave të taksës së 
pastrimit. 

1963 5 

656 Udhëzim i Këshillit të Ministrave me rlacionin e Ministrisë së 
Industrisë dhe Bujqësisë mbi disa masa favorizonjëse për 
kooperativat bujqësore që mbjellin lule dielli. 

1963 3 

657 Udhëzim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
pranimin e grurit nga kooperativat bujqësore në fushatën e 
grumbullimit të të lashtave të vitit 1963. 

1963 6 

658 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi lejet plotësuese të 
pushimit. 

1963 3 

659 Udhëzim i Këshillit të Ministrave me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë mbi sigurimin e numrit të nevojshëm të qeve të 
punës. 

1963 11 

660 Udhëzim i Këshillit të ministrave mbi mënyrën e vulosjes së 
mjeteve primitive të prodhimit të vajit ( trokullave ) . 

1963 6 

661 Shkresë eKëshillit të Ministravembi kuptimin e pikës 10 të 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.470 datë 14.12.1962 mbi 
planin e zhvillimit ekonomik e kultural dhe buxhetin e shtetit 
për vitin 1963. 

1963 2 
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662 Shkresë e Këshillit të Ministrave mbi pagesën me përqindje të 
diferencuar të shitjeve të bagëtive. 

1963 6 

663 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë me korrespondencën e 
Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave për strehimin e 
makinerive të SMT-ve. 

1963 8 

664 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi disa të meta në luftimin 
e krimbit të misrit. 

1963 4 

665 Shkresë e Këshillit të Ministrave mbi nevojën e përpunimit të 
normave agroteknike për kulturën e ullirit. 

1963 4 

666 Relacion i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
aparatin e Këshillit të Ministravembi hapjen dhe shfrytëzimin 
e disa tokave në zonën e Shkodrës. 

1963 12 

667 Shkresë e aparatit të Këshillit të Ministrave me relacionin e 
Ministrisë së Bujqësisë mbi disa masa për përmirësimin e 
gjendjes ekonomike të kooperativave bujqësore të lokalitetit të 
Velipojës në rrethin e Shkodrës me materialin përkatës. 

1963 13 

668 Shkresë e Këshillit të Ministrave mbi shtimin e limitit organik 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1963 1 

669 Shkresë e Këshillit të Ministrave mbi merrjen në punë të 
nënoficerëve aktivë me njoftimin e Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të rrethit Skrapar. 

1963 6 

670 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi vendimin Nr. 396 datë 
10.12.1962 të Byrosë Politike të KQ të PPSH, lidhur me heqjqn 
e ndihmës mujore për fëmijë punonjësve në mardhënie pune 
që kanë  objekte bujqësore mbi limitet e caktuara. 

1963 4 

671 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e rritjes së 
ndërgjegjes socialiste dhe të forcimit të masave organizative 
në administrimin dhe ruajtjen e pasurisë së përbashkët 
tepopullit. 

1963 10 

672 Shkresë e Këshillit të Ministrave mbi mbledhjet e prodhimit. 1963 1 

673 Shkresë e Këshillit të Ministrave mbi krjimin e komisionit 
qeveritar kundër fatkeqësive të natyrës. 

1963 2 
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674 Shkresë e Këshillit të Ministrave, për efektivin e gjithë 
reparteve dhe njësive të ushtrisë populloredhe të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme që morrën pjesë në punët bujqësore 
gjatë fushatës së vjeljes së misrit, Shtator-Tetor 1963. 

1963 2 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

675 Mbi disa çështje të dala nga kontakti i kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu, me bazën dhe shtruar prej tij 
aparatit të Këshilllit të Ministrave për zgjidhje. 

1963 180 

5 Sekretaria e Përgjithëshme.   

676 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1963, së bashku me protokollin dhe materialin përkatës, 
mbi veprimtarinë e stacioneve të makinave dhe traktorëve si 
dhe, mbi disa të meta në administrimin e vlerave materiale në 
magazinat e ndërmarrjeve. 

1963 47 

677 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, raport i Ministrisë së 
Minierave e Gjeologjisë, raport i Ministrisë së Tregëtisë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.4.1963 së bashku me protokollin përkatës mbi realizimin e 
planit dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për tremujorin e parë 
të vitit 1963, realizimin e prodhimit të mineraleve krom, 
bakër, dhe hekur nikel si dhe masat që duhen marrë për 
tejkalimin e pesëvjeçarit të tretë dhe plotësimin e planit të 
import-eksportit gjatë vitit 1962. 

1963 142 

678 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
28.4.1963 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 1963 me planin e 
aprovuar. 

1963 12 

679 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.7.1963 mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve, që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë tremujorit të tretë të vitit 1963 me planin e 
aprovuar. 

1963 14 
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680 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, raport i Ministrisë së 
Financave, proces-verbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 5.7.1963 së bashku me protokollin përkatës mbi 
plotësimin e planit buxhetit të shtetit për gjashtëmujorin e 
parë të vitit 1963. 

1963 124 

681 Raport dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të shtetit, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.9.1963 me protokollin përkatës mbi metodën e kontrollit të 
zbatimit të vendimeve nga ana e ministrive dhe institucioneve 
qëndrore. 

1963 33 

682 Raporte të Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 18.10.1963 së bashku me 
protokollin përkatës mbi plotësimin e planit ddhe buxhetit të 
shtetit për nëntëmujorin Janar-Shtator 1963. 

1963 119 

683 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1963 mbi shqyrtimin e projektplanit të problemeve që do 
të shqyrtohen nga Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të 
katërt dhe nga Kryesia e Këshillit të Ministrave, së bashku me 
planin e aprovuar. 

1963 9 

684 Raporte të Ministrisë së Financave, relacion i aparatit të 
Këshillit të Ministrave, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 2.12.1963 së bashku me planet, vendimet, 
protokollin dhe urdhëresën e Këshillit të Ministrave mbi 
planin dhe buxhetin e shtetit për vitin 1964, të buxhetit 
konsuntiv të vitit 1962 dhe mbi fondin e drejtorit në 
ndërmarrjet ekonomike shtetërore me rëndësi kombëtare dhe 
lokale që administrohen në hozrashot të plotë. 

1963 523 

685 Raporte e njoftime të Ministrisë së Financave, plane e pasqyra 
mbi realizimin e pritshëm të planit dhe të buxhetit të shtetit 
për vitin 1963 dhe projektplanin e buxhetit për vitin 1964. 

1963 405 

686 Protokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 1963 224 

687 Seminar i organizuar në Komitetin Qëndror të PPSH me 
shokët ministra, sekretarët e komiteteve të Partisë të rretheve 
dhe kryetarët e komiteteve ekzekutive të k.p. të rretheve datë 
7.9.1960. 

1963 82 
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688 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe qarkore e aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi gjendjen dhe masat për ngritjen 
në një nivel më të lartë të planifikimit të ekonomisë popullore. 

1963 57 

689 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e 
paraqitjes dhe shpërndarjes së materialeve në mbledhjet e 
qeverisë dhe Kryesisë dhe mbi pjesëmarrjen e personave në 
këto mbledhje. 

1963 3 

690 Telegrame të kolektivave punonjëse dërguar Komitetit 
Qëndror të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, mbi zotimet e 
marra nga punonjësit për zbatimin e detyrave për realizimin e 
planit të vitit 1963. 

1963 125 

691 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e Këshillit 
të Ministrave mbi inventarizimin fizik të mallrave në fillim të 
vitit 1963. 

1963 26 

692 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi administrimin 
e përqëndruar të shtëpive të pushimit dhe të kampeve të 
pionierëve. 

1963 28 

693 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
masave për ngritjen e mëtejshme të gjendjes ekonomike 
sociale e kulturale të fshatit. 

1963 24 

694 Raport mbi punën e arbitrazhit shtetëror, pranë Këshillit të 
Ministrave gjatë 6 mujorit të parë të vitit 1963. 

1963 8 

695 Konkluzione, raport, udhëzime mbi rezultatete zhvillimit të 
stërvitjes praktike me mjte ndërlidhje në terenin e grupit 
operativ të KQ të PPSH dhe Këshillit të Ministrave të RPSH 
me grupet operative të rretheve. 

1963 26 

696 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, Financave dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit me urdhëresën e Këshillit të Ministrave mbi 
pagimin e punimeve që kryejnë SMT-të. 

1963 19 

697 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatësmbi 
aprovimin e rregullores të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Arkivave të Shtetit si dhe informacion mbi gjendjen e arkivave 
të ministrive, komiteteve ekzekutive të rretheve e 
ndërmarrjeve dhe disa çështje të tyre. 

1963 17 
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698 Rekomandime të KQ të PPSH mbi ardhjen në Shqipëri të 
miqve të huaj dhe mbi marrjen e masave për mbulimin e 
shpenzimeve. 

1963 5 

699 Qarkore të aparatit të Kryeministrisë drejtuar Ministrive dhe 
institucioneve qëndrore mbi markëtimin e ambalazheve dhe 
mbi ndërhyrjen e komiteteve ekzekutive për mos ngritje 
padije. 

1963 2 

700 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe materiali 
përkatës mbi sigurimin e godinave të ATSH-së dhe Zërit të 
Popullit. 

1963 5 

701 Informacion i Ministrisë së Punëve të jashtmembi ndihmat 
teknike që jepen nga organizatat ndërkombëtare. 

1963 16 

702 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
disa rregullave për mbajtjen e shpendëve dhe të kafshëve në 
qytete. 

1963 5 

703 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme me urdhëresën 
e Këshillit të Ministrave mbi mbajtjen dhe qarkullimin e 
qenve. 

1963 9 

704 Qarkore e aparatit të Kryeministrisë mbi zëvendësimin e fjalës 
"Dezhurn" , me " nëpunës i rojes" . 

1963 1 

705 Informacion i ambasadës Shqiptare në Pekin lidhur me 
gjendjen në Këshillin e Ndihmës ekonomike reciproke. 

1963 7 

706 Telegrame urimi dërguar Kryetarëve të shteteve me rastin e 
festave kombëtare. 

1963 2 

707 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien Kombinatit të 
perodhimeve të materialeve të ndërtimit emrin " Josif Pashko" 
. 

1963 1 

6 Industria.   
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708 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë, procesverbal i mbledhjes së Këshihllit të 
Ministrave datë 25.2.1963 së bashku me materialin dhe 
vendimet përkatësembi zbatimin e detyrave të prodhimit të 
artikujve dhe ngritjes së reparteve të rinj të caktuar nga 
konsulta popullore për degët e industrisë dhe minnierave për 
vitin 1962 dhe masat që duhen marrë për prodhimin e 
artikujve të rinj të tjerë gjatë vitit 1963. 

1963 152 

709 Raporte, relacione të Ministrisë së Industrisë e Komisionit të 
Planit të Shtetit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.4.1963 së bashku me vendimet dhe 
urdhëresat mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të KQ. 
të PPSH Nr. 185 datë 4.6.1962 mbi gjendjen e industrisë 
ushqimore dhe masat për sigurimin e lëndës së parë nga 
bujqësiadhe mbi plotësimmin e treguesve të tjerë në këtë degë. 

1963 214 

710 Raport i Ministrisë së Industrisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 3.6.1963 me vendimin përkatës 
mbi mënjanimin e paralelizmave në prodhihmin e industrisë 
mekanike. 

1963 38 

711 Raporte dhe informacione, relacione të Ministrisë së 
Minierave e Gjeologjisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 18.9.1963 së bashku me vendimet përkatëse 
mbi kërkimet gjeologjike për naftë, gaz minerale të dobishëme 
etj, rezultatet e arritura në këto fusha dhe mbi strukturën e 
kostos së punimeve gjeologjike. 

1963 178 

712 Informacione të Ministrisë së Industrisë mbi zbatimin e 
vendimeve e urdhëresave të Qeverisë. 

1963 20 

713 Relacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë mbi 
projektplanin e vitit 1964. 

1963 38 

714 Raport i Ministrisë së Financave e i Komisionit të Planit të 
Shtetitmbi firot e hekur-nikelit të shkaktuara gjatë viteve 1960-
1961 dhe 1962 si dhe raport e korrespondencë e Ministrisë së 
Minierave e Gjeologjisë mbi shtimin e prodhimit dhe cilësinë e 
mineralit të hekur-nikelit. 

1963 31 
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715 Letër e kolektivit punonjës të minierës së kromit në Bulqizë 
drejtuar shokut Enver Hoxha dhe shokut Mehmet Shehu mbi 
projektplanin e prodhimit të mineralit të kromit për vitet 1964-
1965. 

1963 9 

716 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë , 
Minierave e Gjeologjisë e komisionit të Kontrollit të Shtetit 
mbi prodhimin dhe përdorimin e vajrave lubrifikantë të 
vendit. 

1963 105 

717 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatësmbi 
pranimin e rregullores "mbi inspektoriatin shtetëror të 
sigurimit teknik për minierat dhe punimet e tjera të nëntokës. 

1963 19 

718 Relacione dhe informacione mbi gjendjen e fosforitevenë 
vendin tonë dhe njoftim mbi mënyrën e larjes së qymyr gurit 
nga NISH çimento Shkodër. 

1963 19 

719 Relacion dhe korrespondencë e Minnistrisë së Industrisë mbi 
sigurimin dhe prodhimin e pjesëve të këmbimit dhe mbi 
ndërtimin e uzinës së riparimit të kushinetave. 

1963 21 

720 Vendim i Këshillit të Ministrave me udhëzim e relacion të 
Komisionit të Planit të Shtetit mbi përfundimet e 
inventarizimit të pjesëve të këmbimit të automjeteve dhe 
traktorëve në fillim të vitit 1963. 

1963 34 

721 Vendim i Keshillit të Ministrave mbi masat e nevojshme që 
duhen marrë për organizimin e ndreqjes dhe prodhimit në 
vend të llampave elektrike. 

1963 2 

722 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë sdë 
Ndërtimit me vendimet e Këshillit të Ministrave mbi 
projektdetyrat e zgjeruara të uzinave dhe fabrikave. 

1963 138 

723 Planimetria e vendit të ndërtimit të fabrikave të bukës e miellit 
si dhe informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë, Ndërtimit mbi gjendjen e punimeve. 

1963 27 

724 Vendim i Këshillit të Ministravedhe materiali përkatësmbi 
studimet dhe projektimin epër ngritjen e uzinës së 
koksifikimit të bitumit tip III në qytetin Stalin. 

1963 78 
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725 Letërkëmbimi midis shokut Mehmet Shehu dhe shokut Çu En 
Lai, oferta e shoqërisë Italiane " Montekatini" si dhe 
promemorje e vërejtje lidhur me ndërtimin e uzinës së 
plehrave azotike në Fier. 

1963 67 

726 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raport, njoftime, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
ndërtimin dhe gjendjen e punimeve në uzinën metalurgjiketë 
shkrirjes së bakrit në Kukës dhe mbi gadishmërinë e 
specialistëvepër të marrë pjesë në punimet dhe ndërtimine 
kësaj vepre. 

1963 51 

727 Relacione e korrespondencë e Minnistrisë së Industrisë me 
aparatin e Këshillit të Ministravembi planimetritë e ndërtimit 
të fabrikave të rrushit,verës, lëngut të frutave dhe kantinave të 
verës. 

1963 46 

728 Qarkore e Këshillit të Ministrave, informacione të Komisionit 
të Planit të Shtetit dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë mbi cilësinë e prodhimit dhe zbatimin e rregullave 
dhe kushteve standart për prodhimin e artikujve ushqimorë, 
industrialë, të ndëtimit etj. 

1963 106 

729 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raport dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Industrisë me aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi merrjen e masave për zhvillimin e peshkut në vendin 
tonë. 

1963 46 

730 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte të Ministrisë së 
Industrisë dhe qarkore e aparatit të Këshillit të Ministravembi 
zbatimin e detyrave të pleniumit të KQ të PPSH të Nëntorit të 
vitit 1959 " mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
zhvillimin e ekonomisë pyjore, shfrytëzimin më të mirë të 
pyjeve dhe ekonomizimin e lëndës së drurit. 

1963 41 
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731 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së 
Minierave e Gjeologjisë me aparatin e Këshillit të 
Ministravembi gjendjen dhe masat e marra për zhvillimin e 
industrisë së drurit dhe mbi plotësimin e nevojave të 
industrisë me lëndë druri nga zonat pyjore. 

1963 98 

732 Urdhër i aparatit të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione 
dhekorrespondencë e aparatit të Kryeministrisë me Ministrinë 
e Industrisë mbi zhvillimine industrisë kimike. 

1963 56 

733 Raporte të Ministrisë së Industrisë mbi plotësimin e planit të 
prodhimit të energjisë elektrike dhe treguesve tekniko-
ekonomikë, përmirësimit të cos, uljen e humbjeve në rrjet dhe 
plotësimi i normave të energjisë për çdo njësi prodhimi si dhe 
urdhër dhe informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi defektet në rrjetet elektrike 6 kw. 

1963 28 

734 Raporte të Ministrisë së Industrisë dhe korrespondencëe 
Komitetit Ekzekutivtë k.p. të rrethit të Gjirokastrës me 
aparatin e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen dhe masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të industrisë tekstile. 

1963 51 

735 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisëmbi shtimin e 
kapacitetit prodhues të fabrikës së oksigjenit në Durrës për të 
plotësuarnevojat e industrisë për periudhën deri në vitin 1970. 

1963 9 

736 Raport i Komitetit të Partisë së rrethit Durrës dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë mbi përmirësimin 
e cilësisë, sigurimin e stampavedhe prodhimin e 
asortimenteve të reja në fabrikën e gomës Durrës. 

1963 15 

737 Informacion i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe 
korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit mbi 
caktimin e normave të konsumit të lëndëve të para. 

1963 45 

738 Evidenca mujore të Ministrisë së Industrisë mbi realizimin e 
planit. 

1963 256 

739 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Minierave e 
Gjeologjisë, e Ministrisë së Industrisë me aparatin e Këshillit të 
Ministravembi mbulim shpenzimesh në fondin e pagave. 

1963 167 
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740 Relacione dhe korrespondencëe Ministrisë së Minierave e 
Gjeologjisë, Industrisë me aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi pregatitjen, kualifikimin dhe shpërndarjen e kuadrove të 
larta e të mesëm në sektorët e ndryshëm të industrisë e 
minierave si dhe mbi specializimin e tyre jashtë shtetit. 

1963 65 

741 Vendim i Këshillit të Ministraveme materialin përkatës mbi 
aprovimin e specialistëve kinezë q¨r do të vijnë në Republikën 
Popullore Socialiste të Shqipërisëdhe praktikantëve shqipëtarë 
që do të mësojnë në RP të Kinës për veprat industriale. 

1963 24 

742 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe informacion 
i Komisionit të Planit të Shtetitmbi shfrytëzimin e makinerisë 
në industri, miniera, ndërtim, bujqësi dhe komunikacion. 

1963 31 

743 Informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë, 
Komisionit të Planit të Shtetit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi zëvendësimin e druve të zjarrit me briket dhe 
mbi furnizimin e Tecit të Qytetit Stalin me gaz si dhe, mbi 
përdorimin, administrimin dhe planifikimine qymyrit koks. 

1963 30 

744 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione të 
Ministrisë së Industrisë, Financave e Ministrisë së Minierave e 
Gjeologjisë mbi fitimet e pa realizuara, humbjet jashtë planit 
dhe mungesat e mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve 
industriale, lokale e gjeologjike. 

ca. 1963 85 

745 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
krijim, organizim, furnizim dhe kalim aktivitetesh të 
ndërmarrjeve industriale. 

1963 50 

746 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës mbi 
shpërblimin e një numri punonjësish të ndërmarrjeve të 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave. 

1963 14 

747 Vendim i Këshilit të Ministrave, raport,udhëzim dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi problemin e ambalazhit. 

1963 25 

748 Evidenca mbi realizimin e planit të vitit 1963 nga bashkimi 
qëndror i kooperativavetë artizanatit dhe relacion i bashkimit 
qëndror të kooperativave të artizanatit mbi projektplanin e 
vitit 1964. 

1963 54 
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749 Vendim i këshillit të Ministrave, relacione, qarkore dhe 
korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministraveme 
bashkimin qëndror të kooperativave të artizanatit mbi 
zgjerimin e prodhimit të qilimavee sixhadeve. 

1963 64 

750 Urdhër i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë mbi prodhimin 
dhe shpërdarjen e letrave për miza. 

1963 5 

751 Vendim i Këshillit të Ministravem raporte, relacione, lista 
dhekorrespondencë e bashkimit qëndror të kooperativave të 
artizanatit, komiteteve ekzekutive të rretheve me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e rrjetit të riparim 
shërbimeve nga kooperativat e artizanatit në qytete, lokalitete 
e qendra pune. 

1963 252 

752 Qarkore e Kryeministrisë mbi shpërndajen dhe çmimete 
shitjes së prodhimevetë decentralizuara të kooperativave të 
artizanatit. 

1963 10 

753 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatësmbi 
caktimin e masës së kontributit që do të derdhin koperativat e 
artizanatit në dobi të bashkimeve profesionale. 

1963 3 

754 Raport i bashkimit qëndror të kooperativave të artizanatitmbi 
veprimtarinë e ndërmarrjeve të grumbullimit të mbeturinave 
të artizanatit. 

1963 9 

755 Raport i bashkimit qëndror të kooperativave të artizanatit mbi 
plotësimin e planit të eksportit nga artizanatidhe masat e 
marra për zgjerimin e tij. 

1963 5 

7 Bujqësi-grumbullim.   

756 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.2.1963 me materialin dhe vendimin përkatës mbi punën e 
kooperativave bujqësore dhe për disa ndryshime në shtesa në 
vendimin Nr. 265 datë 16.7.1958 mbi organizimin dhe 
shpërblimin e punës në kooperativat bujqësore. 

1963 241 

757 Raporte, relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, procesverbal i mbledhjes së datës 25.2.1963 me 
vendimet përkatësembi sistemet ujitëse e kulluese e marrjen e 
masave për mbrojtjen nga përmbytjet. 

1963 133 
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758 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave dhe vërejtjet përkatëse mbi aprovimin e 
kuotave të treguesve kryesorë të bujqësisë dhe grumbullimeve 
për vitin 1964. 

1963 57 

759 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me listat përkatëse 
mbi aprovimin e rendimenteve dhe prodhimeve të bimëve të 
lashta dhe të vona të realizuara për vitin 1961-1962. 

1963 24 

760 Urdhra të aparatit të Kryeministrisë relacione e informacione 
të Ministrisë së Bujqësisë mbi mbjelljet e kulturave bujqësore. 

1963 35 

761 Studim mbi tokat e kripura dhe masat për shfrytëzimin e tyre. 1963 23 

762 Raport, relacione e informacione të Minnistrisë së Bujqësisë 
mbi mekanizmin e bujqësisë. 

1963 34 

763 Planimetria e vendit të ndërtimit të uzinës rajonale të 
mekanikës bujqësore Fier e Shkodër dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave nba Ministria e Bujqësisë. 

1963 8 

764 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe informacion i Bankës së 
Shtetit mbi gjendjen ekonomiko-financiare të kooperativave 
bujqësore. 

1963 19 

765 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë dërguar KQ. të PPSH dhe 
aparatit të Këshillit të Ministravembi zbatimin e detyrave të 
Pleniumit të KQ. të PPSH mbi masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të bujqësisë për sigurimin e rritjes së vazhdueshme 
të prodhimit bujqësor. 

1963 6 

766 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen në 
kooperativat e zonës kodrinore-malore. 

1963 2 

767 Raport i Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi zgjatjen e afateve të 
kredive në disa kooperativa bujqësore. 

1963 18 

768 Raport i Bankës së Shtetit mbi investimet në ndërmarrjet 
bujqësore shtetërore. 

1963 6 

769 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencëme Komitetin Ekzekutiv të k.p. të rrethit 
Lushnje, Librazhd, mbi furnizimine fshatarësisë me drith dhe 
mbi shpërdorimet e bëra në fondin e drithit. 

1963 15 
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770 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministravembi rritjen e 
përqindjes në konsumin e bukës së misrit. 

1963 1 

771 Relacion dhe vendim i Këshillit të Minnistrave mbi 
përjashtimin nga fondi të 60 ha pyjesh. 

1963 3 

772 Letër drejtuar shokut Kryeministër, mbi çështje të furnizimit 
me bukë. 

1963 3 

773 Njoftime të Komisionit të planit të Shtetit mbi gjendjen e 
bilancit dhe furnizimin e drithrave për vitin 1963. 

1963 8 

774 Raporte e relacione të Ministrisë së Bujqësisë,Komitetit 
Shtetëror të grumbullimit dhe komisionit të Planit të Shtetitme 
vendimet e Këshillit të Ministravembi gjendjen e farërave, 
marrjen e masave për prodhimin dhe ruajtjen e pastërtisë 
varietore të tyre. 

1963 67 

775 Raporte, relacione e informacione të Ministrisë së Bujqësisë, 
Komisionit të Planit të Shtetit me vendimet e Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen e frutivitikulturës, olivitikulturës dhe 
agrumeve, mbi masat që duhen marrë për zhvillimin e tyre si 
dhe për prodhimin e fidanëve të kulturave frutorepër vitet 
1966-1980 dhe rezultatet e rajonizimit të tyre. 

1963 137 

776 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë mbi sistemimin dhe hapjen e vreshtave 
në kodrat e Kavajës. 

1963 11 

777 Relacion he vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtimin e 
sipërfaqes së mbjellë me humulur- lupulus në ndërmarrjet 
lokale bujqësore në Pogradec. 

1963 5 

778 Raport dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen dhe 
prespektivën e pregatitjes së kuadrit të kooperativave 
bujqësore. 

1963 15 
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779 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Komitetit Shtetëror të 
grumbullimit e informacione të aparatit të këshillit të 
Ministrave mbi disa zbritje në detyrimin e grurit për efekt 
dëmtimi, mbi një zbritje në planin e prodhimit dhe dorëzimit 
të drithit nga NBSH-të si dhe mbi efektin e shlyerjes së 
detyrimit të gruritnë raportin 100 kg. misër baraz me 100 kg. 
grurë. 

1963 11 

780 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e 
impianteve të tharjes së pambukutdhe të duhanit. 

1963 6 

781 Relacion, vërejtje dhe vendime të Këshillit të Ministravembi 
shpërndarje kooperativash bujqësore dhe krijimin e sektorëve 
për prodhim perimesh në ekonominë bujqësore të institutit të 
lartë shtetëror të bujqësisë dhe NBSH-së së Elbasanit, si dhe 
krijimin e EDE në teknikumin bujqësor të Delvinës. 

1963 10 

782 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi mbulimin e pjesshëm të dëmeve të shkaktuara 
nga fatkeqësitë e natyrës në vitin 1962 dhe korrigjimin e planit 
financiar të NBSH-ve për vitin 1963. 

1963 5 

783 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me vendim të Këshillit të 
Ministravembi disa të drejta dhe detyrime të punonjësve të 
NBSH-vedhe të shtetasve të tjerë që banojnë në teritorin e tyre. 

1963 18 

784 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendim të 
Këshillit të Ministrave mbi përhapjen e plepit për qëllime 
industriale. 

1963 6 

785 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të ndërtimit të 
kompleksit veterinal të institutit të lartë shtetëror të bujqësisë. 

1963 5 

786 Relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
prodhimin, grumbullimin dhe furnizimin e popullatës me 
mish dhe masat që duhen marre në të ardhmen. 

1963 38 

787  
Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa studime për 
perfeksionimin e formave të sotme të sistemit të grumbullimit 
të prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1963 2 
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788 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit me vendimet e Këshillit të Ministrave mbi 
mbulim humbjesh të ndërmarrjeve bujqësore dhe të 
grumbullimit. 

1963 16 

789 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë 
mbi gjendjen dhe masat e marra për zhvillimin e mëtejshëm të 
blegtorisesi dhe sigurimin e bazës ushqimore të bagëtisë. 

1963 94 

790 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Komitetit Ekzekutiv të k.p. të rrethit Lezhë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një ndërmarrje bujqësore 
lokale për rritje rosash në rrethin e Lezhës. 

1963 28 

791 Relacion, projektvendim dhe materiale të tjerambi ngritjen e 
sektorit për rritjen e zogjve për mish në NZSH. 

1963 10 

792 Informacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Bujqësisë mbi regjistrimin e gjësë së gjallë. 

1963 32 

793 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin dhe 
urdhëresën e Këshillit të Ministravembi caktimin e kritereve të 
therjes së bagëtve. 

1963 13 

794 Raport dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë mbj 
gjendjen dhe masat për përmirësimin dhe administrimin e 
kullotave. 

1963 29 

795 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e 
sëmundjes  turbekoloz në gjedhët e NBSH-ve, kooperativave 
bujqësore dhe masat që duhen marrë për përqëndrimin e 
lopëve të sëmura në një izolator të vetëm. 

1963 13 

796 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave dhe KQ të PPSH mbi aprovimin për 
dërgim delegacioni në Kongresin e katërt për prodhimin e 
gjësë së gjallë dhe ndërzimin artificial. 

1963 7 

8 Tregtia.   



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

797 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregëtisë, 
Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit dhe aparatin 
e Këshillit të Ministravembi eksportimin e mallrave bujqësore 
e industriale si dhe mbi realizimin e planit të eksportit. 

1963 199 

798 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione, lista 
dhe korrespondencëe Ministrisë së Tregëtisë, Industrisë, 
Bujqësisë e Komisionit të Planit të Shtetit me aparatin e 
Këshillit të Ministravembi aprovimin e planit të importit për 
vitin 1964 dhe mbi sigurimin, kontraktimin dhe importimin e 
pajisjeve të ndryshme të nevojshme për degët e ndryshme të 
ekonomisë. 

1963 172 

799 Bilanc tregëtar i pagesave, i të ardhurave dhe shpenzimevenë 
valutë për vitin 1962 dhe 3 mujorin e parë  të vitit 1963 si dhe 
raport i Ministrisë së tregëtisë mbi realizimin e planit të 10 
mujorit të tregut ar-valutë. 

1963 72 

800 Raport dhe pasqyra përmbledhëse të Ministrisë së Tregëtisë 
mbi realizimin e planit të tremujorit të katërt të vitit 1962 dhe 
të 9 mujorit dhe 3 mujorit të parë, të dytë dhe të tretë për 
vitin1963. 

1963 49 

801 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të 
Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen e tregëtisë dhe të 
metat e konstatuara në këtë sektor. 

1963 21 

802 Relacione dhe informacione të Ministrisë së tregëtisë dhe 
Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit si dhe 
korrespondencë me aparatin e Këshillit të Ministravembi 
administrimin dhe shpërndarjen e fondit të bukës dhe 
furnizimin e popullsisë me të. 

1963 62 

803 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Bashkimit Qëndror të kooperativave të 
konsumit, Ministrisë së Tregëtisë me aparatin e Këshillit të 
Ministravembi zgjerimin e tregëtisë në zonat e thella malore. 

1963 34 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

804 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, informacione dhe 
korespondencë e Ministrisë së Tregëtisë, Bashkimit Qëndror të 
kooperativave të konsumit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen e prodhimit, grumbullimit, 
shpërndarjen dhe furnizimin e qyteteve dhe qendrave të 
punës me perime, fruta dhe bulmet. 

1963 111 

805 Relacione dhe informacione të Bashkimmit Qëndror të 
kooperativave të konsumit, Ministrisë së Tregëtisë , 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi projektimin dhe 
ndërtimin e fabrikës dhe punishteve për industrializimin e 
qumshtit, për tharjen e perimeve si dhe mbi gjendjen e 
punishtes së qumshtit Tiranë. 

1963 30 

806 Relacion dhe projektvendim mbi ndërtimin e tregut fshatar në 
qytetin e Beratit. 

1963 3 

807 Relacion i Ministrisë së Tregëtisëme urdhëresën e Këshillit të 
Ministrave mbi një ndryshim në urdhëresën e Qeverisë Nr. 1 
datë 24.1.1961 mbi ambalazhet. 

1963 4 

808 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
projektvendime të Ministrisë së Tregëtisë, Ministrisë së 
Financave, Bashkimit Qëndror të kooperativave të kkonsumit 
dhe korrespondencë perkatëse mbi ndryshimin dhe grupimin 
e rabateve. 

1963 50 

809 Raport i Ministrisë së Tregëtisë mbi plotësimin e planit të 
xhiros të mallrave për 6 mujorin e parë nga sistemi i Ministrisë 
së Tregëtisë. 

1963 6 

810 Qarkkore e Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e komisioneve 
për zbatimin e disa prej detyrave që ka vënë Pleniumi i KQ të 
PPSH mbajtur në qershor të 1963. 

1963 2 

811 Raport mbi aktivitetin e ndërmarrjes makinaimport për 
gjashtëmujorin e parë të vitit 1963. 

1963 33 

812 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, projektvendime 
dhe korrespondencë e Bashkimit Qëndror të kooperativave të 
konsumit me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
organizimin struktural të kooperativave të konsummit. 

1963 31 
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813 Evidenca e Bashkimit Qëndror të kooperativave të Konsumit 
mbi realizimin e planit të grumbullimit, prodhimit, 
shpërndarjes dhe të xhiros gjatë vitit 1963. 

1963 50 

814 Qarkore e Komitetit Qëndror të PPSH, informacione të 
Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit, të Kontrollit 
të Shtetit mbi forcimin organizativ dhe ekonomiko-financiar të 
kooperativave të konsumit. 

1963 12 

815 Relacione dhe projektvendime të Minnistrisë së Tregëtisë, 
Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit mbi kalim 
aktivitetesh të ndërmarrjeve tregëtare dhe të kooperativave të 
konsumit. 

1963 32 

816 Informacion i Bankës së Shtetit mbi gjendjen dhe 
mirëmbajtjene depove të bulmetrave në tregëtinë socialiste. 

1963 4 

817 Protokollmarrëveshje midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës. 

1963 31 

818 Marrëveshje mbi llogaritë për veprimet jotregëtare të 
përfunduar midis vendeve socialiste në Pragë në 8 Shkurt 
1963 së bashku me protokollet përkatëse dhe rapport mbi 
veprimtarinë e delegacionit Shqipëtar gjatë qëndrimit në 
Çekosllovaki. 

1963 31 

819 Promemorie, relacione, informacione e njoftime, parashtesa 
mbi bisedimet e zhvilluara me palën Çeke mbi problemin e 
hekur-nikelit. 

1963 100 

820 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave, relacione mbi marrëveshjet tregëtare 
midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe vendeve të 
ndryshme të Botës së bashku me protokollet përkatëse. 

1963 175 

821 Marrëveshje tregëtare për shkëmbim mallrash përfunduar 
ndërmjet Bashkimit Qëndror të kooperativave të konsumit 
dhe kooperativave Bullgare, Rumune, Hungareze dhe Polake, 
për vitin 1963 si dhe materiale të tjera rreth vizitave dhe 
aktivitetin e zhvilluar prej delegacioneve Shqipëtarenë këto 
vende. 

1963 51 
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822 Projektmarrëveshje mbi bashkëpunimin dhe ndihmën 
reciproke në çështjet doganore me Republikën Demokratike të 
Koresë. 

1963 5 

823 Promemorje dhe korrespondencë me Bankën e Shtetit mbi 
shlyerjen e kredive dhe të interesave bankare për kreditë e 
marra nga Bullgaria e Rumania. 

1963 16 

824 Traktate e marrëveshje mbi tregëtinë e lundrimit me RD. 
Vietnamit, Kubën e Francën. 

1963 20 

825 Vendime të Sekretariatit të KQ të PPSH, korrespondencë e 
Minnistrisë së Tregëtisë mbi dërgim delegacionesh tregëtare 
jashtë shtetit dhe raporte mbi punën e tyre. 

1963 54 

826 Relacione dhe informacione të përfaqësive tregëtare 
Shqipëtarejashtë shtetit mbi aktivitetin e zhvilluar për 
zgjerimin e tregëtisë në vende të ndryshme. 

1963 97 

827 Relacion i ambasadës Shqipëtare në RD Gjermane mbi 
bisedimet e zhvilluara nga atasheu tregëtar Shqipëtar në 
Berlin. 

1963 2 

828 Relacion i Ministrisë së Tregëtisë mbi konfliktin e ALB-
importit me deutrans të RD Gjermane. 

1963 23 

829 Relacion i Minnistrisë së Punëvetë Brendshme mbi prishjen e 
kontratës me firmën AStturist të Gjermanisë Perëndimore si 
dhe informacion i Ministrisë së Tregëtisëmbi ardhjen e 
turistëve nga vendet e perëndimit për vitet 1961-1962 dhe 
1963. 

1963 8 

830 Korrespondencë e Ministrisë së Tregëtisë me aparatin e 
Këshillit të Minnistrave mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë në dy 
mbledhje ndërkombëtarepër turizmin që mbahen në Itali. 

1963 5 

831 Korrespondencë e Minnistrisë së Punëve të Jashtëme, 
Ministrisë së Tregëtisë me aparatin e Këshillit të Minnistrave 
mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë në panaire e ekspozita 
ndërkombëtare dhe mbi hapjen në Tiranë të një ekspozite 
kombëtare. 

1963 19 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

832 Informacione dhe korrespondencë e Minnistrisë së Tregëtisë 
me aparatin e Këshillit të Ministravembi ardhjen në Shqipëri 
të afaristëve të huaj. 

1963 29 

9 Sektori i financës.   

833 Raporte të Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 3.6.1963 mbi 
disiplinën e planit dhe disiplinën financiare, shfaqjet e 
dëmshme dhe masat për zhdukjen e tyre dhe mbi 
përfundimet nga shqyrtimmi i bilanceve të ndërmarrjeve 
nacionale për vitin 1962. 

1963 94 

834 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 3.6.1963 mbi rezultatet financire 
sipas bilanceve të llogarisë së vitit 1962 të ndërmarrjeve të 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1963 48 

835 Raport i Ministrisë së Financave mbi realizimin e planit 7 
mujor 1963 dhe zbatimin e vendimit Nr. 131 datë 8.4.1958 të 
Këshillit të Ministrave lidhur me Shtrirjen e mëtejshme të 
kursimeve e sigurimevesi dhe pasqyra mbi realizimin e planit 
të 9  mujorit dhe tremujorit të katërt të vitit 1963 për depozitat 
e kursimit dhe sigurimeve shoqërore. 

1963 18 

836 Raporte dhe informacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës, 
Ministrisë së Bujqësisë, Komunikacioneve, Bashkimit Qëndror 
të kooperativave të konsumit, Ministrisë së Tregëtisë etj, 
dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e 
urdhërit Nr. 5 datë 16.9.1962 mbi disa masa për përmirësimin 
e punës në lidhje me debikreditë. 

1963 67 

837 Urdhër dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, raport, 
relacione, informacione, projektdekrete e projektvendime të 
Ministrisë së Financave, Bashkimit Qëndror të kooperativave 
të konsumit etj, mbi gjendjen e detyrimeve të prapambetura 
nga tatimet dhe taksat e popullatës, të tatimit nga të ardhurat 
e kooperativave bujqësore, kooperativave të konsumit e 
artizanatit si dhe mbi zbatimin e politikës tatimore për 
tregëtarët e vegjël, artizanët privatë dhe kolektivat tregëtare. 

1963 52 
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838 Raport i Komitetit Qëndror të PPSH, qarkore të Këshillit të 
Ministrave, informacione, tematika të aparatit të 
Kryeministrisë dhe relacione të komiteteve ekzekutive të 
rrethevedhe materiale të tjera mbi forcimin e regjimit të 
kursimit. 

1963 403 

839 Raporte të Bankës së Shtetit dhe vendime të Këshillit të 
Minnistravembi planin e arkës dhe kreditit për tremujorin e 
parë, të dytë, të tretë dhe të katërt të vitit 1963. 

1963 35 

840 Raporte e relacione të Ministrisë së Financave, Bankës së 
Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe vendime të Këshillit të 
Minnistrave mbi planin e kreditit me afat të gjatë për vitin 
1964, zgjatjen e afateve të kredive me afat të gjatë e të shkurtër 
si dhe mbi rezultatet e eksperimentimit të kreditit kundrejt 
ditëve të punës në kooperativat bujqësore. 

1963 68 

841 Relacione e informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi ndihmën mujore për fëmijët e punonjësve kur familjet 
banojnë në fshat. 

1963 13 

842 Bilanci i pagesave dhe i arkëtimeve për vitin 1962 dhe për 
tremujorin e parë të vitit 1963 dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave nga Ministria e Financave. 

1963 16 

843 Vendime, urdhër dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, raport 
i Bankës së Shtetit dhe relacione të Ministrisë Financave mbi 
planin e kreditit me afat të gjatë për ndërtim e meremetim 
banesash për vitin 1963 e 1964, mbi dhënie kredie për ndërtim 
e meremetim banesash në fshat e qytet si dhe mbi blerjen e një 
ndërtese për nevojat e përfaqësisë së RPSH në Kajro. 

1963 26 

844 Raport i Ministrisë së Financave dhe i Bankës së Shtetit me 
vendimin e Këshillit të Ministravembi bilancin e Bankës së 
Shtetit për vitin 1962. 

1963 13 

845 Raporte, informacione dhe korrespondencë e ministrisë së 
Financave e Bankës së Shtetit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi të ardhurat në valutë të lirë, sigurimet e 
jashtme dhe import-eksporti. 

1963 40 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

846 Raport dhe relacione të Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave me vendimet e Këshillit të Ministrave mbi gjendjen 
dhe forcimin e disiplinimit të personelit tekniko-administrativ 
që rregullohen me organika dhe listeorganika, ndryshime në 
strukturat e institucioneve të ndryshme si dhe mbi shtesa në 
organikat. 

1963 77 

847 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të 
Punës dhe Pagave, Ministrisë së Arsimit e Kulturës, Bankës së 
Shtetit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi pagat e 
punonjësve dhe kategorizimin e ndërmarrjeve e institucioneve 
të ndryshme. 

1963 180 

848 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministravembi normat 
materiale të ushqimit në institucionet social-kulturore dhe në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore. 

1963 31 

849 Raporte e relacione të Komitetit të Punës e Pagave, Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së Industrisë etj, me vendimet e 
Këshillit të Ministravembi shpërblimin e punonjësve dhe 
mbikthimin e shpërblimeve të marra pa të drejtë. 

1963 68 

850 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e udhëtimit 
e dietave të kryetarëve e personelit teknik të kooperativave 
bujqësore, relacion dhe projektvendim i Ministrisë së 
Financave mbi dietat e shoqëruesve të delegacioneve të huaja 
si dhe analizë e Prokurorisë së Përgjithshme mbi disa shkelje 
të urdhëresës së Qeverisë Nr. 7 datë 30.6.1962 mbi shpenzimet 
e udhëtimit e dietave. 

1963 20 

851 Relacion i Ministrisë së Financave mbi projekturdhëresën mbi 
fondin e drejtorisë së  bashku me vërejtjet e dikastereve. 

1963 20 

852 Raport dhe informacion i Bankës së Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministravembi financimin e punimeve të disa 
veprave të planit të vitit 1963 dhe mbi financimin e 
investimeve në ndërmarrjet e industrisë. 

1963 19 
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853 Vendime dhe qarkoretë Këshillit të Ministrave, raporte e 
informacione të Ministrisë së Financavedhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi kontrollet financiare të ushtruaranë 
sektorë të ndryshëm dhe konstatimet e dala nga to. 

1963 59 

854 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi nevojën e rritjes së 
ndërgjegjes socialiste dhe të forcimit të masave organizative 
në administrimin dhe ruajtjen e pasurisë së përbashkët të 
popullit. 

1963 8 

855 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Bankës së 
Shtetit mbi gjendjene arkave pranë organizatave ekonomike 
dhe ligjshmëria e shpenzimeve të bëra prej tyre. 

1963 15 

856 Qarkore e aparatit të Kryeministrisë dhe njoftim i Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisëmbi revizionimin e fondeve të 
sigurimeve shoqërore shtetërore. 

1963 3 

857 Informacion i Ministrisë së Financave mbi gjendjen e zbatimit 
të planit për periudhën Janar - Qershor 1963. 

1963 8 

858 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, relacione të 
Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi mbulim humbjesh të ndërmarrjeve lokale të 
Kinostudios " Shqipëria e Re" . 

1963 11 

859 Relacione të Ministrisë së Financave dhe Vendimet e Këshillit 
të Ministravembi buxhetin e këshillave popullorë dhe të 
Drejtorisë Radiofuzionit, qarkore e Këshillit të Ministrave mbi 
limitet e shpenzimeve për festat lokale. 

1963 22 

860 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Ministrisë së Bujqësisë 
me vendimin e Këshillit të Ministrave mbi financimin e 
shpenzimeve të bimëve frutore dhe drunore. 

1963 15 

861 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
zbatimin e punës me akord në bujqësi dhe ndërtim. 

1963 9 

862 Udhëzim i Këshillit të Minnistrave dhe informacion i 
Minnistrisë së Financave dhe Bujqësisë mbi mënyrën e 
pagimit për ujitjen nga veprat ujitëse lokale të ndërtuara në 
mbështetje të vendimit të KM Nr. 342 dt. 16.10.1961. 

1963 4 
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863 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
zbatimin e dispozitave për pensionet. 

1963 10 

864 Relacion dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me aparatin e Komitetit Qëndror të PPSH mbi 
sasinë e pensionit të pensionistëve që punojnë. 

1963 8 

865 Raporte dhe relacione të Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi aplikimmin 
dhe rezultatet e vendosjes së normave në sektorë të ndryshëm 
të ekonomisë. 

1963 23 

866 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi qiratë e ndërtesave që 
përdoren për ushtrim tregëtie. 

1963 1 

867 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
sigurimin vullnetar të gjësë së gjallë. 

1963 4 

868 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit mbi stimulimin e ndërmarrjeve prodhuese për 
prodhimin e mallrave të eksportit. 

1963 2 

869 Qarkore e Këshillit të Ministravedhe informacion i Bankës së 
Shtetit mbi mallrat e refuzuara dhe që mbahen në ruajtje për 
llogari të shitsave. 

1963 9 

870 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi paisje me dispozitat e 
nevojshme të ndërmarrjeve dhe instituteve. 

1963 1 

871 Relacion i Bankës së Shtetitmbi disa çështje të aktiviteteve 
ndihmëse. 

1963 6 

872 Informacion i Ministrisë së Financave mbi gjendjen e 
hozrashoteve të tregjeve fshatare. 

1963 7 

873 Urdhër i Këshillit të Minnistrave dhe relacion i Bankës së 
Shtetit mbi përdorimin dhe gjendjen e ambalazhit të 
makinerive në veprat e reja industriale. 

1963 4 

874 Raport i Ministrisë së Punëve të Jashtmeme vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi mbylljene llogarive tona 
diplomatike jashtë shtetit. 

1963 5 

875 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave mbi transferimin e shumave të depozituara pranë 
Bankës së Shtetit Shqipëtar nga qytetarët Italianë. 

1963 4 
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876 Relacione e informacione mbi aktivitetin e zhvilluar nga 
shoqëria Komisionare. 

1963 113 

877 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi të drejtën e 
punonjësve që me bursë të OKB-së dhe të organizatave të saj 
të specializuara dalin jashtë shtetit për specializim. 

1963 3 

878 Qarkore e Këshillit të Ministravembi krijimin e një komisioni 
për llogaritjen e dëmevetë rjedhura nga shkelja arbitrare e 
marrëveshjeve ekonomike të Hrushovit dhe punonjësve të tij. 

1963 1 

10 Sektori i çmimeve.   

879 Relacione dhe informacione me vendimet e Këshillit të 
Ministravembi çmimet e shitjes me pakicë të artikujve të 
ndryshëm. 

1963 98 

880 Vendime, udhëzime, qarkore të Këshillit të Ministrave, 
relacione e propozime dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë, Tregëtisë, Ndërtimit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi çmimet e shitjes me shumicë të mallrave e 
artikujve të ndryshëm. 

1963 156 

881 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministraveme materialin 
përkatës mbi çmimet e grumbullimit të frutave dhe perimeve 
për eksport, të prodhimeve bujqësore, të bimëve mjekësore etj. 

1963 56 

882 Relacione të Ministrisë së Financave me vendime të këshillit të 
Minnistrave mbi tarifat e tatimit mbi xhiro. 

1963 16 

883 Vendim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë mbi tarifat e transportit të udhëtarëve dhe të 
transportit të mallrave në automjete gjer në 2.5 ton. 

1963 12 

884 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe propozim i Ministrisë së 
Industrisë mbi shpenzimet suplementare të përkohëshme për 
ambalazhimin e cigareve për eksport. 

1963 13 

885 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Bashkimit Qëndror të kooperativave të artizanatit mbi çmimet 
e kryerjes së riparim-shërbimeve në shtëpinë e klientëve. 

1963 3 
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886 Vendim i mbledhjes së 7-të të përfaqësuesve të organizatave të 
standartizimit të vendeve socialiste për çështjet e unifikimit të 
standarteve dhe të këmbimit të eksperiencës së mbajtur në 
Pekin. 

1963 7 

11 Sektori i ndërtimit.   

887 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacione të 
Ministrisë së Ndërtimit mbi zbatimin e detyrave të Partisë dhe 
Qeverisë. 

1963 36 

888 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi kufijtë e vëllimit të ndërtimeve dhe 
për hartimin e projekteve të veprave kryesore që 
parashikohen për vitin 1964. 

1963 59 

889 Relacione të Ministrisë së ndërtimit me vendimet e Këshillit të 
Ministrave mbi ndryshime në planin e ndërtimeve për vitin 
1963. 

1963 35 

890 informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi kontrollet 
kryesore të bëra për cilësinë e prodhimit dhe ndërtimit gjatë 
tremujorit të dytëtë vitit 1963. 

1963 7 

891 Studim, informacion, projekte dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi hartimin e skemës së shfrytëzimit të Drinit, 
raporte relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Ndërtimit mbi gjendjen e punimeve dhe akordim fondesh për 
hidrocentralin e Shkopetit e Bistricës si dhe mbi formimin e 
komisionit Qeveritar mbi marrjen në dorëzim të hidrocentralit 
" Frederik Engels" . 

1963 86 

892 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione, skica dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Ndërtimit mbi bonifikimmin, kanalet vaditëse dhe kullimin e 
tokave. 

1963 244 

893 Detyra projektimi për projektimin e ujësjellësve dhe linjave 
elektrike të veprave industriale. 

1963 106 
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894 Planimetritë e vendit të ndërtimit të fabrikave të çimentos, 
qelqit, porcelanit, raport e njoftim i Ministrisë së Industrisë e 
Ndërtimit mbi gjendjen e punimeve në fabrikën e filaturës 
Korçë dhe mbi mundësinë e zhvendosjes së fabrikës së 
sheqerit. 

1963 95 

895 Qarkore e urdhër i Këshillit të Minnistrave, raport, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit 
mbi detyrat dhe projektimin e veprave të ndërtimit. 

1963 99 

896 Relacione dhe korrespondencë e institucioneve qëndrore, 
komiteteve ekzekutive të rretheve etj, me aparatin e Këshillit 
të Ministrave mbi planimetritë e ndërtimit të veprave social-
kulturore. 

1963 96 

897 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe e komiteteve 
ekzekutive të rretheveme aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi ndërtime deposh e stallash. 

1963 23 

898 Qarkore e Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit, Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
ndërtime ujësjellësash. 

1963 26 

899 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport dhe relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit, informacione të aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi dëmtimet e shkaktuara nga fatkeqësitë e 
natyrës dhe masat e marra për zhdukjen e tyre. 

1963 217 

900 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen e normave 
teknike zjarrfikëse për projektimin dhe ndërtimin e veprave të 
ndërtimit . 

1963 1 

901 Qarkore e Këshillit të Ministrave relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, informacione të Kontrollit të Shtetit e 
Ministrisë së Ndërtimit mbi cilësinë, prodhimin, furnizimin, 
trajtimin, ruajtjen dhe administrimin e materialeve të 
ndërtimit dhe importim material-ndërtimi. 

1963 69 

902 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raport, relacion, 
informacion,skica dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Ndërtimit me aparatin e Kryeministrisë mbi ndërtime e 
asfaltime rrugësh. 

1963 63 
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903 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Ndërtimit mbi planet rregulluese të qyteteve. 

1963 39 

904 Urdhër e qarkore të Këshillit të Minnistrave, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit 
mbi gjendjen e punimeve të Pallatit të madh të Kulturës. 

1963 41 

905 Vendim i Këshillit të Minnistrave, raport, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit 
me aparatin e Kryeministrisë mbi cilësinë e punimeve në 
ndërtim, përmirësimin e mëtejshëm të punimeve të 
brendshme në ndërtesat e banimit, suvatimin e tyre dhe 
hidrolizimin e taracave. 

1963 72 

906 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme me aparatin e Kryeministrisë mbi 
ndërtim ndërtesash dhe akordim fondi. 

1963 18 

907 Parashtesa dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi krijim 
ndërmarrjesh të ndërtimit. 

1963 44 

908 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi mbulim shpenzimesh në fondin e 
pagave. 

1963 62 

909 Njoftim mbi gjendjen e punimeve në veprat që ndërtohen me 
ndihmën e RP të Kinës dhe që zbatohen nga ndërmarrja e 
ndërtimit " 21 Dhjetori" . 

1963 3 

910 Relacione, mbi ndërtesat e ish ambasadës Sovjetike. 1963 6 

911 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dhe Komisionit të Planit të Shtetit mbi ndërtimet 
dhe rindërtimet që duhen bërë në disa qytete që më parë kanë 
qënë nënprefektura. 

1963 8 

912 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Populloreme vendimin e 
Këshillit të Minnistrave mbi grumbullimin, adminnistrimimn 
dhe mirëmbajtjen e urave " Bailey" . 

1963 4 

913 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të Shtetit me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndëtim e meremetim urash e 
pasarelash. 

1963 33 
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914 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi gjendjen e 
punimeve të ndërtimit dhe të montimit në disa vepra. 

1963 10 

915 Urdhëresa dhe qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e¨Ministrisë së Ndërtimit me aparatin e 
Kryeministrisë mbi trajtimin dhe përmirësimin e kushteve të 
jetesës, punonjësve të ndërtimit. 

1963 18 

916 Relacion mbi punimet e Kongresit të 7- të të Bashkimit 
Ndërkombëtar të arkitektëve i mbajtur në Havanë. 

1963 30 

917 Relacion, rregullore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
kushtet teknike për ndërtimet antisizmike dhe ngritjen e 
shërbimit sizmologjjik. 

1963 28 

918 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të qytetit të Tiranës dhe i 
ministrisë Ndërtimit me vendimin e Këshillit të Ministrave 
mbi projektidenë e kanalizimeve të qytetit të Tiranës. 

1963 4 

919 Informacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Ndërtimit me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
gjendjen e sigurimit teknik dhe mbrojtjen në punë në ndërtim. 

1963 12 

920 Qarkore e Këshillit të Ministravedhe korrespondencë e 
Ministrisë së Ndërtimit mbi specialistët e ndërtimit. 

1963 12 

921 Njoftime dhe lista mbi sistemimin në punë të specialistëve që 
kanë mbaruar në RP të Kinës. 

1963 8 

922 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë në 
konferencat ndërkombëtare të meteorologjisë dhe të digave të 
larta. 

1963 9 

12 Sektori i veprave të reja.   

923 Relacion mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të KQ të 
PPSH Nr. 399 datë 10.12.1962 dhe vendimit të Këshillit të 
Ministrave të RPSH Nr. 461 datë 22.11.1962 për masat që 
duhen marrë për ndërtimin e veprave industriale që na jep RP 
e Kinës. 

1963 5 
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924 Raporte e relacione, mbi gjendjen e projektimit të veprave, 
projektet e të cilave pregatiten nga Ministria e Nërtimit dhe 
Ministria e Industrisë, për veprat që ngrihen me ndihmën e RP 
të Kinës. 

1963 59 

925 Promemorje, mbi bisedimet e zhvilluara me delegacionin 
kinez mbi çështjen e ndërtimit të veprave të reja të 5 vjeçarit të 
katërt. 

1963 56 

926 Informacion, mbi gjendjen e punimeve të ndërtimit në disa 
vepra industriale që ndërtohen me ndihmën e RP të Kinës. 

1963 22 

927 Letër e sh. Abdyl Këllezi dërguar sh. Li Hsien Njen me të cilën 
shpreh falenderimet për ndihmën e dhënë grupit të 
specialistëve tanë në RP të Kinës nga organizatat përkatëse 
kineze. 

1963 2 

928 Njoftim mbi gjendjen e studimeve teknologjike për mineralet e 
hekur-nikelit. 

1963 4 

929 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrine e Ndërtimit, Industrisë dhe ndërmarrjen e makina 
importit, mbi sigurimin dhe ruajtjen e makinerive të veprave 
të reja dhe të objekteve ndihmëse që ndërtohen me ndihmën e 
RP të Kinës. 

1963 56 

930 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi disa probleme që 
parashtron grupi qëndror i specialistëve kinezë për objektet 
me RP të Kinës. 

1963 4 

931 Promemorje, kontrata dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë, Ndërtimit dhe makina importit mbi pregatitjen dhe 
shpërndarjen e specialistëve që kanë mbaruar shkollat 
profesionale, mbi dërgimin e spscialistëve në RP të Kinës dhe 
mbi ardhjen në vendin tonë të specialistëve kinezë për 
ndërtimin e veprave të reja. 

1963 118 

13 Sektori i komunikacion-komunales.   

932 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 5.7.1963 së bashku 
me protokollin përkatës mbi gjendjen teknike të automjeteve 
të RP. Shqipërisë. 

1963 31 
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933 Urdhër i Qeverisë, informacione dhe korrespondencë e 
aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e Ekonomisë Komunale 
mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 

1963 68 

934 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacion, projekturdhëresë 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve mbi 
transportimin e mallrave dhe qarkullimin e automjeteve. 

1963 24 

935 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi mbulim humbjesh të ndërmarrjeve 
të Ministrisë së Komunikacioneve. 

1963 22 

936 Relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimn e 
ndërmarrjes së shërbimit komunal në rrethin e Mirëditës dhe 
mbi krijimin e ndërmarrjes së transportit automobilistik 
shtetëror ( NTASH ) në Prrenjas. 

1963 5 

937 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe e komiteteve 
ekzekutive të rretheve me aparatin e Këshillit të Ministrave 
mbi akordim fondesh dhe ndryshime në planin e investimeve. 

1963 43 

938 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e planit të transportit 
hekurudhor për 6 mujorin e parë 1963. 

1963 8 

939 Relacione, informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacioneve mbi përfundimin e punimeve dhe marrjen 
në dorëzim të hekurudhës Vorë-Laç. 

1963 43 

940 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, nën raport i 
Komisionit të Kontrolit të Shtetit dhe informacione të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi gjendjen dhe masat 
për përmirësimin e punës të flotës tregëtare. 

1963 34 

941 Relacion, informacion dhe korrespondencë e aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve mbi 
riparimin dhe shkurtimin e afatit të riparimit të 
automjetevedhe anijeve në kantierin detar. 

1963 35 
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942 Raport, informacion  dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacionit mbi rindërtimin, zgjerimin dhe thellimin e 
portit të Durrësit. 

1963 22 

943 Projektvendim  dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacioneve mbi paisjen e punonjësve të marinës 
tregëtare me uniformë. 

1963 5 

944 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe Drejtorinë e Portit të 
Durrësit mbi aksidentet detare, mbi mbytjen dhe bisedimet 
për shitjen e motobarkës Ali Kelmendi. 

1963 9 

945 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi punimet e 
mbledhjes së dytë të Këshillit Administrativ të shoqërisë 
aksionere Kinezo-Shqiptare të lundrimit detar. 

1963 3 

946 Relacione dhe informacione mbi ndërtimin e radiostacionit të 
Shijakut dhe të antenave të transmetimit me valë të shkurtra 
në Shijak. 

1963 10 

947 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve, Ndërtimit e 
Drejtorisë së Përgjthshme të PTT-së me aparatin e Këshillit të 
Ministrave mbi ndërtimin, mirëmbajtjen, zgjerimin dhe 
meremetimin e rrugëve, urave e linjave telefonike. 

1963 79 

948 Projektdekret dhe materiali përkatës mbi ndalimin e derdhjes 
së karburanteve dhe lubrifikanteve në ujrat tona teritoriale të 
vendit tonë dhe mbi aderimin në konventën ndërkombëtare 
mbi pastërtinë e detrave. 

1963 12 

949 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi konventën 
ndërkombëtare të telekomunikacioneve dhe rregulloret 
telegrafike, telefonike dhe të radiokomunikacioneve. 

1963 241 

950 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në konferenca 
ndërkombëtare për komunikacionin dhe komunale. 

1963 37 
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951 Urdhëra, udhëzim e qarkore të Këshillit të Ministrave, raport, 
relacion e relacione teknike të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale e Komiteteve Ekzekutive të rretheve me 
korresppondencën përkatëse mbi gjendjen, ndërtimin e 
shfrytëzimin e ujësjellësave dhe furnizimin e popullsisë me 
ujë të pijshëm. 

1963 54 

952 Urdhëra, qarkore, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, Komisionin e Planit, 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit, Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, Drejtorinë e Ekonomisë Komunale dhe Komitetet 
Ekzekutive të rretheve mbi sigurimin, kursimin dhe 
transportimin e druve të zjarrit për qytetet e qendrat e 
banuara. 

1963 147 

953 Qarkore e Këshillit të Ministrave, informacione të Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit, udhëzime të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dhe korrespondenca përkatëse mbi meremetime 
banesash. 

1963 39 

954 Urdhër i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një grupi 
projektimi pranë Drejtorisë së Ekonomisë Komunale. 

1963 1 

955 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të rrethit të Tiranës mbi 
sistemimin dhe ndërtimet në parkun e shlodhjes në Tiranë. 

1963 12 

956 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, Ministrinë e Ndërtimit e 
Ministrinë e Bujqësisë mbi planet rregulluese të Laçit dhe të 
qendrave të fshatrave. 

1963 9 

957 Qarkore e Kryeministrisë mbi planifikimin e të ardhurave në 
sektorin komunal. 

1963 7 

958 Skica dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit, Drejtorinë e Ekonomisë 
Komunaledhe Komitetet Ekzekutive të p.k. të rretheve 
Peshkopi e Tropojë mbi ndërtimin e varrezave të dëshmorëve. 

1963 16 

14 Sektori i arsim-shëndetësisë.   
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959 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 28.4.1963 mbi 
zhvillimin e punës shkencore kërkimore në vendin tonë dhe 
perspektivat e saj në të ardhmen si dhe relacion i Universitetit 
Shtetëror të Tiranës mbi mundësinë e ngritjes së një sektori 
shkencor në fushën e fizikës bërthamore. 

1963 75 

960 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministravedatë 28.4.1963 mbi punën e 
shkollave dhe riorganizimin e sistemit arsimor në Republikën 
Popullore të Shqipërisë. 

1963 73 

961 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 10.9.1963 mbi 
përfundimet e vitit shkollor 1962-1963 si dhe informacion mbi 
fillimin e vitit shkollor 1963-1964. 

1963 23 

962 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.10.1963 mbi arsimin tetëvjeçar të detyruar dhe për një 
ndryshim në Ligjin Nr. 2022 datë 2.4.1955 mbi pjesën e 
përgjithshme të kodit civil të RP të Shqipërisë. 

1963 7 

963 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi ndryshimet në statutin e 
Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1963 32 

964 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi numrin e studentëve që do të 
ndjekin studimet e larta në vitin 1963-1964 dhe mbi 
shpërndarjen e studentëve që mbarojnë shkollat e larta. 

1963 26 

965 Relacione dhe projektvendime të Ministrisë së Financave, 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi frekuentimin më të mirë të 
shkollave të mbrëmjes dhe me korrespondencë dhe mbi disa 
ndryshime për lejen e punonjësve që vazhdojnë shkollat e 
mbrëmjes të arsimit të përgjithshëm. 

1963 19 

966 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi studimin me korrespondencë të 
arsimtarëve. 

1963 6 
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967 Raporte të Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi përfundimet e 
simestrit të parë dhe punën mësimore edukative në 
teknikume dhe shkollat pedagogjike gjatë simestrit të parë të 
vitit shkollor 1962-1963. 

1963 13 

968 Relacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendime të 
Këshillit të Ministravembi hapje dhe mbyllje shkollash e 
fakultetesh dhe dhënie fondesh për rindërtime shkollash. 

1963 34 

969 Relacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimet e 
Këshillit të Ministrave mbi dhënien e gradave dhe titujve 
shkencorë. 

1963 47 

970 Qarkore e aparatit të Kryeministrisë mbi mënyrën e paraqitjes 
së veprave për çmimet e Republikës si dhe mbi dhënien e 
çmimit të Republikës dhe të pensionit inxhinier Thoma 
Filipeu. 

1963 29 

971 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi festimin e 20 
vjetorit të çlirimit të Atdheut së bashku me projektin dhe 
relacionin përkatës. 

1963 12 

972 Relacione të Ministrisë së Shëndetësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe materiale të tjera mbi shpallje konkursi për 
vepra letrare, muzikore dhe të arteve figurative me rastin e 20 
vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1963 25 

973 Relacione, informacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës, 
Ministrisë së Punëve të Jashtëme dhe vendim i Këshillit të 
Ministravembi marrëveshjet kulturore midis RP të Shqipërisë 
dhe vendeve të ndryshme. 

1963 47 

974 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e përmirësimin e mjeteve 
mësimore dhe zgjerimin më të mirë të artikujve shkollorë. 

1963 25 

975 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi normën e paisjeve dhe normën 
materiale të ushqimit të shtëpisë së fëmijëve me të meta 
mendore. 

1963 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

976 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendime 
të Këshillit të Ministrave mbiadministrimin, ruajtjen, 
përdorimin dhe shfrytëzimin e fondit të librave dhe literaturës 
shkencore. 

1963 26 

977 Raport i Minnistrisë së Arsimit e Kulturës mbi veprimtarinë 
artistike të teatrove dhe estradave profesioniste dhe raport i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi të metat e konstatuara 
në estradën e shtetit dhe asamblin e këngëve e valleve. 

1963 19 

978 Qarkore e aparatit të Kryeministrisë dhe informacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit mbi kontrollin dhe gjendjen e 
NISH Shtypshkronjës " Mihal Duri" . 

1963 6 

979 Relacion e informacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës me 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi ngritje bustesh dhe 
vendosjen e muzeut në kalanë e Tepelenës. 

1963 9 

980 Raport dhe relacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës me 
vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në 
strukturën e Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe mbi 
kategorizimin e kinostudios " Shqipëria e Re" . 

1963 22 

981 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e shoqatës së turizmit dhe 
alpinizmit. 

1963 8 

982 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me 
projektvendimin përkatës mbi kalimin e autokinemave 
shtetërore, komiteteve ekzekutive të rretheve. 

1963 3 

983 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Komitetit Konsultativ 
Shqipëtar për mbrojtjen e vlerave kulturore. 

1963 5 

984 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme me vendimin e Këshillit të Ministrave 
mbi gjendjen në koloninë e edukimit të fëmijëve. 

1963 4 

985 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin e bibliotekave speciale të 
artit teatral figurativ dhe muzikor. 

1963 4 
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986 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin e punës kulturore në 
fshatrat e zonave malore. 

1963 6 

987 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi zëvendësimin e kinomekanikëve 
kur përdorin të drejtën e lejes vjetore të pushimit. 

1963 4 

988 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi një 
administrim më të mirë të stadiumeve dhe objekteve kryesore 
sportive të qytetit të Tiranës, relacion i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit mbi disa veprime të padrejta dhe shkelje 
në administrimin e fondeve të klubeve sportive si dhe 
propozim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vërejtjet e 
Ministrisë së Arsimit e Kulturës mbi klubin sportiv    " 
Dinamo" . 

1963 25 

989 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi ftesat që i 
bëjnë Shqipërisë për festivalet ndërkombëtare. 

1963 11 

990 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtëme mbi ftesën që i 
bëhet Shqipërisë për të marrë pjesë në garat sportive në 
Ganefo të Indonezisë. 

1963 5 

991 Qarkore e aparatit të Kryeministrisë mbi ruajtjen e 
dokumenteve sekrete e tepër sekrete. 

1963 2 

992 Studim i Universitetit Shtetëror të Tiranës mbi shkrifërimet 
bregdetare. 

1963 132 

993 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 27.3.1963 mbi 
Drejtorinë e Shërbimeve Shëndetësore, gjendjen 
epidemiologjike dhe higjenike së bashku me nën raportin e 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi disa çështje të dala nga 
kontrollet për luftimin e sëmundjeve ngjitëse. 

1963 132 

994 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin dhe 
forcimin e shërbimit shëndetësor në qytete, qendra pune dhe 
fshatra. 

1963 54 

995 Raport, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
zgjerimin e mëtejshëm të prodhimeve në lëmin e shëndetësisë. 

1963 31 
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996 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi rezultatet e arritura në 
luftën kundër turbekolozit dhe detyrat që dalin në të ardhmen 
së bashku me nën raportin e Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1963 12 

997 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe informacion i aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi projektdekretin për ndalimin e 
vizitave private nga mjekët.  
. 

1963 12 

998 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi mjekimin 
e të sëmurëve në institucionet shëndetësore dhe 
administrimin e barnave. 

1963 3 

999 Ligj, projektdekret, projektvendim dhe raporte e relacione të 
Ministrisë së Shëndetësisë mbi shërbimin shëndetësor dhe 
ndihmën mjekësore falas në RP të Shqipërisë dhe mbi tarifat e 
shërbimit në klinikat dentare dhe stacionet e ujrave termale. 

1963 29 

1000 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe raport i 
Ministrisë së Shëndetësisë mbi aktivitetin ekonomiko-
financiar të ndërmarrjeve të Ministrisë së Arsimit e Kulturës 
dhe mbi gjendjen ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve të 
shëndetësisë për vitin 1962. 

1963 12 

1001 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Bankës së 
Shtetit me aparatin e Kryeministrisë mbi marrjen e masave për 
luftmin e kancerit. 

1963 4 

1002 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministravembi mosrealizimin e fitimit të planifikuar për vitin 
1962 të disa ndërmarrjeve të  shëndetësisë. 

1963 2 

1003 Korrespondencë e Komitetit Qëndror të PPSH me aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi përmirësimin e punës dhe 
zgjerimin e aktivitetit të Kryqit të Kuq. 

1963 1 

1004 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë mbi të metat që egzistojnë në 
qendren e konservimit të gjakut dhe masat e marra për 
përmirësimin e gjendjes. 

1963 6 

1005 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi vjedhjet 
dhe abuzimet e kryera në sektorin e shëndetësisë. 

1963 2 
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1006 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtëme me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e marrëveshjes midis 
RP të Shqipërisë dhe Republikës Turke për shërbimin sanitar 
të përfaqësuesve diplomatikë. 

1963 6 

1007 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë mbi pjesëmarrjen dhe veprimtarinë e 
delegacioneve shqipëtarenë konferencat ndërkkombëtare të 
shëndetësisë. 

1963 49 

1008 Njoftime të aparatit të Kryeministrisë mbi dhënie ndihme të 
dëmtuarve nga tërmeti në Shkup. 

1963 2 

15 Byroja Juridike.   

1009 Raport i Ministrisë së Drejtësisë me procesverbalin e Këshillit 
të Ministrave datë 27.3.1963 mbi gjendjen e krimeve të vrasjes 
me dashje gjatë vitit 1962. 

1963 23 

1010 Raport i Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Komisionit të Planit të Shtetit, relacion i 
Ministrisë së Tregëtisë me procesverbalin e Këshillit të 
Ministrave datë 27.3.1963 mbi ruajtjen e pasurisë socialiste, 
shfaqiet e dëmshme dhe masat që duhen marrë dhe mbi 
mënyrën e mbajtjes së mallrave në ruajtje dhe urdhëresa e 
protokolli përkatës. 

1963 58 

1011 Relacion i Minnistrisë së Drejtësisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 28.4.1963 mbi çekun. 

1963 25 

1012 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi punën e bërë në 
lidhje me kërkesat dhe ankesat e punonjësve gjatë vitit 1962 së 
bashku me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 28.4.1963. 

1963 22 

1013 Relacion i Këshillit Qëndror të Bashkimeve Profesionale, i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe i Ministrisë së 
Drejtësisë mbi disa ndryshime në kodin e procedurës penale 
dhe mbi regjimin e lundrimit në ujrat teritoriale dhe ujrat e 
brendshme të RPSH së bashku me procesverbalin e mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 3.6.1963 dhe urdhëresën 
përkatëse. 

1963 56 
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1014 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave të 
mbajtur në datën 25.2.1963 dhe datë 5.7.1963 së bashku me 
relacionet dhe materialet përkatëse mbi sistemin e 
pasaportizimit dhe mbi një ndryshim në dekretin Nr. 2760 
datë 22.9.1960 mbi paisjen me letër njoftimi ( pasaportë ) të 
popullsisë së Republikës popullore të Shqipërisë. 

1963 35 

1015 Relacion i ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 5.7.1963 mbi 
sigurimet e detyrueshme të pasagjerëve dhe të ndërtesave 
shtetëroreqë jepen më qira dhe mbi lënien pa fuqi të 
urdhëresës Nr. 28 datë 5.8.1949 mbi sigurimin e detyrueshëm 
të pasagjerëve dhe të ndërtesave shtetërore që u jepen me qira 
privatëve dhe kooperativave. 

1963 4 

1016 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.10.1963 mbi pjesën e përgjithshme të kodit civil. 

1963 3 

1017 Raport i Ministrisë së Financave me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.10.1963 mbi disa 
konstatime mbi zbatimin e kodit të punës lidhur me punën 
jashtë kohës normale të punës nga punëtorët e prodhimit. 

1963 12 

1018 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.7.1963 mbi oficerët dhe gjeneralët e ushtrisë popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1963 2 

1019 Analizë e Prokurorisë së Përgjithshme mbi gjendjen e 
ligjshmërisë për vitin 1962 në kooperativat bujqësore dhe në 
këshillat popullorë të fshatrave. 

1963 15 

1020 Raport i Ministrisë së Drejtësisë mbi organizimin dhe 
funksionimin e avokatisë. 

1963 5 

1021 Relacione të Ministrisë së Drejtësisë mbi shkurorëzimet e 
gjykuara gjatë vitit 1962 dhe mbi krimet e kundërshtimit e të 
fyerjes së përfaqësuesve të pushtetit dhe të goditjes së personit 
zyrtar ose shoqëror. 

1963 15 

1022 Raport i Ministrisë së Drejtësisë mbi ndihmën që u është 
dhënë gjykatave me anë të inspektimeve dhe mbi cilësinë e 
punës së tyre. 

1963 10 
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1023 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacion i Këshillit 
Qendror të Bashkimeve Profesionale mbi mbledhjet e 
prodhimit dhe masat për gjallërimin e tyre. 

1963 5 

1024 Protokolle, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
mbledhjet e komisionit dhe nënkomisionit Shqiptaro-
Jugosllav për ekonominë ujore. 

1963 38 

1025 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore me vendimin e 
Këshillit të Ministrave mbi lejet e pushimit të oficerëve dhe 
gjeneralëve të ushtrisë popullore. 

1963 5 

1026 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor me relacionin e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi konventën në lidhje me 
luftën kundër diskriminimit në fushën e arsimit. 

1963 9 

1027 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme me vendimin e 
Këshillit të Ministravembi trajtimin e familjeve të ushtarakëve 
dhe të personelit civil që vriten në luftë me armikun. 

1963 3 

1028 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave, relacion e propozime të aparatit të 
Kryeministrisë e Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë mbi 
përcaktimin e rregullave për dekorimin dhe të dorëzimit të 
dekoratave për disa kategori kuadrosh dhe mbi dekorim 
personash. 

1963 30 

1029 Relacion mbi trojet që shteti u shet privatëvepër ndërtim 
banese personale. 

1963 1 

1030 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
projektkonventën konsullore me Republikën Demokratike të 
Koresë si dhe konventa midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së RP të Kinës dhe të 
Koresë mbi karantinën dhe mbrojtjen e bimëve bujqësore nga 
dëmtuesit dhe sëmundjet. 

1963 24 

1031 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
mbi përcaktimin e dhënies së rangjeve diplomatike. 

1963 5 

1032 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi ndryshimin e statutit të 
Organizatës Ndërkombëtare të Punës. 

1963 5 
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1033 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor për dhënie 
dekorate, me materialin përkatës. 

1963 5 

1034 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi konventën në 
lidhje me punën e natës së grave. 

1963 6 

1035 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi kuptimin e pikës së 10 
të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 470 datë 14.12.1962 
mbi planin e zhvillimit ekonomik e kulturor dhe buxhetin e 
shtetit për vitin 1963. 

1963 3 

1036 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi zgjedhjen e 
anëtarëve të Gjykatës së Lartë. 

1963 1 

1037 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Populor mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në sesione të zakonshme. 

1963 4 

1038 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi falje 
dënimesh. 

1963 49 

1039 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e 
dëmeve të luftës të shkaktuara në pasurinë e personave me 
origjinë Shqiptare dhe shtetësi Amerikane. 

1963 1 

1040 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit mbi masat 
e marra për mbrojtjen kundra zjarrit, lidhur me zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 327 datë 13.9.1963. 

1963 3 

1041 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi caktimin e pagave të ushtarakëve 
të shërbimit të shërbimit të detyrueshëm dhe kursantëve të 
shkollave të oficerëve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1963 6 

1042 Relacion dhe urdhëresë e këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në urdhëresën e Qeverisë Nr. 14 datë 6.10.1958 mbi 
librezat e punës. 

1963 8 

1043 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë mbi 
shtetëzimin e tokave të zëna me materiale të ndërtesave, të 
rrëzuara ose të djegura si dhe të këtij materiali. 

1963 3 

1044 Rrelacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndryshime në ndarjen administrative të RP të Shqipërisë. 

1963 4 
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1045 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Drejtësisë mbi 
interpretimin autentik të nenit 142 të ligjit Nr. 2359 datë 
15.11.1956 mbi veprimet juridike dhe mbi detyrimet. 

1963 4 

1046 Protokoll i mbledhjes së jashtëzakonshme të Komisionit 
Shqiptaro-Jugosllv mbi incidentet kufitare dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave nga Ministria e Punëve të Jashtme. 

1963 16 

1047 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Punëve të Jashtme 
mbi marreveshjet e përfunduara para çlirimit me Turqinë, 
Francën dhe Egjyptin, me vendimin përkatës. 

1963 30 

16 B.T.SH.   

1048 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi marrëdhëniet e 
vendit tonë me KNER-in për vitin 1960, 1961 dhe 1962. 

1963 8 

1049 Informacion i ambasadës së RP të Shqipërisë në Kinë lidhur 
me thirrjen e një mbledhjeje në Bukuresht për bashkëpunimin 
midis vendeve të kampit socialist në fushën e informacionit 
shkencor dhe tekniko-ekonomik. 

1963 21 

1050 Shkëmbim letrash midis palës Shqipëtare dhe palës Kineze 
mbi procedurën e zhvillimit të punimeve të komisionit të 
përbashkët të BTSH-së. 

1963 3 

1051 Protokoll i mbledhjes së 8-të të komisionit të përbashkët të 
bashkëpunimit teknik dhe tekniko-shkencor midis RP të 
Shqipërisë dhe RP të Kinës së bashku me materialin përkatës 
mbi këtë çështje. 

1963 129 

1052 Marrëveshje mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor midis RP 
të Shqipërisë dhe Republikës Demokratike të Vietnamit së 
bashku me materialin përkatës. 

1963 54 

1053 Raport mbi punën e delegacionit Shqipëtar të BTSH në RP të 
Kinës dhe RD të Vietnamit. 

1963 68 

1054 Protokoll i mbledhjes së pestë të komisionit të perbashkët 
Shqiptaro-Korean për ndihmë dhe bashkëpunim tekniko-
shkencor së bashku me materialin përkatës. 

1963 39 

1055 Projektmarrëveshje mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor me 
Republikën Italiane. 

1963 7 
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1056 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet qendrore mbi ardhjen dhe trajnimin e 
specialistëve të huaj. 

1963 100 

1057 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave për 
permirësimin e mëtejshëm të punës së BTSH-së si dhe raporte 
dhe informacione mbi eksperiencën e fituar në rrugën e BTSH-
së. 

1963 76 

17 Pushteti lokal.   

1058 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minnistrave datë 
23.1.1963 me vendimmin përkatës mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të këshillit popullor të qytetit të Tiranës dhe të 
rretheve të tjera. 

1963 222 

1059 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.9.1963 mbi punën e komitetit ekzekutiv të rrethit të 
Gramshit së bashku me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe 
materialin përkatës. 

1963 43 

1060 Vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor, raporte të 
Komiteteve Ekzekutive, procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 10.9.1963 mbi punën e këshillave popullorë 
të fshatrave të bashkuara. 

1963 175 

1061 Qarkore e Komitetit Qëndror të PPSH mbi punën që duhet 
bërë me kuadrot që janë transferuar për të marrë familjet me 
vete. 

1963 6 

1062 Pasqyra të Komiteteve Ekzekutive të rretheve dërguar aparatit 
të Këshillit të Ministrave me të dhëna për fshatrat e 
bashkuara. 

1963 47 

1063 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte dhe korrespondencë 
e Prokurorisë së Përgjithshme mbi gjendjen e ligjshmërisë në 
rrethe dhe mbi disa të meta në urdhëresat e Komitetit 
Ekzekutiv. 

1963 53 

1064 Relacion i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e 
kategorizimit të qyteteve Kavajë dhe qytetit Stalin. 

1963 1 

1065 Letër e fshatarëve të Koshevicës mbi një provokacion që kanë 
bërë ushtarët grekë kundra tyre më 27 Maj 1963. 

1963 4 
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1066 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshmedhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave mbi sistemimin në punë të djemve që 
lirohen nga kolonia e edukimit. 

1963 4 

18 Kuadri.   

1067 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kontrollin e 
ushtruar praneDrejtorisë së Ekonomisë Komunale në sektorin 
e eshtrave të italianëve të vrarë. 

1963 17 

1068 Korrespondecë e aparatit të Komitetit Qëndror të PPSH me 
aparatin e Këshillit të Ministrave mbi emërim dhe transferim 
kuadrosh. 

1963 28 

1069 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë e aparatit të Kryeministrisë me aparatin e 
Komitetit Qëndror të PPSH dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi gradime 
oficerash. 

1963 19 

1070 Raport, relacion dhe pasqyra mbi nivelin arsimor të kuadrove 
të aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1963 10 

1071 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e dispozitave 
për marrje në punë të punonjësve. 

1963 3 

1072 Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH mbi riorganizimin dhe 
drejtimin e shtëpive të pushimit, nomenklaturës e kuadrove 
që kanë të drejtë të kalojnë pushimet vjetore së bashku me 
bashkëshortët dhe fëmijët e tyre dhe ata që do të kalojnë 
individualisht në shtëpitë e pushimit të destinuara për kuadro 
si dhe mbi frekuentimin e shtëpive të pushimit dhe të dhënies 
së lejeve vjetore punonjësve, së bashku me qarkoren 
përkatëse. 

1963 21 

19 Refugjatët.   

1073 Kërkesë e një qytetari grek me anë të së cilës kërkon strehim 
politik në Shqipëri. 

1963 3 

1074 Informacione mbi trajtimin e refugjatëve politikë dhe të 
riatdhesuarve. 

1963 13 

20 Peshë-matje.   
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1075 Raporte vjetore dhe pasqyra statistikore mbi aktivitetin e 
Drejtorisë së Peshë matjeve  dhe të zyrave në rrethe. 

1963 51 

21 Puna-fizike.   

1076 Raport dhe informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave si 
dhe pasqyra statistikore mbi realizimin e planit 7 mujor të 
punës fizike për vitin 1963, me dekretin përkatës. 

1963 96 

22 Administratë.   

1077 Buxheti konsuntiv i vitit 1962 dhe i 3 mujorit të parë, të dytë 
dhe të tretë të vitit 1963 i aparatit të Këshillit të Ministrave. 
. 

1963 45 

23 Fetare.   

1078 Lista emërore e klerikëve të komunitetit Mysliman. 1963 27 

1079 Relacion dhe pasqyrat përkatëse mbi sasinë dhe gjendjen e 
pronave të komuniteteve fetare. 

1963 102 

1080 Projektbuxheti i komunitetit Mysliman për vitin 1961. 1963 6 

1081 Projektdekret dhe projektvendim i aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi disa ndryshime në statutin e komunitetit 
Bektashian. 

1963 10 

1082 Relacion i aparatit të Kryeministrisë me dekretin e Presidiumit 
të Kuvendit Popullor mbi disa nbryshime në dekretin Nr. 743 
datë 26.11.1946 " Mbi komunitetet fetare" . 

1963 3 

24 Shtesa 1.   

1083 Deklaratë e Qeverisë së RP të Shqipërisë, letër e Qeverisë së 
RP të Kinës dhe stenogramet e bisedave të Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë me ambasadorin 
kinez në Tiranë, për traktatin sovjeto - amerikan për ndalimin 
e provave të armës bërthamore, si dhe propozimet kineze për 
këtë çështje. 

08.05.1963 - 
08.10.1963 

37 

1084 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Kinës për blerjen nga ana e RP të Shqipërisë 
në Kinë të Uzinës për Prodhimin e Plehrave Azotike. 

05.27.1963 - 
06.25.1963 

17 

1085 Ftesë e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave të Shtetit të RP të Kinës për të vizituar vendin tonë. 

11.27.1963 2 
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1086 Ftesë e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Kryeministrit të 
RDP Algjeriane për të vizituar Shqipërinë dhe mesazhi me 
rastin e ardhjes së ambasadorit të parë algjerian në vendin 
tonë. 

01.12.1963 - 
04.19.1963 

3 

1087 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Polonisë për pjesëmarrjen në panairin e 
Poznanit në vitin 1963. 

04.27.1963 - 
05.11.1963 

7 

1088 Përgjigja e Qeverisë së RP të Shqipërisë ftesës për të marrë 
pjesë në panairin e Budapestit për vitin 1963. 

05.11.1963 1 

1089 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit për të meta në 
ndërtimin e depove të Rezervës Shtetërore dhe përgjigja për 
këtë çështje nga Zv.Kryeministri. 

1963 5 

1090 Kërkesë e Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit 
Krujë drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave për të mos i 
falur jetën të dënuarit për vrasje Mëhill Fierzi dhe përgjigja e 
Gjykatës së Lartë. 

03.30.1963 - 
04.02.1963 

4 

1091 Kërkesë fondi për valutë nga Ministria e Punëve të Brendshme 
për sjellje aparaturash për mbylljen e kufirit shtetëror me 
pengesa të sistemit "Klon 55". 

06.12.1963 1 

1092 Njoftim i punonjësve të Uzinës së Përpunimit të Naftës në 
Cërrik për prodhimin e vajit DP-14, drejtuar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave. 

09.03.1963 - 
09.24.1963 

6 

1093 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të KP të rrethit Berat 
dhe Ministrinë e Bujqësisë për sistemimin e tokave të lagjes 
"Çlirimi" të qytetit të Beratit. 

09.02.1963 - 
11.16.1963 

9 

1094 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Durrësit 
dërguar Kryetarit të Këshillit të Ministrave për akordimin e 
kredisë për ditë pune në kooperativat bujqësore të rrethit të 
Durrësit. 

04.02.1963 3 

1095 Procesverbalet e mbledhjeve të Byrosë së Çmimeve pranë 
Këshillit të Ministrave. 

01.05.1963 - 
12.06.1963 

59 

1096 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë për të pranuar 
dy mjekë, funksionarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
për të vizituar vendin tonë. 

05.22.1963 - 
08.24.1963 

4 
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1097 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Shëndetësisë për disa të meta në Qendrën e 
Konservimit të Gjakut e të Plazmës dhe përdorimin e tij tek të 
sëmurët. 

09.03.1963 - 
09.28.1963 

5 

1098 Relacion i Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave Spiro Koleka 
për disa çështje të të ndjerit Ing. Thoma Filipeu dhe 
motivacioni për t'i dhënë atij "Çmimin e Republikës". 

02.14.1962 - 
05.31.1963 

12 

25 Shtesa 2.   

1099 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Lezhës 
dërguar Kryeministrisë mbi veprimtarinë armiqësore të 
famullitarit të Ungrejt të rrethit të Lezhës. 

10.15.1963 3 

1100 Telegram urimi drejtuar luftëtarëve të Forcave të Armatosura 
të Republikës Popullore të Shqipërisë nga Komiteti Qendror i 
PPSH dhe Këshilli i Ministrave i RPSSH me rastin e 20 vjetorit 
të Ushtrisë Popullore. 

07.09.1963 11 

 
 


