
 
 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

29 Viti 1973.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Informacion i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi çështjet e 
shqyrtuara prej saj nga data 01.01.1973 deri më 20.01.1973. 

1973 6 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.02.1973, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Bujqësisë 
për plotësimin e planit të prodhimit të drithërave për vitin 
1972 dhe detyrat për vitin 1973 së bashku me raportin. 

1973 101 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.02.1973, për shqyrtimin e orientimeve themelore për 
hartimin e projektplanit prognozë deri më 1990 dhe të 
projektit të pesëvjeçarit të 6-të si dhe orientimet e miratuara 
nga Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave. 

1973 72 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.02.1973, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
dispozitat mbi metodologjinë e planifikimit, mbi zgjerimin e 
kompetencave dhe mbi furnizimin materialo-teknik. 

1973 34 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.02.1973 dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
disa ndryshime në dekretin e vitit 1962, mbi ekzekutimin e 
vendimeve penale. 

1973 13 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.02.1973 për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi heqjen e organeve nga trupat e njerëzve të 
vdekur. 

1973 9 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.02.1973 për miratimin e planit të çëshjeve të Qeverisë për 
vitin 1973 dhe të Kryesisë së tij për 6-mujorin e parë, plani i 
seminareve, planet e miratuara dhe planet e punës për Byronë 
Politike dhe Sekretariatin e Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë për vitin 1973. 

1973 42 
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8 Informacion i çështjeve të shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave nga 21.01.1973 deri 01.03.1973. 

1973 7 

9 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1973 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Financave, 
mbi rezultatet financiare të ndërmarrjeve ekonomike dhe 
kooperativave bujqësore për vitin 1972, së bashku me raportin 
dhe protokollin. 

1973 171 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1973 për shqyrtimin e njoftimit të Ministrisë së 
Financave, mbi disa shfaqje për shtimin e organikave. 

1973 9 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1973 për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, mbi disa ndryshime në vendimin për sistemin 
e ri arsimor, së bashku me relacionin dhe vendimin përkatës. 

1973 24 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.03.1973 për shqyrtimin e projektvendimit mbi pajisjen e 
punonjësve me libreza pune dhe plotësimin e tyre së bashku 
me vendimin përkatës. 

1973 12 

13 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave nga data 01.03.1973 deri më datën 15.04.1973. 

1973 8 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi sëmundjet profesionale dhe masat për 
mënjanimin e tyre, raporti dhe protokolli përkatës i Këshillit të 
Ministrave. 

1973 50 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.04.1973, për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të Shtetit, 
mbi funksionimin e drejtorive të ministrive, së bashku me 
raportin. 

1973 64 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973 për shqyrtimin e njoftimit të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi disa probleme për planin e shpërndarjes së vitit 
1972. 

1973 26 
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17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973 për shqyrtimin e disa problemeve që kanë dalë në 
projektplanet kulturore me vendet e tjera si dhe vendimi për 
këtë çështje. 

1973 54 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973 për shqyrtimin e orientimeve që dha Byroja Politike 
e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
hartimin e planit të pesëvjeçarit të 6-të 1976-1980. 

1973 26 

19 Informacion i çështjeve të shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave nga data 16.04.1973 deri më 15.05.1973. 

1973 6 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1973 për shqyrtimin e raporteve të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës dhe të Inspektimit të Shtetit, mbi punën në 
Universitet dhe në Institutin e Lartë Bujqësor, për zbatimin e 
vendimeve të Pleniumit të 8-të të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë si dhe raportet për këtë çështje. 

1973 115 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1973 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së Ndërtimit 
dhe Ministrisë së Financave, mbi sigurimin e projekteve dhe 
preventivave në ndërtim, raporti dhe letra e Këshillit të 
Ministrave për këtë çështje. 

1973 55 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1973 dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi detyrimin e parazitëve 
për punë. 

1973 23 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1973 si dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
mbi disa ndryshime në dekretin Nr.5009 datë 10.11.1972 mbi 
Arbitrazhin Shtetëror. 

1973 15 

24 Informacion i çështjeve që ka shqyrtuar Kryesia e Këshillit të 
Ministrave nga data 16.05.1973 deri më 26.06.1973. 

1973 11 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1973, mbi shqyrtimin e plotësimit të planit për 6-mujorin 
e parë 1973. 

1973 129 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1973 për shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 6- mujorit të 
dytë të vitit 1973 si dhe plani i miratuar. 

1973 11 

27 Informacion i çështjeve të shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave nga data 27.07.1973 deri më 20.08.1973. 

1973 6 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi mbrojtjen e 
ambientit nga ndotjet. 

1973 100 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.09.1973, së bashku me raportin e Komitetit Shtetëror të 
Pagave mbi punën e bërë për normimin e punës dhe në 
veçanti për vendosjen e normave teknike në punë. 

1973 38 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.09.1973 së bashku me raportin e Ministrisë së Financave, 
mbi disa çështje të kontroll-revizionit financiar dhe masat për 
forcimin e mëtejshëm të rolit të tij. 

1973 48 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi mbrojtjen, mirëmbajtjen e vijave si dhe 
sigurimin e trenave në hekurudhë. 

1973 23 

32 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave nga data 21.08.1973 deri më 30.09.1973. 

1973 6 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillt të Ministrave datë 
23.10.1973, për shqyrtimin e studimeve të Ministrisë së 
Financave dhe Komisionit të Planit të Shtetit si dhe dekreti i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendimet e Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen në një shkallë më të lartë të rolit 
kontrollues të organeve financiare dhe të shërbimit statistikor. 

1973 81 
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34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillt të Ministrave datë 
23.10.1973, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin e 
aparatit mbi disa ndryshime dhe plotësime në Legjislacionin 
në fuqi, për plotësimin e mëtejshëm të disiplinës dhe 
përgjegjësisë personale. 

1973 85 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillt të Ministrave datë 
23.10.1973, relacion i Ministrisë së Financave dhe asaj të 
Arsimit dhe të Kulturës, vendimet dhe udhëzimi mbi dhënien 
e gradave e titujve shkencorë dhe mbi caktimin e pagës për 
gradat dhe titujt shkencorë. 

1973 39 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1973, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
kuadrove në punën e drejtpërdrejtë në prodhim. 

1973 45 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1973, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shtrirjen e rregullave të 
sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë në kooperativat 
bujqësore. 

1973 8 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1973, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
relacion i Gjykatës së Lartë, mbi të drejtën e banimit të 
bashkëshortëve në rast zgjidhje martese. 

1973 11 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.10.1973 dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndryshime 
në ligjin mbi doganat si dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor për këtë çështje. 

1973 16 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1973, relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e udhëtimit të 
punëtorëve dhe nëpunësve. 

1973 50 
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41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.10.1973, ligjet e Kuvendit Popullor dhe vendimet e Këshillit 
të Ministrave, mbi miratimin dhe detajimin e planit ekonomik 
dhe Buxhetit të Shtetit për vitin 1974. 

1973 286 

41/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.10.1973, ligjet e Kuvendit Popullor dhe vendimet e Këshillit 
të Ministrave, mbi miratimin dhe detajimin e planit ekonomik 
dhe Buxhetit të Shtetit për vitin 1974. 

1973 374 

42 Informacion mbi çështjet e shqyrtuara nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave nga data 14.11.1973 deri më 20.12.1973. 

1973 4 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1973 dhe raporte të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi punën e instituteve pedagogjike, Institutit të 
Arteve dhe gjendja e filialeve të USHT-së si dhe mbi disa 
probleme të kulturës në fshat. 

1973 70 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1973 dhe raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi zbatimin e 
detyrave të Kongresit të 6-të të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
për tregtinë e fshatit dhe ndërmarrjet bujqësore. 

1973 29 

45 Informacion i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi çështjet e 
shqyrtuara prej saj nga data 19.12.1973 deri më 31.12.1973. 

1973 5 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1973 dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi disa 
probleme të veprimtarisë së Bankës së Shtetit dhe të Bankës 
Bujqësore. 

1973 52 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1973 dhe raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, 
mbi ngritjen e bazave prodhuese në shkollat e mesme dhe 
sigurimin material të tyre. 

1973 21 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1973, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi një ndryshim në 
dekretin mbi ndërmarrjet si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mënyrën e miratimit të personelit inxhiniero-
teknik që nuk përfshihet në organikë. 

1973 12 
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49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1973, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.94, datë 
06.07.1968, mbi tarifën e çmimeve të shfrytëzimit të materialit 
drusor dhe të shpërblimit të dëmeve të pyjeve. 

1973 10 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

50 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.01.1973. 

1973 45 

51 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim mbi disa 
ndryshime në projektidenë e Hidrocentralit të Fierzës, 
miratuar nga Kryesia e Këshillit të Ministrave në mbledhjen e 
datës 09.01.1973. 

1973 14 

52 Raport i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave për shtëpitë e fëmijës, shqyrtuar nga 
Kryesia e Këshillit të Ministrave në mbledhjen e datës 
09.01.1973 si dhe letra me të cilën i tërhiqet vëmendja 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës 
për këtë çështje. 

1973 8 

53 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa e 
ndryshime në listën e kategorive të punonjësve që përfitojnë 
pushim plotësues, shqyrtuar nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave në mbledhjen e datës 09.01.1973. 

1973 4 

54 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Financave, mbi mënyrën e shpërblimit të mjekëve dhe 
farmacistëve që punojnë jashtë kohës normale të punës dhe 
vendim mbi organizimin e shërbimit shëndetësor në 
ndërmarrje, miratuar nga Kryesia e Këshillit të Ministrave në 
mbledhjen e datës 09.01.1973. 

1973 17 

55 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Tregtisë si dhe vendim mbi vendosjen e pagës me normë në 
tregti, miratuar nga Kryesia e Këshillit të Ministrave në 
mbledhjen e datës 09.01.1973. 

1973 9 
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56 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë si dhe vendim i miratuar nga 
Kryesia e Këshillit të Ministrave në mbledhjen e datës 
09.01.1973, mbi heqjen nga inventari pyjor të 650 ha pyjeve. 

1973 5 

57 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.02.1973. 

1973 43 

58 Raport i Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shtetit, mbi 
bilancin e Bankës së Shtetit dhe Bankës Bujqësore dhe disa 
probleme të veprimtarisë për vitin 1972 si dhe vendim mbi 
miratimin e tyre. 

1973 26 

59 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e furnizimit të 
popullit me fruta e perime, shqyrtuar nga Kryesia e Këshillit 
të Ministrave më datë 09.02.1973. 

1973 6 

60 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit si dhe vendim, i 
miratuar nga Kryesia e Këshillit të Ministrave më datë 
09.02.1973, mbi ndërtimin e banesave për strehimin e 
specialistëve në kooperativat bujqësore. 

1973 8 

61 Procesverval i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973 për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi zbatimin e marrëveshjeve dhe kontratave 
tregtare për vitin 1972 dhe përfundimin e tyre për vitin 1973 
së bashku me raportin. 

1973 45 

62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministreave, datë 31.03.1973 për shqyrtimin e raportit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi zbatimin e letrës së 
Këshillit të Ministrave të vitit 1970, për mbrojtjen nga zjarri së 
bashku me raportin. 

1973 15 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 31.03.1973, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, mbi eksplozionin e gazit metan 
në nivelin e tretë të pusit Nr.1 në Memaliaj së bashku me 
raportin. 

1973 14 
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64 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 31.03.1973, për shqyrtimin e relacionit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit dhe asaj të Postave e 
Telekomunikacioneve si dhe vendimi përkatës për fazën e 
dytë të Televizionit dhe dëgjimin e Radio Tiranës. 

1973 12 

65 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973 për shqyrtimin e relacionit të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi projektdetyrën e 
zgjeruar të Fabrikës së Gomës në Shkozet të Durrësit, së 
bashku me relacionin. 

1973 9 

66 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës si dhe vendimi përkatës, mbi krijimin e Institutit të 
Gjuhëve të Huaja. 

1973 8 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973 dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 
Ministrave, lidhur me orarin e reduktuar dhe lejet krijuese të 
shkrimtarëve dhe artistëve. 

1973 4 

68 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973 dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
ushqimin pa pagesë të personelit të kuzhinave të ushqimit 
social. 

1973 5 

69 Procesverbal dhe udhëzim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 31.03.1973 si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi pagesën e punonjësve të organikave të kohës 
së luftës që marrin pjesë në stërvitje ose përgatitje ushtarake. 

1973 11 

70 Procesverbal dhe vendim i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave, datë 31.03.1973 si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi krijimin e disa 
ndërmarrjeve të grumbullim-përpunimit. 

1973 10 
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71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i miratuar në 
mbledhje, mbi studimin dhe projektimin e Portit të Ri në 
Vlorë. 

1973 30 

72 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i miratuar në 
mbledhjen mbi rrugën automobilistike Kalimash-Kukës i Ri-
Morinë. 

1973 14 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Tregtisë dhe vendim i miratuar nga mbledhja, mbi bilancin 
faktik të të ardhurave dhe shpenzimet në valutë për vitin 
1973, ndryshime në bilancin e vitit 1973 dhe mbi bilancin 
paraprak të vitit 1974. 

1973 57 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe vendim i miratuar në mbledhjen mbi 
miratimin e projektdetyrës së zgjeruar të Fabrikës së 
Prodhimeve të Gomës në Durrës. 

1973 82 

75 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe vendim i miratuar në mbledhjen mbi ndërtimin 
e fabrikës për prodhimin e shtyllave metalike për minierat. 

1973 11 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973 dhe relacion e Ministrisë së Financave, mbi 
gjendjen e monedhës në thesar. 

1973 7 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973 dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
unifikimin e çmimeve të blerjes dhe të shitjes së qumështit. 

1973 7 
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78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973 dhe raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi zbatimin e udhëzimit të Qeverisë Nr.3, datë 13.04.1971, 
mbi organizimin e punës për kualifikimin e kuadrove 
shtetërorë dhe ekonomikë. 

1973 11 

79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973 dhe studim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
zhvillimin 20-vjecar të ekonomisë pyjore. 

1973 42 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës dhe vendim i miratuar nga mbledhja mbi krijimin e 
ekonomisë didaktike të Institutit të Lartë Bujqësor në Kamëz. 

1973 19 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973 dhe raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e 
detyrave të ngarkuara me vendim të Këshillit të Ministrave 
Nr.22, datë 08.02.1972 për zgjerimin e mallrave të konsumit të 
gjerë. 

1973 31 

82 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973 dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
gjendjen dhe sistemimin e fëmijëve me të meta mendore, të 
sëmurëve psiqikë, të sëmurëve kronikë dhe azilierëve. 

1973 9 

83 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973 dhe informacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi dhënien llogari nga organet e punëve të 
brendshme para organeve të zgjedhura të pushtetit. 

1973 15 

84 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim 
i miratuar nga mbledhja, mbi kontributin e kooperativave 
bujqësore për pensionet e anëtarëve të tyre. 

1973 10 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973, relacion i Komitetit të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i miratuar në mbledhje, mbi miratimin e rregullores 
mbi detyrat dhe të drejtat e Komitetit të Punës dhe të Pagave. 

1973 12 
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86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973 për shqyrtimin e relacionit të Komisionit 
Qeveritar së bashku me relacionin dhe materialin e dërguar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme në 
Legjislacionin në fuqi, për forcimin e disiplinës dhe 
përgjegjësinë personale. 

1973 80 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973 për shqyrtimin e raportit të Inspektimit të 
Shtetit, mbi disa probleme tekniko-teknologjike dhe 
ekonomiko-financiare të industrisë së naftës gjatë periudhës 
1971-3-mujori i  parë i vitit 1973. 

1973 41 

88 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Industrisë e të Minierave, mbi linjën 220 kw Vau 
i Dejës-Koman-Fierzë. 

1973 6 

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
planit të prodhimit të qymyrgurit për vitin 1973. 

1973 16 

90 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.07.1973, relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi mbi 
importimin dhe eksportimin e sendeve si dhe tagrin doganor. 

1973 17 

91 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Financave 
si dhe vendimi përkatës, mbi rrumbullakimin e çmimeve të 
shitjes të artikujve ushqimorë. 

1973 20 

92 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, relacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore si dhe vendimi përkatës, mbi ndarjen e Uzinës 
Elektromekanike në Durrës. 

1973 15 
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93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, informacion i Ministrisë së Financave dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit si dhe letra e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi vjedhjen e arkës së 
shërbimit në Belsh, procesin e djegies së bankënotave të 
dëmtuara si dhe mbi sigurimin e vlerave monetare. 

1973 23 

94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, relacion i Ministrisë së Financave si dhe 
vendimi përkatës, mbi çmimin e blerjes së arit dhe disa çështje 
të tjera. 

1973 9 

95 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.07.1973, raport i Ministrisë së Bujqësisë si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin dhe furnizimin e 
pandërprerë të popullit me perime. 

1973 92 

96 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.09.1973 për shqyrtimin e raportit të Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi vënien në jetë të detyrave që shtroi 
Kongresi i 6-të i Partisë së Punës së Shqipërisë, për zhvillimin 
e shpejtë të zonave kodrinore-malore së bashku me raportin. 

1973 58 

97 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.09.1973, raport i Komisionit të Planit të Shtetit si dhe 
materiali i dërguar Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë, mbi plotësimin e detyrave të Kongresit të 6-të të 
Partisë së Punës së Shqipërisë sipas asortimenteve dhe masat 
për përmirësimin e gjendjes. 

1973 39 

98 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.09.1973 dhe studim i Ministrisë së Komunikacioneve 
dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi zgjerimin e mëtejshëm të 
porteve dhe të rrjetit hekurudhor në vendin tonë. 

1973 38 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

99 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.09.1973, vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi disa masa për nxitjen e 
prodhimit të mishit si dhe vendimet e Këshillit të Ministrave 
mbi ndyshime në çmimet e blerjes dhe të shitjes së mishit me 
pakicë dhe mbi unifikimin e  çmimeve të blerjes dhe të shitjes 
së qumështit. 

1973 51 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.09.1973 dhe raport i Ministrisë së Tregtisë e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës si dhe letra 
e Kryesisë, mbi luftën parandaluese kundër zjarrit. 

1973 45 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973 dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi disa 
probleme ekonomiko-financiare të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1973 42 

102 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973 dhe raport i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
mbi masat e  marra për vendosjen dhe zbatimin e normativave 
teknike të harxhimit të materialeve. 

1973 10 

103 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973, raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
dhe letra e Kryesisë mbi arsimin 8-vjeçar dhe të mesëm pa 
shkëputje nga puna si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi çeljen e shkollave të mesme profesionale pa shkëputje nga 
puna. 

1973 23 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973 së bashku me relacionin e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe kriteret orientuese, të miratuara mbi kriteret e 
rregullimit të marrëdhënieve pasurore që lindin nga kalimi i 
kooperativave bujqësore në ndërmarrjet bujqësore. 

1973 17 

105 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973, studim i Komitetit të Punës dhe të Pagave si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
pagat e punonjësve të bujqësisë. 

1973 16 
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106 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973, relacion i Gjykatës së Lartë dhe i Prokurorisë 
së Përgjithshme dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi disa probleme të organizimit gjyqësor si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në organikat e 
Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme. 

1973 34 

107 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.11.1973 dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Sarandës. 

1973 21 

108 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.11.1973, për shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Bujqësisë mbi përfundimin e aksionit për studimin e tokave 
dhe detyrat për të ardhmen, raporti dhe letra e Kryesisë për  
këtë çështje. 

1973 35 

109 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.11.1973, relacionet e Komitetit të Punës dhe të Pagave 
dhe konkluzionet e Kryesisë, dërguar Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
kriteret e atestimit profesional dhe kriteret e ndërtimit të 
pagave. 

1973 113 

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.11.1973, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe Ministrisë së Ndërtimit si dhe vendim mbi 
miratimin e projektidesë së linjës 220 kw Vau i Dejës-Koman-
Fierzë. 

1973 11 

111 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
vendim i miratuar nga Kryesia, mbi masat për t'u dhënë fund 
shfaqjeve të liberalizmit në institucionet shëndetësore, për 
përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetësor mjekësor. 

1973 38 
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112 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim 
i miratuar nga ana e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
disa ndyshime në kriteret dhe caktimin e çmimeve të 
perimeve dhe frutave të njoma. 

1973 53 

113 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim 
i miratuar nga Kryesia, mbi disa masa për forcimin e 
mëtejshëm të organizmave që merren me çmimet. 

1973 13 

114 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe vendim i 
miratuar nga Kryesia mbi disa ndryshime në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.198, datë 25-26.11.1970, mbi 
strukturën organizative dhe kontigjentin e personelit për 
Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës. 

1973 40 

115 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973 dhe njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, mbi disa 
probleme të evakuimit të materialeve dokumentare. 

1973 13 

116 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, relacion i Ministrisë së Indutrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe vendim i miratuar nga Kryesia, mbi forcimin 
organizativ të punës dhe krijimin e stacionit të kërkimeve dhe 
projektimeve si dhe reparteve për ndërtimin dhe mirëmbajtjen 
e objekteve të peshkimit. 

1973 9 

117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973 dhe njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
e mbi rregullimin e lejes së banimit të shtetasve. 

1973 6 

118 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, mbi mosmiratimin e relacionit të Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi bilancin paraprak të të ardhurave, 
shpenzimeve dhe kufijve të eksport-importit për vitin 1975, së 
bashku me relacionin. 

1975 22 

3 Vendime qarkulluese.   
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119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi një ndryshim në udhëzimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.3, datë 25-26.11.1970, mbi metodologjinë e 
planifikimit të ekonomisë popullore. 

1973 9 

120 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Komisionit 
të Planit të Shtetit e ministrive, mbi ndryshime në planin e 
ndërtimeve të vitit 1973, rritje vlefte për disa vepra të 
pesëvjeçarit të 5-të dhe ndryshime e kalime fondesh. 

1973 67 

121 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
dikastereve përkatëse, mbi krijimin e ndërmarrjeve, kalimin e 
dikastereve dhe transferim varësie ndërmarrjesh. 

1973 46 

122 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresë e Ministrisë 
së Ndërtimit, mbi krijimin e Drejtorisë Qendrore të Furnizimit 
Materialo-Teknik të Ndërtimit. 

1973 8 

123 Vendimet e Këshillit të Ministrave, mbi masat për zbatimin e 
një regjimi të rreptë kursimi në të gjithë sektorët ekonomikë, 
kulturorë, arsimorë dhe të shërbimeve të tjera e mbi masat për 
kursimin e energjisë elektrike. 

1973 61 

124 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe studim i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi caktimin e vendit për akostimin e 
çisternave të naftës në Bredenesh (Gjiu i Sarandës). 

1973 20 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, mbi miratimin e projektidesë së 
Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në Fushë-Arrëz. 

1973 8 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi miratim sheshi për ndërtimin e 
dambës së dytë të mbeturinave të Fabrikës së Pasurimit të 
Bakrit në Reps. 

1973 11 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, mbi 
ngritjen e Fabrikës së Çimentos në Ura-Vajgurore në Berat. 

1973 6 

128 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit, mbi ngritjen e kompleksit të vajrave në Rogozhinë. 

1973 11 
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129 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi miratimin e projektdetyrës së zgjeruar të 
Uzinës së Antibiotikëve. 

1973 10 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
bilancin e drithërave të bukës për vitin 1973. 

1973 5 

131 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi rritjen e vleftës së plotë dhe financimin e 
punimeve të serave me ngrohje në kooperativat e tipit të lartë 
në vitin 1973. 

1973 7 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e kontratës tip 
midis stacioneve të makinave, traktorëve dhe kooperativave 
bujqësore. 

1973 29 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi ngritjen e kooperativave bujqësore të tipit të 
lartë për vitin 1974. 

1973 11 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontributin e 
kooperativave bujqësore për pensionet e anëtarëve të tyre për 
vitin 1973. 

1973 2 

135 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi rritjen e vleftës së 
plotë të riparimit të digës së Çengelajt në Durrës. 

1973 10 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Pogradecit, mbi 
dhënien e ndihmës falas për ndërtimin e shtëpive në fshatin 
Çezmë të Pogradecit. 

1973 6 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi kalimin 
e 161 ha tokë nga pronësia kooperativiste në administrimin e 
shkollave të mesme bujqësore. 

1973 8 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi miratimin e skemës 
ujitëse të rrethit të Shkodrës. 

1973 14 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi trajtimin e dhuruesve specialë të gjakut. 

1973 4 
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140 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi 
krijimin e Klinikës Stomatologjike Universitare dhe mbi 
krijimin e Institutit të Studimeve Kërkimore të Mjekësisë 
Ushtarake. 

1973 18 

141 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e bilancit 
paraprak të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë dhe 
kufijtë e eksportit për vitin 1975 dhe mbi planin e kreditit dhe 
të arkës për vitin 1974. 

1973 34 

142 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Komisionit 
të Planit të Shtetit e ministrive, mbi akordim valute të lirë për 
importim mallrash dhe pajisjesh. 

1973 56 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave mbi një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.39, datë 13.03.1969, mbi zgjerimin e shërbimit 
bankar dhe të arkave të kursimit. 

1973 3 

144 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Financave, mbi caktim dhe ndryshime çmimesh të blerjes 
dhe të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, blegtorale 
dhe artikujve të industrisë së pëdorimit të gjerë. 

1973 30 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Arbitrazhit 
Shtetëror, mbi miratimin e rregullores mbi shqyrtimin e 
mosmarreveshjeve nga Arbitrazhi Shtetëror. 

1973 13 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.186, datë 10.12.1971, mbi shqyrtimin e raportit 
të Komisionit për tunelizimin e ndërtesave. 

1973 11 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit dhe planimetria mbi 
miratimin e vendit për ndërtimin e varrezave publike të 
qytetit të Fierit. 

1973 10 
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148 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.126, datë 31.08.1973, mbi zbatimin e 
njësive ligjore të matjes si dhe mbi prodhimin, riparimin dhe 
përdorimin e mjeteve të matjes. 

1973 5 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komitetit të 
Punës dhe të Pagave pranë Këshillit të Ministrave. 

1973 5 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.169, datë 14.12.1972, mbi 
disa probleme të punës dhe të pagave. 

1973 3 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës dhe Ministrisë së Financave, mbi 
miratimin e rregullores, mbi kriteret për akordimin e bursave. 

1973 28 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi hapjen e kolonisë së edukimit të 
fëmijëve si dhe udhëzim mbi masat që duhen marrë për 
zbatimin e tij. 

1973 16 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi emërtimin e Shtëpisë Botuese të 
Letërsisë Politiko-Shoqërore "8 Nëntori". 

1973 6 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Akademisë së 
Shkencave, mbi krijimin e  Komitetit Kombëtar për Studimin e 
Historisë së Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. 

1973 7 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve, mbi shtesë fondi për lejet krijuese 
me rastin e 30-Vjetorit të Çlirimit. 

1973 7 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi trajtimin e pjesëmarrësve në 
Festivalin Folkloristik Kombëtar të Gjirokastrës. 

1973 9 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi përgjegjësinë materiale të 
personelit drejtues administrativ dhe letraro-artistik. 

1973 6 
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158 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Kryetarit të 
Komitetit të Çmimeve të Republikës, mbi heqjen e Çmimit të 
Republikës Fadil Paçramit. 

1973 4 

159 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Financave e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
caktimin dhe trajtimin e trajnierëve sportivë dhe mbi 
fuqizimin e vendimit, mbi shpërblimin teknik të gjyqtarëve 
sportivë dhe mbi dhuratat. 

1973 10 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Institutit të 
Studimeve Ekonomike në Akademinë e Shkencave. 

1973 2 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Asamblesë 
së Parë të Akademisë së Shkencave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1973 8 

162 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e 
strukturave organizative, ndryshime në strukurat 
organizative dhe në kontigjentin e personelit të ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1973 74 

163 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjen e 
kuadrove të organeve të pushtetit dhe të ekonomisë, së 
bashku me propozimet përkatëse. 

1973 95 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si dhe propozimi përkatës. 

1973 4 

165 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi lëvizjen e 
kuadrove të ushtrisë dhe organeve të punëve të brendshme, së 
bashku me propozimet përkatëse. 

1973 52 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi shtesë funksionesh dhe limit 
organik, Ministrisë së Punëve të Bredshme. 

1973 6 

167 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Financave, mbi ndryshime në pagat e punonjësve. 

1973 20 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi një shtesë për vështirësi shërbimi. 

1973 5 
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169 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
delegacioneve të dërguara në shtetet e tjera në mbledhjet 
ndërkombëtare, së bashku me propozimet e ministrive dhe 
institucioneve qendrore. 

1973 142 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi njohjen e shtetit të pavarur të Guinesë 
(Bisau) dhe të ishujve të Kepit të Gjelbër. 

1973 5 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi pajisjen e anijeve të Flotës Tregtare 
dhe Flotës së Peshkimit me armatime për mbrojtje. 

1973 6 

172 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e një ndihme materiale Partisë Popullore të Laosit. 

1973 6 

173 Vendime të Këshillit të Ministrave, letra e Kryetarit të 
Qeverisë së RD të Vietnamit dhe propozimet e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe Këshillit Qendror të BPSH, mbi 
dhënien e ndihmave ekonomike popullit të RD të Vietnamit. 

1973 27 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
mbledhjet ndërkombëtare gjatë vitit 1973. 

1973 6 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, për miratimin e protokollit të mbledhjes 
së 23-të të Komisionit kryesor të përbashkët shqiptaro-
jugosllav, mbi masat për të ndaluar ose zgjidhur incidentet që 
eventualisht mund të ngjasin në të ardhmen në vijën e kufirit 
shtetëror shqiptaro-jugosllav. 

1973 16 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe informacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi miratimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të 
Komisionit kryesor të përbashkët shqiptaro-jugosllav për 
zgjidhjen e incidenteve kufitare mbajtur në Beograd nga 21.05-
09.06.1973, lidhur me shfrytëzimin e mineralit të kromit në 
nëntokën tonë nga ana e jugosllavëve. 

1973 53 
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177 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi miratimin e protokollit të Komisionit 
të përbashkët shqiptaro-jugosllav, për rindërtimin, riparimin 
dhe mirëmbajtjen e shenjave të vijës së kufirit. 

1973 33 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
marrëveshjes mbi marrëdhëniet kulturore e shkencore midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Islamike të 
Pakistanit. 

1973 8 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi miratimin e shkëmbimit të 
specialistëve me RD të Vietnamit për vitet 1973-1974. 

1973 7 

180 Vendime së Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacionet e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
çështjet e pensionit për merita të veçanta. 

1973 108 

181 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrje në pension 
pleqërie të jashtëzakonshme, së bashku me propozimin e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
dikastereve përkatëse. 

1973 187 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi një ndryshim në vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.30, datë 21.02.1972, mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të bazës materiale për edukimin, 
shplodhjen dhe argëtimin e fëmijëve dhe të rinisë. 

1973 6 

183 Protokoll i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, studimi përkatës dhe letra e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe institucioneve 
qendrore rreth drejtimeve ku mund të përsoset më tej 
përdorimi i disa levave ekonomike për forcimin e hozrashotit. 

1973 35 

184 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi zbatimin e nenit 9 të urdhëresës së Këshillit të 
Ministrave Nr.2, datë 22.02.1972, mbi sigurimin, shpërndarjen 
dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1973 6 

185 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e stazhit 
në prodhim të nxënësve dhe të studentëve. 

1973 18 
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186 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion i Byrosë Juridike 
dhe letra e dy qytetarëve, mbi një shtesë në udhëzimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.3, datë 07.10.1968, mbi ndihmën 
ekonomike personave të paaftë për punë dhe pa ndihmë. 

1973 9 

187 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi masat që duhen marrë për freskimin e 
mallrave të rezervës shtetërore si dhe urdhëresë mbi mënyrën 
e transportimit dhe ngarkim-shkarkimit të mallrave. 

1973 9 

188 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi zbatimin e dekretit Nr.4278, datë 
20.06.1967, mbi ndalimin e hyrjes dhe të daljes në Republikën 
Popullore të Shqipërisë, të sendeve dhe vlerave monetare që 
dërgojnë të arratisurit ose që u dërgohen atyre. 

1973 13 

189 Urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
ministrive, institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
organizimin e kontrollit dhe të informacionit për zbatimin e 
detyrave që dalin nga fjalimet e fundit të shokut Enver. 

1973 16 

190 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi përmirësimin e drejtimit 
të punës, përsosjen e normimit dhe mbi aktivin kombëtar të 
industrisë mekanike. 

1973 12 

191 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi eksperimentimin e 
formave të reja të shpërblimit të punës. 

1973 2 

192 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi ndalimin e punës jashtë 
kohës normale. 

1973 4 

193 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi masat e 
zbatimin e letrës së Këshillit të Ministrave Nr.796, datë 
17.05.1972, mbi masat për sigurimin e planit të prodhimit dhe 
të shitjes shtetit, të drithërave të bukës. 

1973 16 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

194 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi afatet e zbërthimit të 
planeve dhe lidhjes së kontratave. 

1973 3 

195 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë 
së Financave, Prokurorisë së Përgjithshme dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zbatimin 
rigoroz të udhëzimit të Këshillit të Ministrave Nr.1, datë 
13.03.1968 mbi disa kritere për zbatimin e neneve 45 e 48 të 
ligjit mbi Sigurimet Shoqërore Shtetërore. 

1973 10 

196 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë 
së Bujqësisë, Komisionit të Planit të Shtetit dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
planifikimin dhe evidentimin e krahëve të punës me 
kooperativat bujqësore. 

1973 4 

197 Urdhër i Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Bujqësisë, Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
blerjen dhe shitjen e drithërave me lagështirë kondicionale. 

1973 4 

198 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe disa 
ministrive, mbi disa masa për grumbullimin dhe përpunimin 
e plehrave dhe të hedhurinave. 

1973 4 

199 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë kolektivave 
punonjëse të ndërmarrjeve, institucioneve dhe kooperativave 
bujqësore, mbi disa qëndrime antisocialiste në administrimin e 
pasurisë sociale. 

1973 19 

200 Urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi heqjen nga 
vendet me përgjegjësi materiale të punonjësve që janë dënuar 
për përvetësim të pasurisë socialiste dhe të atyre që nuk i kanë 
kushtet e kërkuara. 

1973 13 
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201 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe i Komitetit Ekzkutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit, mbi ruajtjen e 
veprave ekonomike drejtuar ministrive, institucioneve 
qendrore dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve. 

1973 7 

202 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, anëtarëve të kooperativave bujqësore 
dhe punëtorëve të ndërmarrjeve bujqësore, mbi luftën kundër 
shpërdorimeve dhe vjedhjeve në prodhimet e kooperativave 
dhe ndërmarrjeve bujqësore. 

1973 9 

203 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e dekretit 
Nr.4541, datë 06.09.1969 mbi prodhimin dhe tatimin e rakisë. 

1973 2 

204 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshilllave popullore të rretheve, mbi shpërdorimet nga disa 
kuadro drejtues të ndërmarrjes së peshkimit në Durrës. 

1973 5 

205 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe kolektivave të parqeve 
automobilistike të vendit, mbi luftën që duhet bërë kundër 
qëndrimeve të padenja dhe veprimeve të kundërligjshme të 
disa shoferëve. 

1973 4 

206 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi marrjen e masave për 
mbrojtjen e pronës socialiste nga zjarret si dhe informacioni i 
aparatit për këtë punë. 

1973 5 
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207 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi sigurimin  e kushteve 
për kremtimin e ngjarjeve historike dhe ngritjen e muzeumeve 
të fshatrave, shpenzimet për kremtimin e festës së 30-Vjetorit 
dhe ngritjen e ekspozitës së 30-Vjetorit të Çlirimit. 

1973 10 

208 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive 
dhe institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi literaturën antisocialiste 
që vjen me arkat e makinerive të impotit dhe mbi disiplinimin 
e porosive, ardhjes dhe administrimin e literaturës së huaj në 
vendin tonë, së bashku me vendimin e Sekretariatit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë Nr.37, 
datë 20.01.1962 mbi këtë problem. 

1973 23 

209 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
detyrave lidhur me përmirësimin e mëtejshëm të kushteve për 
edukimin, shplodhjen dhe argëtimin e rinisë dhe të fëmijëve. 

1973 4 

210 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe Ministrisë 
së Arsimit dhe të Kulturës, mbi pasurimin e Muzeut 
Kombëtar me armë të vjetra e trofe. 

1973 3 

211 Letër e Këshillit të Ministrave (e Kryesisë), drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe organeve të shtypit, mbi ndjekjen e 
kritikave që bëhen në shtyp. 

1973 3 

212 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi ruajtjen e sekretit profesional në 
mjekësi. 

1973 3 

213 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi zbatimin e detyrave për 
evidentimin e vjetërsisë në punë të punonjësve. 

1973 5 
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214 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zgjidhjen e 
ankesave dhe kërkesave për leje banimi në qytete. 

1973 4 

215 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi administrimin e 
ndërtesave shtetërore. 

1973 4 

216 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
organizimin e kontrollit për zbatimin e dekretit mbi 
shtetëzimin e ndërtesave në fshat. 

1973 2 

217 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zbatimin 
rigoroz të dispozitave në fuqi që rregullojnë shitjen e 
ndërtesave, pronë vetjake. 

1973 2 

218 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve si dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi kontrollin e letërnjoftimeve. 

1973 5 

219 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komitetit 
Shtetëror të Kulturës Fizike dhe Sporteve, mbi ndalimin e 
aktivizimit në ekipet sportive të elementeve me përbërje e 
qëndrim jo të mirë moralo-politik. 

1973 4 

220 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi zbatimin e udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e nevojave për punë, 
shkollë dhe strehim të emigrantëve kosovarë që banojnë në 
Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1973 3 
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221 Urdhër i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, drejtuar 
titullarëve të ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
ndërlidhjen e pandërprerë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave. 

1973 3 

222 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive 
dhe institucioneve qendrore, mbi zbatimin e plotë të porosive 
për dërgimin e punonjësve jashtë shtetit për eksperiencë dhe 
specializim. 

1973 4 

223 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen në 
gadishmëri të mullinjve me ujë. 

1973 3 

224 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e pensioneve 
të pleqërisë në raste të jashtëzakonshme. 

1973 3 

225 Letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi disa 
konkluzione të seminarit për punën me ankesat në rrethet e 
Vlorës, Durrësit dhe Shkodrës. 

1973 3 

226 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e 
zyrave të disa dikastereve dhe institucioneve qendrore. 

1973 3 

227 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e 
policëve të shërbimit të detyrueshëm për të qëndruar në 
shërbim aktiv. 

1973 3 

228 Letra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi funksionimin 
e Arbitrazhit Shtetëror dhe zbatimin e masave administrative 
nga ana e tij. 

1973 3 

4 Detyrat e  Kryeministrit.   

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

1973 178 

229/1 Informacione mbi disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave shoku Mehmet Shehu me bazën dhe 
shtruar prej tij Aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje. 

1973 107 

5 Bisedimet.   
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230 Procesverbal mbi bisedimet që ka zhvilluar Zëvendëskryetari i 
Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, me përfaqësues të Trupit 
Diplomatik të akredituar në Republikën Popullore të 
Shqipërisë si dhe me delegacione dhe personalitete që kanë 
vizituar vendin tonë. 

1973 97 

6 Sekretaria e Përgjithshme.   

231 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 09.01.1973 dhe 09.02.1973. 

1973 89 

232 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, raport i 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera qendrore, 
mbi hartimin e prognozës së zhvillimit të ekonomisë dhe 
kulturës deri në vitin 1990 si dhe mbi hartimin e planit të 
pesëvjeçarit të 6-të 1976-1980. 

1973 69 

233 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 18.12.1973 dhe 
relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përmirësimin e 
organizimit dhe të drejtimit të ndërmarrjeve ekonomike 
nëpërmjet përqëndrimit, specializimit dhe kooperimit të 
prodhimit. 

1973 17 

234 Qarkore e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Këshillin Qendror të BPSH-së, mbi organizimin e emulacionit 
socialist dhe garat me rastin e 30-Vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut. 

1973 16 

235 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, drejtuar Këshillit 
të Ministrave mbi shkallën e mekanizimit të punës dhe raport 
i Komitetit Shtetëror të Punës e të Pagave e Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi normimin e punës dhe vendosjen e 
normave teknike. 

1973 32 

236 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, ministritë e institucionet e tjera, mbi 
sigurimin, shpërndarjen dhe sistemimin e fuqisë punëtore. 

1973 25 
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237 Ligj i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 24.10, 30.06 dhe 02.07.1974, 
vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë, mbi realizimin e planit të 
shtetit për vitin 1973 dhe projektplanin e vitit 1974, realizimin 
e tij për 6-mujorin e parë të vitit 1975 si dhe ndryshimet që ka 
pasur ky plan. 

1973 130 

237/1 Ligj i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 24.10, 30.06 dhe 02.07.1974, 
vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë, mbi realizimin e planit të 
shtetit për vitin 1973 dhe projektplanin e vitit 1974, realizimin 
e tij për 6-mujorin e parë të vitit 1975 si dhe ndryshimet që ka 
pasur ky plan. 

1973 251 

237/2 Ligj i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 24.10, 30.06 dhe 02.07.1974, 
vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë, mbi realizimin e planit të 
shtetit për vitin 1973 dhe projektplanin e vitit 1974, realizimin 
e tij për 6-mujorin e parë të vitit 1975 si dhe ndryshimet që ka 
pasur ky plan. 

1973 162 

237/3 Ligj i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 24.10, 30.06 dhe 02.07.1974, 
vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë, mbi realizimin e planit të 
shtetit për vitin 1973 dhe projektplanin e vitit 1974, realizimin 
e tij për 6-mujorin e parë të vitit 1975 si dhe ndryshimet që ka 
pasur ky plan. 

1973 58 

237/4 Ligj i Kuvendit Popullor, procesverbale të mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 24.10, 30.06 dhe 02.07.1974, 
vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë, mbi realizimin e planit të 
shtetit për vitin 1973 dhe projektplanin e vitit 1974, realizimin 
e tij për 6-mujorin e parë të vitit 1975 si dhe ndryshimet që ka 
pasur ky plan. 

1973 148 
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238 Vendime të Këshillit të Ministrave, diskutim i Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë, institucionet e tjera dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi forcimin e regjimit të 
kursimit në të gjithë sektorët ekonomikë dhe mbi kursimin e 
energjisë elektrike. 

1973 77 

239 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime në dispozitat për 
metodologjinë e planifikimit. 

1973 76 

240 Procesverbale, raporte, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe institucione të 
tjera, mbi revolucionarizimin e mëtejshëm të pushtetit sipas 
fjalës së shokut Enver Hoxha, mbajtur më 15 mars 1973 dhe në 
Plenumin e 4-ët të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

1973 229 

240/1 Procesverbale, raporte, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe institucione të 
tjera, mbi revolucionarizimin e mëtejshëm të pushtetit sipas 
fjalës së shokut Enver Hoxha, mbajtur më 15 mars 1973 dhe në 
Plenumin e 4-ët të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

1973 354 

241 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi organizimin e kontrollit 
dhe të informacionit për zbatimin e detyrave që dalin nga 
fjalimet e shokut Enver Hoxha. 

1973 17 

242 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, ministritë dhe 
institucionet e tjera qendrore, mbi çështjet që janë ngritur në 
Plenumin e 3-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë si dhe ato që duhen zgjidhur nga organet 
shtetërore. 

1973 68 
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243 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi disa probleme 
që kanë dalë gjatë punës së ekipit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave në rrethet e Krujës e Vlorës. 

1973 46 

244 Qarkore e Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore, mbi problemet që janë ngritur në Kongresin e 6-të të 
BRPSH-së. 

1973 52 

245 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi disa probleme 
që ka ngritur Sektori i Informacionit i Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1973 21 

246 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi çështjet që kanë ngritur rrethet e 
Kukësit dhe Skraparit në mbledhjet e këshillave popullore të 
rretheve. 

1973 16 

247 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.02.1973, mbi çështjet që do të shqyrtojë Këshilli i Ministrave 
për vitin 1973, Kryesia e Këshillit të Ministrave për 6-mujorin 
e parë të vitit 1973 dhe plani tematik i seminareve me kuadrot 
kryesore të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për vitin 1973 si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me ministritë dhe instituciot e tjera qendrore, mbi 
këto çështje së bashku me planet e punës të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për ndihmë bazës. 

1973 58 

248 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme, Gjykatës së 
Lartë dhe institucioneve të tjera, mbi zbatimin e rregullave të 
sigurimit teknik në punë. 

1973 41 

249 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 31.03.1973 dhe 12.09.1973, mbi masat që 
duhen marrë për mbrojtjen nga zjarri dhe zjarrin e rënë në 
depot e NTAI në Tiranë, së bashku me qarkoret dhe 
korrespondencën përkatëse. 

1973 80 
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250 Procesverbale mbajtur në seminarin e organizuar nga Këshilli 
i Ministrave me kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe zëvendësministrat e 
ministrive, mbi forcimin e mëtejshëm të disiplinës personale 
dhe njohjen e popullarizimin e ligjeve në aparatet shtetërore, 
së bashku me referatet dhe materialet e tjera përkatëse. 

1973 207 

251 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Prokurorinë e Përgjithshme, 
Gjykatën e Lartë dhe institucione të tjera, mbi mbrojtjen e 
ligjshmërisë socialiste si dhe vendimi i Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për disa 
përmirësime në organizimin gjyqësor. 

1973 237 

252 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi disa qëndrime 
antisocialiste në administrimin e pasurisë socialiste si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me këto institucione 
për këtë çështje. 

1973 140 

252/1 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi disa qëndrime 
antisocialiste në administrimin e pasurisë socialiste si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me këto institucione 
për këtë çështje. 

1973 158 

253 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e 
protokolleve të komisioneve shqiptaro-jugosllave, për 
zgjidhjen e incidenteve kufitare, zgjidhjen dhe parandalimin e 
këtyre incidenteve si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi 
kërkesën e disa peshkatarëve italianë për kthimin e 
motobarkës së tyre të konfiskuar nga pala jonë. 

1973 60 

254 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi mbledhjen e 9-të të nënkomisionit 
shqiptaro-jugosllav, për rregullimin e liqenit të Shkodrës, 
Drinit dhe Bunës dhe mbi mbledhjen e 10-të të Komisionit për 
ekonominë ujore. 

1973 15 
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255 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi ndryshimin e orës në 
vendin tonë si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Tiranës, mbi vendosjen në godina të disa ministrive dhe 
institucioneve të tjera. 

1973 30 

256 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Kinës e Republikës Socialiste të Rumanisë. 

1973 203 

257 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi ndërtimin, mirëmbajtjen dhe shpenzime të 
ndryshme financiare që nevojiten për këtë drejtori. 

1973 29 

258 Urdhër i Këshillit të Ministrave, drejtuar ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi freskimin e mallrave të 
rezervës shtetërore, së bashku me relacionin përkatës të 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

1973 3 

259 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973, mbi dhënien llogari të organeve të Punëve të 
Brendshme para organeve të zgjedhura të pushtetit, vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi pajisjet e anijeve të Flotës Tregtare 
me armatime për mbrojtje, qarkore e Këshillit të Ministrave, 
drejtuar gjthë komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi lejimin e policëve të shërbimit të detyrueshëm 
për të qëndruar në shërbim aktiv si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi probleme 
ushtarake. 

1973 32 

260 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, qarkore e 
Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi trajtimin e emigrantëve 
kosovarë në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1973 6 
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261 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi interpretimin e udhëzimeve 
për masën e dëbimit dhe të internimit. 

1973 10 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e shtetit të 
Guinesë (Bisao) dhe Kepit të Gjelbër. 

1973 3 

263 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën e dhënë 
popullit të RD të Vietnamit dhe Laosit. 

1973 7 

264 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 09.12.1973, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione 
dhe korrespondencë, mbi evakuimin dhe sistemimin e 
arkivave. 

1973 78 

265 Telegrame, drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave nga mitingje të 
organizuara në rrethe të ndryshme të vendit, në ndërmarrje 
dhe reparte ushtarake me raste festash dhe përvjetorësh. 

1973 58 

266 Pasqyra mbi tematikën e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve gjatë vitit 1973. 

1973 28 

267 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bashkimin e 
Grave të Shqipërisë dhe Komisionin e Planit të Shtetit, mbi 
pjesëmarrjen e grave dhe të të rejave në punën prodhuese-
shoqërore. 

1973 8 

7 Industri-Miniera.   

268 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Financave dhe institucione të tjera, mbi disa 
çështje ekonomiko-financiare të sektorëve të idustrisë dhe të 
minierave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e 
vleftave të plota të disa veprave të sektorit të minierave. 

1973 65 

269 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe masat e marra për 
vendosjen dhe zbatimin e normativave teknike të harxhimit të 
materialeve. 

1973 21 
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270 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave dhe institucione të tjera, mbi 
industrinë mekanike dhe prodhimin e makinerive për 
bujqësinë. 

1973 81 

271 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave dhe 
institucione të tjera, mbi energjinë elektrike. 

1973 51 

272 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
rezultatet e vitit 1972 për ndërmarrjet e sistemit të metalurgji-
kimisë dhe detyrat e vitit 1973. 

1973 15 

273 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave dhe institucione të tjera, mbi 
industrinë e drurit dhe të letrës. 

1973 36 

274 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave mbi gjendjen e minierave. 

1973 25 

275 Raporte të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi rezultatet gjeologjike të vitit 1972 
dhe bilancin operativ të rezervave shtetërore të mineraleve të 
dobishme. 

1973 82 

276 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, mbi industrinë e naftës dhe të gazit. 

1973 75 

277 Raporte të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi industrinë e nxjerrjes dhe 
përpunimit të kromit. 

1973 38 

278 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Fabrikës 
së Pasurimit të Bakrit në Fushë-Arrëz, mbi ndërtimin e 
dambës së dytë në Reps si dhe informacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, mbi perspektivën e kërkim-
zbulimit të mineralit të bakrit. 

1973 21 
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279 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, mbi nxjerrjen dhe 
përpunimin e mermerit. 

1973 40 

280 Studime të Marko Mehahemit, mbi shfrytëzimin e mineralit të 
hekur-nikelit mbi disa probleme të metalurgjisë së zezë dhe 
mbi shfrytëzimin e mbeturinave të ndryshme. 

1973 77 

281 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi 
prodhimin e kundërgazit për popullsinë. 

1973 3 

282 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e degës për trajtimin e 
specialistëve të huaj. 

1973 3 

283 Informacion i Institucionit të Studimeve Ekonomike, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e mineraleve të 
fundit të detrave. 

1973 2 

8 Industria e Lehtë dhe Ushqimore.   

284 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 25.05. dhe 12.09.1973, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe ministritë e tjera, mbi 
prodhimin e mallrave të konsumit të gjerë dhe mbi plotësimin 
e detyrave sipas asortimentit dhe cilësisë. 

1973 54 

285 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione e 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi krijimin e 
ndërmarrjeve dhe organizimin e tyre. 

1973 25 

286 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 02.07.1973, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen 
e Uzinës së Elektromekanikes në Durrës si dhe relacione të 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi 
prodhimin e pjesëve elektronike dhe elektrike. 

1973 28 
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287 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
18.12.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi tarifën e 
çmimeve të shfrytëzimit të materialit drusor dhe mbi tarifën e 
shpërblimit të dëmeve në pyje. 

1973 12 

288 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
dhe institucione të tjera, mbi industrinë tekstile. 

1973 78 

289 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e fabrikave për 
përpunimin e vajit, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe institucione të tjera, mbi industrinë 
ushqimore. 

1973 46 

290 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe 
institucione të tjera, mbi industrinë e peshkimit. 

1973 22 

291 Njoftim i Institutit të Studimeve Industriale, mbi zbatimin e 
detyrave për ndërtimin e kripores së re në Skroftinë-Vlorë dhe 
problemet që dalin në fazën e shfrytëzimit të saj për 
prodhimin e kripës. 

1973 8 

292 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi mbajtjen në 
gadishmëri të mullinjve me ujë si dhe korrespondenca 
përkatëse mbi këtë problem. 

1973 11 

293 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973 mbi projektdetyrën e zgjerimit të Fabrikës së 
Gomës në Durrës, raporte dhe informacione mbi ngritjen e 
Kombinatit të Pesticideve në Durrës. 

1973 51 

294 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe institucione të tjera, 
mbi ambalazhimin dhe etiketimin e mallrave. 

1973 19 
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295 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
dhe institucione të tjera, mbi prodhimet blegtorale, 
grumbullimin dhe përpunimin e tyre. 

1973 40 

296 Informacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi disa masa për 
përmirësimin e marrëdhënieve të ekonomive bujqësore dhe 
atyre të grumbullimit në fushën e shitjeve dhe të blerjes së 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1973 10 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin e një sasie 
panxharsheqeri, letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, Ministrisë së 
Bujqësisë, Ministrisë së Komunikacioneve dhe Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës, mbi 
ngarkim-shkarkimin e panxharsheqerit. 

1973 8 

298 Informacione të Ministrisë së Tregtisë dhe të Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi grumbullimin e 
bimëve mjekësore, aromatike dhe tanifere. 

1973 15 

299 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi nxjerrjen e 
shqopës. 

1973 6 

300 Informacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi organizimin e 
prodhimit të kampionaturave të sjella nga ekzpozita e Parisit 
si dhe kërkesë e Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, për dërgim specialistësh në panairin 
ndërkombëtar dhe mbi sigurimin e një kontigjenti të ri 
nxënësish në Teknikumin Teknologjik. 

1973 8 

9 Bujqësi.   

301 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen e prodhimeve bujqësore-blegtorale 
dhe realizimin e pritshëm të planit të vitit 1973 si dhe plani i 
kësaj ministrie, mbi seminaret dhe aktivet që do të zhvillohen 
gjatë vitit 1973 për bujqësinë. 

1973 18 
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302 Procesverbal i mledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.09.1973, raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit 
të 6-të të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe porosive të 
Partisë, mbi zhvillimin e zonave malore dhe kodrinore. 

1973 93 

303 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.02.1973, vendime, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera, 
mbi prodhimin, grumbullimin dhe përdorimin e drithërave të 
bukës. 

1973 196 

304 Informacione, evidenca dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi fushatën e 
mbjelljeve të kulturave bujqësore. 

1973 102 

305 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05.07.1973, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
përdorimin e një sasie valute që ka tepruar nga importimi i 
mëshqerrave, letra të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
informacione mbi prodhimin dhe furnizimin e popullatës me 
perime. 

1973 164 

306 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.11.1973, letër e Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione e informacione të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi përfundimin e aksionit të studimit 
të tokave. 

1973 144 

307 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi hapjen e tokave të reja për vitin 1973. 

1973 3 

308 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e vleftës së plotë 
të riparimit të digës së Çengelajt në Durrës, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ujitjen, 
bonifikimin dhe kullimin e tokave bujqësore. 

1973 119 
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309 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
blegtorinë. 

1973 34 

310 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi sigurimin e bazës ushqimore për blegtorinë. 

1973 19 

311 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi gjendjen e ligjshmërisë dhe kriminalitetit në 
ndërmarrjet bujqësore dhe kooperativat bujqësore si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi shtegtimin e bagëtive personale dhe oborret 
kooperativiste. 

1973 49 

312 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi rritjen dhe zhvillimin e shpendëve. 

1973 25 

313 Protokoll i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi edukimin masiv agrozooteknik të 
kooperativistëve, konventë veterinare me Rumaninë dhe 
Greqinë si dhe informacione mbi zooveterinarinë. 

1973 88 

314 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e pemëtarisë dhe ullirit. 

1973 48 

315 Informacione të Kontrollit të Shtetit, mbi vjeljen e pambukut 
çeltik dhe vjeljen e tharjen e boçeve të pambukut dhe mbi 
prerjen e gjetheve të panxharsheqerit për nevoja të bujqësisë. 

1973 64 

316 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973, mbi zhvillimin 20-vjeçar të ekonomisë pyjore, 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen nga fondi pyjor të 
650 ha pyje në rrethet Tropojë, Pukë, Mat, Mirditë dhe Vlorë si 
dhe studime, raporte dhe informacione të Ministrisë së 
Bujqësisë mbi pyjet. 

1973 82 

317 Hartat e pxjeve dhe kullotave të Shqipërisë. 1973 11 

318 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi mekanikën 
bujqësore. 

1973 20 
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319 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi kontratën tip 
midis stacionit të makinave e traktorëve dhe kooperativës 
bujqësore. 

1973 37 

320 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi problemin e krahëve të punës në kooperativat 
bujqësore dhe raporte të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi rregulloren tip të kooperativave 
bujqësore. 

1973 103 

321 Infomacion i Prokurorisë së Përgjithshme dhe letër e Këshillit 
të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, institucioneve 
qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe gjithë punonjësve të bujqësisë, mbi luftën kundër 
shpërdorimeve dhe vjedhjeve në prodhimet e kooperativave 
dhe ndërmarrjeve bujqësore. 

1973 22 

322 Raporte dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi bashkimin e kooperativave 
bujqësore. 

1973 43 

323 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ngritjen e 10 kooperativave bujqësore të tipit 
të lartë dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e kooperativave bujqësore 
të tipit të lartë. 

1973 12 

324 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973, relacion dhe informacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi kriteret e rregullimit të marrëdhënieve që 
lindin nga kalimi i kooperativave bujqësore në ndërmarrjet 
bujqësore, propozime të disa rretheve për kalimin e disa 
kooperativave në ndërmarrje bujqësore si dhe mbi bashkimin 
e ndërmarrjes bujqësore në Delvinë me ndërmarrjen bujqësore 
në Lukovë në rrethin e Sarandës. 

1973 31 
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325 Konventë fito-sanitare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së RA të Egjiptit si dhe relacion i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Matit, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi shfaqjen e sëmundjes në 
fasulen e mbjellë. 

1973 10 

326 Informacione mbi disa probleme të bujqësisë në rrethet 
Shkodër dhe Lezhë. 

1973 7 

327 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi disa probleme të bujqësisë në rrethin 
e Korçës. 

1973 8 

328 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Bankës Bujqësore, mbi 
gjendjen ekonomiko-financiare të kooperativave bujqësore si 
dhe letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit të Korçës dhe mbi ndihmën që i duhet 
dhënë rrethit të Dibrës. 

1973 29 

329 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi aksidentet në punë. 

1973 12 

330 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Sarandës, mbi ndërtimet në ndërmarrjen bujqësore 
të Ksamilit. 

1973 3 

331 Vendim i Këshillit të  Ministrave, diskutim i Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi ndërtimin e banesave nga shteti në kooperativat 
bujqësore për strehimin e kuadrove dhe specialistëve të 
bujqësisë, arsimit dhe shëndetësisë. 

1973 10 

332 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tiranës, mbi gjendjen e grumbullimit e përpunimit 
të hedhurinave të qytetit të Tiranës. 

1973 6 

333 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi nevojën e 
disa të dhënave për strukturën shoqërore të fshatarësisë. 

1973 1 
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334 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalim toke nga pronësia 
kooperativiste në administrim të shkollave të mesme 
bujqësore dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi dhënie tokash shkollave dhe 
Institutit të Lartë Bujqësor Kamëz. 

1973 22 

10 Tregti.   

335 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Ministrisë së Tregtisë, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të 
6-të të Partisë së Punës së Shqipërisë, për tregtinë e fshatit dhe 
ndërmarrjet bujqësore. 

1973 47 

336 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe institucione të tjera, 
mbi furnizimin e tregut me mallra të konsumit të gjerë dhe 
grumbullimin e tyre. 

1973 51 

337 Letër e Ministrisë së Tregtisë, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
rrumbullakimin e çmimeve të disa lloj ëmbëlsirave. 

1973 5 

338 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973, relacion i Ministrisë së Tregtisë, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi ushqimin pa pagesë të personelit të 
kuzhinave të ushqimit social. 

1973 4 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë me Këshillin e Ministrave, mbi 
vendosjen e pagës me normë në tregti. 

1973 9 

340 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi NSHFP e rrethit të Kukësit dhe 
mbi disa çështje të zhvleftësimit të mallrave. 

1973 14 

341 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore 
mbi ambalazhin. 

1973 8 

342 Marrëveshje, raporte, relacione të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi 
marrëdhëniet tona tregtare me Republikën Popullore të Kinës. 

1973 55 
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343 Studime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave, me Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Industrisë 
së Lehtë dhe Ushqimore, Komunikacioneve etj, mbi eksportin. 

1973 55 

344 Raporte, informacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, mbi eksport-importin. 

1973 95 

345 Studim i Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi rentabilitetin e eksport-importit, 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Këshillin e Ministrave, mbi disa të meta në eksportimin e 
mallrave dhe raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi detyrat që 
dolën nga aktivi për eksportin. 

1973 62 

346 Raporte, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe institucione të tjera, 
mbi problemet e importit të mallrave të ndryshme. 

1973 99 

347 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi realizimin e bilancit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve në valutë për vitin 1972 si dhe relacion i 
Ministrisë së Tregtisë dhe Financave, mbi çmimet e eksport-
importit të vendit tonë me vendet e tjera. 

1973 44 

348 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 31.03.1973, protokoll marrëveshje si dhe informacione të 
Ministrisë së Tregtisë, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
marrëdhëniet tregtare të vendit tonë me vendet e huaja. 

1973 241 

349 Informacione të Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
shkarkimin e mallrave në porte. 

1973 14 

350 Studim i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi tregun e përbashkët europian dhe qëndrimin 
e vendit tonë ndaj tij. 

1973 82 

350/1 Studim i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi tregun e përbashkët evropian dhe qëndrimin e 
vendit tonë ndaj tij. 

1973 82 
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351 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi 
kalimin e qendrës turistike në malin e Dajtit në varësi të 
Bashkimeve Profesionale si dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë mbi tarifat turistike. 

1973 24 

352 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi lokalin e qendrës propagandistike të Dhomës 
së Tregtisë si dhe informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshilit 
Popullor të Rrethit të Tiranës mbi hotelet. 

1973 23 

353 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Këshillin e 
Ministrave, mbi ndërtimin e depove të karburantit në 
Përrenjas dhe mbi prodhimin dhe eksportimin e karburantit. 

1973 17 

354 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale të 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së tij, datë 
02.07. dhe 23.10.1973, relacion i Ministrisë së Tregtisë, 
informacione mbi doganat si dhe mbi importimin dhe 
eksportimin e sendeve dhe mbi tagrin doganor si dhe kritere 
mbi hyrjen në Republikën Popullore të Shqipërisë të shtetasve. 

1973 33 

11 Financë.   

355 Dekret i Presiudiumit të Kuvendit Popullor dhe relacioni 
përkatës, mbi një ndryshim në dekretin mbi përpilimin, 
miratimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit. 

1973 2 

356 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raporte 
të Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
rishikimin e procedurës për caktimin e çmimeve të perimeve 
dhe frutave të njoma. 

1973 52 

357 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
infomacione të Ministrisë së Financave dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi çmimet e qumështit dhe të mishit. 

1973 153 
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358 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, raporte, vendime të Këshillit të Ministrave, 
relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave dhe institucione të tjera 
mbi çmimet. 

1973 45 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Financave dhe i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit, mbi bilancin e Bankës së Shtetit për vitin 1972. 

1973 23 

360 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, relacion i Ministrisë së Financave dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi gjendjen e 
monedhës në thesar. 

1973 7 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për vitin 1974, raporte, relacione dhe informacione të 
Ministrisë së Financave dhe institucioneve të tjera, mbi planin 
e arkës dhe qarkullimin e monedhës. 

1973 132 

362 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.12.1973 mbi disa probleme të veprimtarisë së Bankës së 
Shtetit dhe të Bankës Bujqësore, procesverbal i mbledhjes së 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 02.07.1973 mbi 
vjedhjen e arkës së shërbimit në Belsh dhe disa shkelje të 
rregullores në procesin e djegies së bankënotave të dëmtuara 
së bashku me materialin përkatës. 

1973 74 

363 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe institucione të tjera, mbi fondin e pagave. 

1973 16 

364 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe institucione të tjera mbi pagat. 

1973 48 

365 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
31.03.1973, udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Financave, mbi kriteret që ndiqen për pagesën e 
punonjësve që marrin pjesë në përgatitjen ose stërvitjen 
ushtarake. 

1973 20 
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366 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1973, urdhëresë e Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe institucione të tjera, mbi shpenzimet e 
udhëtimit dhe të dietave. 

1973 63 

367 Telegrame dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
institucioneve, mbi shpenzimet financiare në raste festash. 

1973 6 

368 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi të 
ardhurat dhe shpenzimet për pensionet e anëtarëve të 
kooperativave bujqësore. 

1973 16 

369 Relacion i Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi prodhimin e rakisë nga kooperativat 
bujqësore dhe anëtarët e tyre me qarkoren përkatëse. 

1973 12 

370 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion e 
Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi 
bilancin faktik të të ardhurave dhe shpenzimeve në valutë për 
vitin 1972, disa ndryshime në bilancin e miratuar për vitin 
1973 dhe mbi bilancin paraprak operativ për vitin 1974. 

1973 55 

371 Njoftim i Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi masat e marra për rishpërndarjen e mallrave e 
materialeve mbi normativën dhe mbi koston e disa 
prodhimeve të kombinateve të tekstileve. 

1973 17 

372 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.09.1973, relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, 
mbi punën e bërë për normimin e punës dhe vendosjen e 
normave teknike në punë. 

1973 47 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë së 
shitblerjes, zejtarisë dhe profesionit. 

1973 5 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

374 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.03.1973, relacion dhe njoftim i Ministrisë së Financave, 
drejtuar Këshillit të Ministrave mbi thellimin e mëtejshëm të 
përqëndrimit të prodhimit nëpërmjet bashkimit të 
ndërmarrjeve dhe mbi disa shfaqje për shtimet në organika 
dhe mbi mbajtje fuqie punëtore mbi planin. 

1973 36 

375 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi fondin e veçantë të ndërmarrjeve. 

1973 14 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përgjegjësinë 
materiale të personelit drejtues administrativ dhe mbi punën e 
rojeve në ndërmarrjet ekonomike. 

1973 3 

377 Njoftim i Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi efektivitetin e shpenzimeve që bëhen nga 
Buxheti i Shtetit për mbajtjen dhe zgjerimin e çerdheve dhe 
kopshteve. 

1973 11 

378 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi ndihmën ekonomike 
personave të paaftë për punë që nuk kanë të ardhura dhe janë 
të paaftë për punë, relacione të Ministrisë së Financave dhe 
korrespondencë e saj me Këshillin e Ministrave, mbi Sigurimet 
Shoqërore. 

1973 35 

379 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe institucione të 
tjera, mbi veprimtarinë e Shoqërisë Komisionare. 

1973 20 

380 Informacione të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi realizimin e 
Buxhetit të Shtetit për periudhën janar-korrik 1973 dhe mbi 
qarkullimin e mjeteve të xhiros. 

1973 15 

381 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1973, vendime të Këshillit të Ministrave dhe studime të 
Ministrisë së Financave dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
ngritjen në një shkallë më të lartë të rolit kontrollues të 
organeve financiare dhe mbi disa masa që duhen për forcimin 
e mëtejshëm të shërbimit statistikor. 

1973 69 
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382 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit, mbi vizitën e delegacionit të kësaj banke në 
Republikën Popullore të Kinës si dhe relacione të grupeve të 
punës, që kanë shkuar për eksperiencë në Francë dhe Austri. 

1973 102 

383 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendhme, dërguar 
Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Xhafer Spahiu, 
mbi një grup përvetësuesish e shpërdoruesish të pasurisë 
socialiste në NFP në Rrëshen si dhe informacion i Ministrisë së 
Financave mbi nevojën e forcimit të luftës për ruajtjen dhe 
administrimin  e pasurisë socialiste. 

1973 14 

384 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973, raporte, relacione të Ministrisë së Financave, 
drejtuar Këshillit të Ministrave mbi bilancin paraprak të të 
ardhurave, shpenzimeve dhe të kufijve të eksportit dhe 
importit për vitin 1975, bilancin e pagesave në valutë për vitin 
1972 si dhe mbi gjendjen e valutës dhe rrugët për shtimin e saj. 

1973 60 

385 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe 
institucioneve të tjera, mbi akordimin e fondeve në valutë. 

1973 34 

386 Informacione të Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi krizën valutore në botën kapitaliste dhe 
revizioniste. 

1973 12 

387 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.03.1973, raporte të Ministrisë së Financave, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi rezultatet financiare të 
ndërmarrjeve ekonomike dhe kooperativave bujqësore dhe 
disa çështje që lidhen me akumulimin dhe forcimin e 
disiplinës financiare. 

1973 160 

388 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
11.09.1973, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe institucione të 
tjera mbi disa çështje të kontroll-revizionit financiar dhe masat 
për rritjen e mëtejshme të rolit të tij. 

1973 124 

12 Ndërtim.   
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389 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1973, mbi sigurimin e projekteve, preventivave dhe 
masat që janë marrë për përqëndrimin e ndërtimeve, 
disiplinimin dhe financimin e tyre, së bashku me raportin 
përkatës si dhe broshurë mbi projektimin, zbatimin dhe 
financimin e ndërtimeve dhe investimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e 
ndërtimeve të vitit 1973. 

1973 85 

390 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi realizimin 
e planit të ndërtimeve dhe mbi organizimin e ndërmarrjeve të 
ndërtimit. 

1973 42 

391 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, mbi ngritjen e fabrikës për prodhimin e 
shtyllave metalike për minierat, vendime të Këshillit të 
Ministrave, raporte e relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
institucioneve të tjera mbi industrinë e materialeve të 
ndërtimit. 

1973 81 

392 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera, mbi 
plotësimin e nevojave për veprat e mëdha dhe pajisjen e tyre 
me materiale. 

1973 23 

393 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive, mbi ndërtimin e veprave social-
kulturore. 

1973 24 

394 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Ndërtimit dhe gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve si dhe korrespondencë, mbi vijat e 
verdha në qytetet e vendit. 

1973 32 

395 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të 
Vlorës dhe Korçës, mbi grafikun e ndërtimit të Fabrikës së 
PVC-së në Vlorë dhe zgjerimin e Fabrikës së Lëkurëve në 
Korçë. 

1973 6 
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396 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave dhe Ministrinë e Financave, mbi 
shtesa fondi për materiale, makineri e pajisje për ndërtim 
veprash. 

1973 2 

397 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi krijimin e titullit "I dalluar në punë për 
ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës, Kombinatit Metalurgjik 
në Elbasan dhe Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në 
Ballsh". 

1973 6 

398 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Ndërtimit, Komitetit Ekzekutiv të Këshilli Popullor të Rrethit 
të Tiranës dhe Ministrisë së Financave, mbi disa parregullsi në 
ndërmarrjen e ndërtimit "21 Dhjetori" në Tiranë. 

1973 2 

399 Informacion mbi strehimin dhe pasaportizimin e punonjësve 
të Kombinatit "Mao Ce Dun" në Berat. 

1973 6 

400 Njoftim i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi sistemimin e kufijve të financimit dhe të 
fondeve në objektet e prapambetura. 

1973 14 

401 Informacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi tunelizimin e objekteve dhe 
vendimi për këtë çështje. 

1973 12 

402 Procesverbal i mbledhjes së Kyesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Komunikacioneve, mbi ndërtimin 
e rrugës Kalimash-Kukës i Ri Morinë si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Lezhës, mbi shembjen e një ure në 
Zadrimë. 

1973 26 

403 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me disa ministri, 
mbi sigurimin e makinerive e pajisjeve për veprat që 
projektohen nga ana jonë. 

1973 10 
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404 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.09.1973, raporte, relacione dhe skica të Ministrisë së 
Ndërtimit, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi zgjerimin e 
mëtejshëm të porteve dhe rrjetit hekurudhor si dhe mbi 
studimin dhe projektimin e Portit të ri në Vlorë. 

1973 119 

405 Studim i Ministrisë së Ndërtimit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi hartën ujitëse të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1973 27 

406 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Bujqësisë 
dhe institucione të tjera, mbi ndërtimin e veprave ujitëse dhe 
bonifikimit. 

1973 48 

407 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit dhe informacion i Ministrisë 
së Bujqësisë, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi disa 
probleme të ngritura në Këshillin Popullor të Rrethit të 
Skraparit si dhe mbi aftësitë ujitëse në këtë rreth. 

1973 7 

408 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ndërtimin 
e urës Çorovodë-Romas në Skrapar. 

1973 47 

409 Njoftime, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Arsimit dhe të Kulturës 
dhe Bujqësisë, mbi zgjerimin e Kinostudios "Shqipëria e Re". 

1973 31 

13 Veprat e reja.   

410 Informacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Spiro Koleka, mbi trajtimin e specialistëve kinezë në vendin 
tonë. 

1973 6 

411 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi ndërtimin e Ambasadës së 
Republikës Popullore të Kinës në Tiranë. 

1973 11 

412 Vendim i Këshillit të Ministrave, planimetria dhe 
korrespondenca përkatëse, për miratimin e projektidesë së 
linjës 220 kv Vau i Dejës-Koman-Fierzë. 

1973 79 

413 Seksione tip për banesa. 1973 2 
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14 Komunikacion-Postë Telekomunikacion.   

414 Komunikatë e Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin para 
afatit të lidhjes me telefon të të gjithë fshatrave në vendin tonë. 

1973 2 

415 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi realizimin 
e planit dhe kontratave për sektorin e komunikacionit. 

1973 23 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e parkut 
automobilistik në Mirditë, raporte, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe institucione të tjera mbi transportin 
automobilistik. 

1973 116 

417 Urdhëresë dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si 
dhe relacione të këtyre, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
ngarkimin dhe shkarkimin e automjeteve. 

1973 31 

418 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., mbi shenjat 
rrugore dhe mbi aksidentet automobilistike si dhe mbi 
gjendjen e rrugëve dhe urave së bashku me dekretin përkatës. 

1973 24 

419 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe gjithë kolektivave punonjëse të 
parqeve automobilistike si dhe raport i Ministrisë së 
Komunikacioneve, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi luftën 
që duhet bërë kundër qëndrimeve të padenja dhe 
veprimtarive të kundërligjshme të disa shoferëve. 

1973 10 

420 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
organizimin e spedicionit, shërbimin urban dhe shërbime të 
tjera. 

1973 20 
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421 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi masat e marra për Parkun e Eksportit dhe të 
Delegacioneve si dhe shkresë e Këshillit të Ministrave, 
drejtuar ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore mbi 
veturat që do të vihen në dispozicion të BGSH-së, me rastin e 
Kongresit të 6-të të saj. 

1973 7 

422 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi përdorimin e 
automjeteve si dhe informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi bllokimin e automjeteve. 

1973 101 

423 Marrëveshje midis Republikës Popullore të Shqipërisë, 
Greqisë e Italisë, raporte, relacione dhe informacione të 
Ministrisë së Komunikacioneve, Ministrisë së Tregtisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi problemin e transportit 
automobilistik ndërkombëtar. 

1973 36 

424 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.09.1973 si dhe raport i Ministrisë së Komunikacioneve 
mbi projektdekretin për mbrojtjen e linjave dhe sigurimin e 
trenave në hekurudhë, raporte, relacione dhe korrespondencë 
e Ministrisë së Komunikacioneve me Këshillin e Ministrave, 
mbi transportin hekurudhor. 

1973 44 

425 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve, mbi transportin detar. 

1973 27 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Gjirin e Berdeneshit në 
Sarandë, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi portet 
detare. 

1973 18 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa fonde për 
Aeroportin e Rinasit si dhe informacione të Ministrisë së 
Komunikacioneve, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
shërbimin ajror. 

1973 7 
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428 Informacione, mbi furnizimin e veprave të mëdha të 
pesëvjeçarit. 

1973 41 

429 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e Institutit të Studimeve të 
Transportit, për problemet ekonomiko-teknike. 

1973 12 

430 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi vizitën e delegacionit të kësaj 
ministrie në Republikën Popullore të Kinës. 

1973 18 

431 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973, raporte dhe relacione të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë-Telekomunikacioneve, mbi radion dhe 
televizionin si dhe letër e Këshillit të Ministrave mbi kalimin e 
shërbimit të përsëritësave televizivë të programeve italiane 
nga varësia e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave në varësi 
të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-Telekomunikacioneve. 

1973 53 

432 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve, mbi ndërlidhjen telegrafike dhe 
telefonike të vendit. 

1973 35 

433 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe Drejtorinë e Përgjithshme 
të Postave dhe Telekomunikacioneve, mbi shfrytëzimin e 
prodhimin e kabllove të ndërlidhjes. 

1973 15 

434 Dekret, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telekomunikacioneve, mbi shërbimin postar dhe 
shpërndarjen e shtypit. 

1973 46 

435 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
nevojat e saj për materiale importi. 

1973 9 

436 Studim, mbi futjen e elektroteknikës dhe automatikës në 
ekonominë tonë. 

1973 6 
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437 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve, mbi mbledhjet ndërkombëtare. 

1973 44 

15 Arsim-Kulturë.   

438 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi teatrin 
dhe estradën. 

1973 57 

439 Raport i Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi disa probleme të punës me kuadrin në 
Institutin e Lartë të Arteve, relacione të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e 
Liceut "Jordan Misja" dhe mbi disa probleme të artit. 

1973 43 

440 Informacione të Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi disa shfaqje dhe tendenca të huaja në 
instituicionet kulturoro-arsimore. 

1973 14 

441 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi Festivalin Folkloristik 
të Gjirokastrës dhe mbi lëvizjen amatore dhe relacione mbi 
Festivalin e Gjirokastrës. 

1973 18 

442 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e veprimtarisë 
së fitimit të Ndërmarrjes së Përhapjes dhe Propagandimit të 
Librit, akordim fondi për importim materialesh për 
Kinostudion si dhe informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës. 

1973 20 

443 Informacion i Agjensisë Telegrafike Shqiptare, dërguar 
Këshillit të Ministrave mbi nevojën e centralizimit të 
fotografisë me ngjyra. 

1973 10 

444 Vendim i Këshillit të Ministrave, letër dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi shplodhjen dhe argëtimin e rinisë 
dhe fëmijëve. 

1973 106 
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445 Procecverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës dhe institutcione të tjera, mbi planet 
kulturore me vendet e huaja. 

1973 148 

446 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe intitucione të tjera, mbi marrëdhëniet e 
vendit tonë me Kosovën. 

1973 194 

447 Informacione të Akademisë së Shkencave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave për përshtypjet e të huajve në vendin tonë si dhe 
mbi përshtypjet e studiuesve tanë në vendet e huaja. 

1973 23 

448 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi zhvillimin e sportit. 

1973 107 

449 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi Kalendarin Sportiv për vitet 
1973, 1974 dhe 1975. 

1973 49 

450 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.10.1973, vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave si 
dhe raporte e relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi titujt dhe gradat 
shkencore dhe pagat për këto tituj. 

1973 40 

451 Procesverbal i konsultës së organizuar në Këshillin e 
Ministrave, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Akademinë e Shkencave dhe institucione të 
tjera, mbi veprimtarinë shtetërore të saj dhe mbi organizimin e 
punës shkencore me institucione të tjera. 

1973 200 

452 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi strukturën organizative 
të kësaj drejtorie dhe relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit, mbi ngritjen e formacioneve orkestrale dhe 
vokale. 

1973 40 
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453 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e kushteve 
për dhënien e programeve tona televizive si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Radiotelevizionit mbi emisionet e saj. 

1973 20 

454 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
strukturën e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

1973 31 

455 Vendim i Kuvendit Popullor dhe raport i Këshillit të 
Ministrave, mbi rezultatet katërvjeçare për revolucionarizimin 
e mëtejshëm të shkollës sonë dhe detyrat në të ardhmen. 

1973 46 

456 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.05.1973, raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe 
Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimeve të Plenumit 
të 8-të të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1973 115 

457 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.11.1973, mbi punën e  
instituteve pedagogjike dhe Insitutit të Arteve, për zbatimin e 
detyrave të Plenumit të 8-të të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi gjendjen e filialeve dhe mbi disa 
probleme të kulturës në fshat, së bashku me raportet 
përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës. 

1973 80 

458 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbale të 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, vendime të 
Këshillit të Ministrave, raporte dhe relacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi sistemin e ri arsimor, 
organizimin e punës prodhuese dhe mbi punën e stazhierëve. 

1973 145 

459 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.08.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe letër e 
Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi arsimin pa shkëputje nga 
puna. 

1973 21 

460 Fjala e shokut Mehmet Shehu, mbajtur në Universitetin 
Shtetëror të Tiranës në takimin me studentët dhe pedagogët. 

1973 92 
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461 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
31.03.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi krijimin e Institutit të 
Gjuhëve të Huaja si dhe relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës mbi arsimin e lartë. 

1973 31 

462 Informacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, drejtuar 
Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Xhafer Spahiu, 
mbi disa probleme të edukimit ushtarak të rinisë shkollore e 
studenteske. 

1973 5 

463 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi kualifikimin pasuniversitar dhe 
universitar jashtë shtetit. 

1973 25 

464 Qarkore e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
drejtuar Këshillit të Ministrave mbi organizimin e seminarit 
për forcimin e rolit edukativ të shkollës si dhe informacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, për forcimin e disiplinës 
në shkollë. 

1973 14 

465 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi fillimin e vitit shkollor 1973-1974 
dhe mbi disa probleme që kanë dalë nga zhvillimi i aktiveve 
në rrethe. 

1973 41 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi rregulloren për kriteret e dhënies 
së bursave. 

1973 26 

467 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kultrurës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi furnizimin e tregut me sende 
shkollore. 

1973 11 

468 Relacion i Inspektimit të Shtetit si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi shtëpitë e fëmijës. 

1973 21 
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469 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Punëve të Brendshme 
etj., mbi hapjen e kolonisë së edukimit të fëmijëve. 

1973 9 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e shtëpisë 
botuese të letërsisë politiko-shoqërore, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me 
Këshillin e Ministrave, mbi poligrafinë dhe mbi ndërmarrjet 
që kanë dalë me humbje në sistemin e Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës. 

1973 30 

471 Vendime e qarkore të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.03.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi veprimtarinë 
letraro-artistike, përgjegjësinë materiale të personelit drejtues 
administrativ dhe letraro-artistik dhe mbi orarin dhe lejen 
krijuese të shkrimtarëve dhe artistëve. 

1973 66 

472 Orientime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës si dhe gjithë komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi forcimin e kontrollit 
paraprak për krijimtarinë letraro-artistiske që botohet, 
ekzekutohet dhe ekspozohet. 

1973 22 

473 Letra të Këshillit të Ministrave, informacione e 
korrespondencë të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Tregtisë dhe institucione 
të tjera, mbi literaturën e huaj që hyn në vendin tonë. 

1973 21 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e shtëpisë 
botuese të letërsisë politiko-shoqërore. 

1973 1 

475 Plan masash dhe letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë 
ministrive mbi festimin e 30-Vjetorit të Çlirimit dhe ngritjen e 
ekzpozitës së zhvillimit ekonomik dhe kulturor. 

1973 6 
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476 Letra të Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi ngritjen e muzeumit të armëve si 
dhe mbi muzeumin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1973 13 

16 Shëndetësi.   

477 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1974, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione 
të Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi masat e marra në drejtim të përmirësimit mjekësor në 
spitale, për të shpejtuar qarkullimin e shtretërve në to dhe për 
të rritur efektivitetin e shpenzimeve. 

1973 38 

478 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973, protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave si 
dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
sëmundjet profesionale dhe masat e marra për mënjanimin e 
tyre. 

1973 49 

479 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.02.1973 dhe relacion i Ministristë së Shëndetësisë, mbi 
heqjen e organeve nga trupat e njerëzve të vdekur. 

1973 6 

480 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973 si dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
gjendjen dhe sistemimin e fëmijëve me të meta mendore, të 
sëmurëve psiqikë, të sëmurëve kronikë dhe azilierëve. 

1973 12 

481 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar Ministrisë së 
Shëndentësisë dhe gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi ruajtjen e sekretit profesional në 
mjekësi. 

1973 2 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi trajtimin e dhuruesve specialë të gjakut. 

1973 10 

483 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe korrespondencë, mbi krijimin dhe 
organizimin e institucioneve mjekësore. 

1973 47 

484 Informacion i Kryqit të Kuq, drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi vizitën e një delegacioni të kësasj shoqate në Turqi. 

1973 4 
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485 Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi mbajtjen e Konferencës së Dytë Kombëtare të 
Higjienës. 

1973 3 

486 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi specializimin dhe kualifikimin e kuadrit 
mjekësor. 

1973 21 

487 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Krujës dhe 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi problemet e ndërtimit të 
institucioneve shëndetësore. 

1973 6 

488 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit 
të Ministrave mbi shërbimin balnear. 

1973 9 

489 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi shfaqjen e epidemive dhe mbi luftimin e 
insekteve dhe brejtësve. 

1973 39 

490 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi vizitat mjekësore që janë kryer në Azotikun 
e Fierit dhe mbi ujin e lumit Erzen. 

1973 3 

491 Infomacione të Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi mortalitetin infatil. 

1973 15 

492 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi disa probleme të paaftësisë së përkohshme në 
punë. 

1973 5 

17 Juridik.   

493 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave, procesverbale të mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave dhe Kryesisë së tij, studime, raporte, relacione 
dhe informacione, mbi ndryshime dhe plotësime në 
Legjislacionin në fuqi, për forcimin e mëtejshëm të disiplinës 
dhe përgjegjësisë personale. 

1973 339 
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494 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së tij, mbi ekzekutimin e vendimeve penale dhe mbi 
krijimin e Këshillit Gjygjësor në gjykatat e rrethit dhe disa 
ndryshime në kompetencat e gjykatave si dhe relacione të 
Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
ndryshime në Legjislacionin në fuqi. 

1973 45 

495 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet e tjera qendrore dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi rishikimin e 
Legjislacionit në fuqi, forcimin e rendit socialist dhe 
interpretimin e ligjeve në fuqi. 

1973 128 

496 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe studimi përkatës, mbi mbrojtjen e ambientit 
nga ndotjet. 

1973 80 

497 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi ndalimin e punës jashtë 
kohës normale. 

1973 2 

498 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1973, mbi 
sigurimin teknik në kooperativat bujqësore, relacion i Këshillit 
të Ministrave, drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë si dhe informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe komitetet ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi sigurimin teknik dhe 
evitimin e aksidenteve në punë. 

1973 65 

499 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 24.05.1973 si dhe 
relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi detyrimin e 
parazitëve për punë. 

1973 22 

500 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, për 
Projektkushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi 
ndërtimin e shtetit. 

1973 39 
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501 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi ruajtjen e veprave 
ekonomike. 

1973 1 

502 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.12.1973 dhe relacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi rregullimin e lejeve të banimit të shtetasve, 
qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi problemet 
e lejeve të banimit dhe të strehimit. 

1973 28 

503 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 23.10.1973, relacion i 
Gjykatës së Lartë dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi të drejtën e banimit të bashkëshortëve në rast zgjidhje 
martese. 

1973 8 

504 Korrrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi zyrat e gjendjes civile. 

1973 4 

505 Relacion dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
një ndryshim në ligjin mbi trashëgiminë. 

1973 4 

506 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme dhe Gjykatës së Lartë, 
mbi disa ndryshime në dekretin mbi armët. 

1973 10 

507 Dekrete dhe projektdekrete të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi ndarjen administrative të vendit, 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi bashkimin e disa familjeve të zonës së 
Kakariqit me Shkodrën dhe mbi krijimin e qendrës së re të 
banimit në Ksamil të Sarandës. 

1973 20 

508 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe institucione të tjera, mbi botimin e 
Gazetës Zyrtare dhe botime të tjera si dhe mbi njohjen dhe 
popullarizimin e ligjeve. 

1973 126 
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509 Shkresë e Këshillit të Ministrave, drejtuar Gjykatës së Lartë 
dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi pagesën e studentëve që 
mbarojnë Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike. 

1973 2 

510 Ligje të Kuvendit Popullor dhe dekrete, mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor dhe mbi miratimin e dekreteve të dala nga 
Presidiumi i Kuvendit Popullor. 

1973 11 

511 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 24.05.1973, vendim i 
Këshillit të Ministrave si dhe raporte, relacione dhe 
informacione mbi Arbitrazhin Shtetëror. 

1973 85 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e protokollit 
të Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav, mbi shenjat e 
kufirit. 

1973 1 

513 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
ratifikimin e ndryshimit të nenit 61 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara. 

1973 4 

514 Informacion i Institutit të Studimeve Ekonomike dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe Institutin e Studimeve Ekonomike, mbi kodifikimin e së 
drejtës së detit jashtë ujrave territoriale. 

1973 4 

515 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi disa probleme të personelit inxhiniero-teknik 
dhe administrativ. 

1973 12 

18 Kuadër.   

516 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.04.1973, qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar 
gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, raporte e relacione të ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi edukimin 
dhe kualifikimin e kuadrove për vitin 1972 dhe 1973. 

1973 284 
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517 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
aktivizimin dhe shpërblimin e pensionistëve. 

1973 6 

518 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
31.03.1973, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të 
Ministrisë së Komunikacioneve, Bujqësisë dhe Financave, mbi 
pajisjen e punonjësve me libreza pune dhe mbi evidentimin e 
vjetërsisë së punës si dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, 
drejtuar gjithë ministrive dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve mbi këtë problem. 

1973 51 

519 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe institucione të tjera, mbi akordim 
urdhërash dhe dekoratash punonjësve të ndryshëm. 

1973 41 

520 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi projektdekretin për modelet e titujve, 
urdhërave dhe medaljeve. 

1973 6 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen e Çmimit të 
Republikës Fadil Paçramit si dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
propozimet për çmimet e Republikës. 

1973 4 

522 Qarkore e Këshilllit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve si dhe informacione të 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen 
dhe rishpërndarjen e kuadrove të renj. 

1973 85 

523 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Minstrave dhe udhëzim përkatës, për 
kryerjen e punës drejtpërdrejt në prodhim nga kuadrot. 

1973 51 

524 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive 
dhe institucioneve qendrore mbi shpërndarjen e kuadrove të 
lartë dhe të mesëm si dhe relacione të Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës dhe të Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
çështje dhe për vendosjen e stazhierëve në punë. 

1973 17 
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525 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive 
dhe institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve si dhe vendime 
të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi dhënie 
pensionesh të parakohshme. 

1973 34 

526 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
akordim pensionesh për merita të veçanta. 

1973 34 

527 Informacione të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Institutit të 
Lartë Bujqësor, Insitutit të Arteve dhe Ministrisë së Financave, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi pranimet e reja për vitin 
shkollor 1973-1974 në shkollat e larta dhe të mesme. 

1973 28 

528 Studime të Ministrisë së Financave, drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi disa probleme të kuadrit të sektorit të punës, 
llogarisë e të kontrollit në ndërmarrje, kooperativa bujqësore 
etj. 

1973 33 

529 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive 
dhe institucioneve të tjera si dhe relacion i Inspektimit të 
Shtetit, mbi zbatimin e plotë të porosive për dërgimin e 
punonjësve jashtë shtetit për eksperiencë dhe specializim si 
dhe relacion i Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi disa 
çështje të qëndrimit të kuadrove jashtë shtetit. 

1973 17 

530 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore, mbi miratimin e delegacioneve për të marrë pjesë në 
konferenca e kongrese ndërkombëtare. 

1973 146 

531 Vendime të Byrosë Politike të Sekretariatit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
institucione të ndryshme, mbi emërime dhe shkarkime të 
kuadrit. 

1973 201 

532 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave, mbi emërim 
dhe shkarkim kuadrosh të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1973 14 
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533 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, dekrete të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi emërin dhe shkarkim 
ambasadorësh. 

1973 34 

534 Relacion i Drejtorisë së Kuadrit të Këshillit të Ministrave si 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi përbërjen e 
Kryesisë së komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve. 

1973 14 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Kolegjiumin e Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me ministritë, mbi përbërjen e Kolegjiumit të 
ministrive. 

1973 15 

536 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe komitetet ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, mbi shtesa dhe pakësime 
në kontigjentet  e organikave të institucioneve të ndryshme. 

1973 34 

537 Plane pune dhe korrespondencë, mbi organizimin e kursit të 
kualifikimit të kuadrove të pushtetit. 

1973 21 

538 Studim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi disa probleme të kuadrit në Universitetin Shtetëror të 
Tiranës, relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me ministritë dhe komitetet ekzekurtive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi plotësimin e nevojave të 
Univeristetit Shtetëror të Tiranës me kuadër. 

1973 175 

539 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me disa komitete 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, ATSH-në dhe 
Akademinë e Shkencave, mbi plotësimin e nevojave të kësaj 
akademie me kuadër. 

1973 12 

540 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore, mbi caktimin e 
pagës për punonjës të ndryshëm. 

1973 50 
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541 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
komitetet ekzekutive, mbi masat ndëshkimore për kuadro të 
ndryshëm. 

1973 11 

542 Relacion i Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi disa çështje të punës me 
kuadrin gjatë vitit 1973 si dhe formulari statistikor. 

1973 15 

543 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar giithë ministrive 
dhe isntitucioneve qendore si dhe relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
qarkullimin e kuadrit dhe kërkesa për kuadro nëpër 
institucione të ndryshme si dhe mbi strehimin e tyre. 

1973 114 

544 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, mbi kuadrot që dalin jashtë 
shtetit me shërbim për sektorin e industrisë dhe të minierave 
dhe atë të Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore. 

1973 153 

545 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, për daljen e kuadrove jashtë shtetit me shërbim për 
Sektorin e Bujqësisë. 

1973 36 

546 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi daljen e kuadrove jashtë shtetit me shërbim 
për Sektorin e Ndërtimit. 

1973 13 

547 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Komunikacioneve, mbi daljen e 
kuadrove jashtë shtetit me shërbim për Sektorin e Financave 
dhe të Komunikacioneve. 

1973 18 

548 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi kuadrot që dalin jashtë shtetit me shërbim për 
Sektorin e Tregtisë. 

1973 279 

549 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi daljen e kudrove jashtë shtetit me shërbim për këta 
sektorë. 

1973 46 
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550 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi daljen e kuadrove jashtë shtetit me shërbim 
për Sektorin e Mjekësisë. 

1973 56 

551 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi daljen e kuadrove jashtë shtetit 
me shërbim për Sektorin e Arsimit dhe të Kulturës. 

1973 119 

552 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Shtetëror të Kulturës Fizike e të Sporteve, për ekipet sportive 
dhe arbitrat që dalin jashtë shtetit. 

1973 98 

553 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave, mbi daljen e kuadrove jashtë shtetit me shërbim 
për Sektorin e Akademisë. 

1973 77 

19 Komunale.   

554 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi detyrat e planit të ekonomisë komunale. 

1973 40 

555 Studime, raporte dhe korrespondencë e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale me Këshillin e 
Ministrave, mbi shtrirjen dhe kryerjen e shërbimeve 
komunale. 

1973 58 

556 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi problemet ekonomike dhe financiare të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale. 

1973 56 

557 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi ndërtimin e shtëpive të banimit. 

1973 30 

558 Qarkore të Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, ministrive e 
intitucioneve të tjera qendrore, mbi shitjen e banesave pronë 
vetjake dhe mbi administrimin e ndërtesave si dhe relacione të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi admininstrimin e ndërtesave të 
banimit. 

1973 46 
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559 Qarkore e Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, 
drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, mbi luftën kundër epidemisë së kolerës si dhe 
relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e 
karropompës për pastrim dhe mbi pastërtinë në qytete. 

1973 6 

560 Letër e Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi hedhurinat nëpër qytete 
si dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
grumbullimin dhe përpunimin e plehrave dhe hedhurinave. 

1973 14 

561 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi asfaltimin e 
rrugëve dhe trotuarëve të qyteteve. 

1973 30 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e varrezave 
publike në qytetin e Fierit. 

1973 6 

563 Studime, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Përgjithëshme të 
Ekonomisë Komunale dhe komitetet ekzekutive të këshillit 
popullor të rretheve, mbi furnizimin e popullsisë me lëndë 
djegëse. 

1973 93 

564 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe institucioneve të tjera, mbi prodhimin dhe 
përdorimin e energjisë elektrike. 

1973 47 

565 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, relacione dhe 
informacione, mbi furnizimin e popullsisë me ujë të pijshëm. 

1973 48 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin falas të 
shtëpive në fshatin Çezmë të rrethit të Pogradecit si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi ndihmën e dhënë 
nga shteti për dëmet që kanë pësuar zona të ndryshme nga 
forcat e natyrës. 

1973 16 
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567 Relacione dhe projekte si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve mbi plazhet. 

1973 33 

568 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Beratit dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi 
kërkesën e fshatarëve të fshatit Kozarë, për ndërtimin e nje 
pasarele mbi lumin Devoll. 

1973 13 

569 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës, mbi punimet që do të kryhen në parkun e këtij 
qyteti si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, mbi shpimin që do të bëhet në parkun e madh të 
Dajtit. 

1973 13 

570 Kërkesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, 
mbi vizitën e një delegacioni të kësaj drejtorie në Kosovë. 

1973 2 

571 Plane pune mujore të sektorit komunal. 1973 59 

20 Inspektimi i Shtetit.   

572 Plane pune mujore të Inspektimit të Shtetit. 1973 12 

573 Raporte, relacione dhe informacione të Inspektimit të Shtetit, 
mbi kontrollin e ushtruar në industrinë e naftës. 

1973 134 

574 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi disa qëndrime 
antisocialiste në administrimin e pasurisë socialiste. 

1973 13 

575 Informacion, mbi ndërtimin e banesave dhe objekteve social-
kulturore në Hidrocentralin e Fierzës. 

1973 4 

576 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.10.1973, raporte, relacione dhe informacione të 
Inspektimit të Shtetit, mbi disa probleme ekonomiko-
financiare të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

1973 93 

577 Raporte, relacione dhe informacione, mbi disa probleme të 
veprimtarisë së Bankës së Shtetit dhe të Bankës Bujqësore. 

1973 53 
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578 Informacion, mbi zbatimin e detyrave të qarkores së Këshillit 
të Ministrave, mbi largimin nga detyrat me përgjegjësi 
materiale të punonjësve që janë dënuar për përvetësim të 
pasurisë socialiste, së bashku me qarkoret përkatëse. 

1973 23 

579 Informacione të Inspektimit të Shtetit dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, mbi zbatimin e detyrave të Këshillit të Ministrave, 
për disa probleme të industrisë së shkrirjes së metaleve. 

1973 21 

580 Relacion, mbi funksionimin e linjave të reja. 1973 5 

581 Raport, mbi prodhimin e kartonit të vallëzuar në kombinatin 
"Misto Mame". 

1973 17 

582 Informacione mbi saktësinë e gjendjes së trupave në pikat 
tranzite, të caktuara për Kombinatin e Drurit në Laç. 

1973 3 

583 Informcaione të Inspektimit të Shtetit, mbi kontrollin e 
ushtruar në ndërmarrjen e prodhimeve të ndryshme në 
rrethin e Përmetit. 

1973 23 

584 Informacion, mbi ngarkim-shkarkimin e automjeteve. 1973 2 

585 Informacion, mbi ankesën e shoferëve të transportit 
ndërkombëtar të Parkut të Ministrisë së Tregtisë, lidhur me 
ndërrimin e tyre. 

1973 7 

586 Informacion, mbi shërbimin e taksive. 1973 3 

587 Informcaione të Inspektimit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
karburanteve dhe sigurimin e tankerëve. 

1973 17 

588 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve të 
këshillave popullore të rretheve dhe informacion i Inspektimit 
të Shtetit, mbi gjendjen e mullinjve. 

1973 5 

589 Relacion mbi ndihmën materiale që u japin ndërmarrjet 
ekonomike kooperativave bujqësore. 

1973 20 

590 Informacion, mbi problemet e kohës në bujqësi. 1973 5 

591 Informacion, dërguar shokut Kryeministër, mbi masat për 
tharjen artificiale të boçeve të pambukut. 

1973 14 

592 Informacione, mbi problemin e agrumeve në rrethin e Vlorës. 1973 3 
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593 Informacion, mbi zbatimin e detyrave të letrës së Këshillit të 
Ministrave për perimet. 

1973 7 

594 Informacione mbi kërkesën e popullit të Pezës me letrën 
drejtuar Presidiumit të Kuvendit Popullor, për disa probleme 
financiare që kanë dalë nga Bashkimi i Kooperativës së 
Ndroqit në atë të Pezës. 

1973 16 

595 Informacion mbi largimin nga fshati Kuç i rrethit të Vlorës të 
27 personave pa lejën e kooperativës dhe të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit. 

1973 3 

596 Raport, mbi disa probleme të punës në Universitet dhe në 
Institutin Bujqësor. 

1973 9 

597 Relacion, mbi disa çështje të organizimit të punës në Aparatin 
e Këshillit të Ministrave. 

1973 3 

598 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.04.1973 si dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi 
funksionimin e drejtorive në ministri. 

1973 81 

599 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.11.1973 dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Sarandës. 

1973 42 

600 Qarkore e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe të Këshillit të Ministrave, drejtuar organeve shtetërore, 
informacione dhe korrespondencë mbi punën e degës së 
ankesave në Aparatin e Këshillit të Ministrave. 

1973 34 

601 Relacin mbi zbatimin e udhëzimit të Këshillit të Ministrave, 
mbi organizimin e stazhit në prodhim të nxënësve dhe 
studentëve. 

1973 5 

602 Informacione dhe korrespondencë, mbi letrën që i ka dërguar 
Kryeministrit nëndrejtori i shkollës së Mamurasit, Ali Koçeku, 
për disa shkelje të dispozitave për arsimin. 

1973 9 

603 Informacion mbi disa probleme të plotësimit të shkollave me 
tekste dhe artikuj shkollorë. 

1973 3 

604 Informacion, mbi ndërtimin e stadiumit të lojrave me dorë. 1973 3 
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605 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi problemin e dhënies së 
lejeve të banimit dhe dispozitat që rregullojnë këtë çështje. 

1973 8 

606 Relacion, mbi problemin e dhënies së lejeve të banimit dhe 
dispozitat që rregullojnë këtë çështje. 

1973 0 

607 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi verifikimin e letrës 
anonime, dërguar Zëvendëskryetarit të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor shokut Shefqet Peçi, nga zona e Lekbibajt 
rrethi i Tropojës. 

1973 5 

608 Informacion, mbi artikullin e botuar në revistën "Hosteni", 
"Kapedanët e Levanit". 

1973 2 

609 Relacion i Inspektimit të Shtetit, mbi dërgimin e kuadrove dhe 
punonjësve që dërgohen jashtë shtetit për eksperiencë dhe 
specializim. 

1973 6 

610 Relacion mbi zbatimin e ligjshmërisë në respektimin e 
projekteve për ndërtimin e banesave me kontribut vullnetar si 
dhe letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve mbi këtë problem. 

1973 9 

611 Informacion, mbi zbatimin e detyrave të qarkores së Këshillit 
të Ministrave, mbi disa masa për të siguruar evidentimin e 
rregullit të vjetërsisë në punë. 

1973 7 

612 Informacion, mbi fuqizimin e kontrollit shtetëror në të gjitha 
hallkat e në të gjitha drejtimet. 

1973 13 

21 Informacion.   

613 Informacione, mbi prodhimin e perimeve, përpunimin e tyre 
dhe furnizimin e tregut me perime. 

1973 48 

614 Informacione, mbi kushtet e këqija atmosferike dhe pasojat 
prej tyre në vendin tonë. 

1973 98 

615 Informacione, mbi lidhjen e kontratave për planin e vitit 1974. 1973 34 

616 Informacion, mbi organizimin e stazhit në prodhim të 
nxënësve dhe të studentëve. 

1973 10 

617 Informacion, mbi plotësimin e planit të asortimenteve në lloje. 1973 6 
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618 Informacione, mbi kritikat e botuara në shtyp në zbatim të 
letrës së Këshillit të Ministrave, Nr.2208, datë 15.10.1973. 

1973 18 

619 Informacion, mbi fushatën e mbjelljeve të pranverës dhe 
korrje-shirjeve. 

1973 19 

620 Informacione, mbi volumet kryesore të punimeve në 
Hidrocentralin e Fierzës dhe hekurudhën Elbasan-Përrenjas. 

1973 47 

621 Informacione, mbi zbatimin e kontratave të shpërndarjes për 
bitumin, kromin, hekur- nikelin, bakrin, superfosfatin e 
nitratin, lëndën e drurit, drutë e zjarrit dhe çimenton. 

1973 73 

622 Informacion, mbi sjelljet jo të mira të të rinjve të rrethit të 
Tiranës. 

1973 5 

623 Informacione, mbi administrimin e pasurisë socialiste. 1973 37 

624 Informacione, mbi masat për të vënë në jetë detyrat e letrës së 
Këshillit të Ministrave, Nr.716 datë 10.04.1973, për zbatimin e 
fjalës së shokut Enver Hoxha, mbajtur në datën 15.03.1973. 

1973 137 

625 Informacione, mbi sistemimin në punë të forcave të lira në 
qytete. 

1973 35 

626 Informacion mbi disa probleme të ngritura nga komitetet e 
Partisë të rretheve, grupit të Inspektimit në Aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
punën e bërë për zbatimin e protokollit të Këshillit të 
Ministrave, Nr.8, datë 14.12.1972 për stërvitjen ushtarake në 
rrethet Tiranë, Vlorë e Shkodër, mbi hapjen e kanaleve, 
përgatitjen për fushatën e korrjeve dhe shirjeve si dhe mbi 
furnizimin e tregut. 

1973 15 

627 Informacione, mbi punimet minerale. 1973 26 

628 Informacione, mbi dëmtimin e pasurisë socialiste nga zjarret 
gjatë vitit 1973. 

1973 21 

629 Informacione, mbi probleme të ndryshme ekonomike. 1973 42 

630 Informacione, mbi masat preventive kundër kolerës (lidhur 
me midhjet e infektuara të ardhura nga Italia). 

1973 23 

22 Peshëmatje.   
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631 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale, mbi zbatimin e detyrave të vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.126, datë 31.08.1970, mbi peshë-matjet. 

1973 4 

632 Informacion i Drejtorisë së Peshëmatjes, mbi konstatimet e 
dala gjatë kontrollit për peshën e bukës. 

1973 10 

633 Plane pune, tematika e çështje që do të trajtojë Aktivi i 
Këshillit të Jashtëm të Drejtorisë së Peshëmatjes. 

1973 93 

634 Udhëzim i Drejtorisë së Peshëmatjes, drejtuar gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
afatet e kontrollit periodik të masave, mjeteve dhe aparateve 
matëse. 

1973 16 

635 Qarkore e Drejtorisë së Peshëmatjes, drejtuar gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
kontrollin e zyrave të peshëmatjes në sektorët e grumbullimit. 

1973 24 

636 Porosi dhe detyra të dhëna nga Udhëheqja për Sektorin e 
Peshëmatjes. 

1973 21 

637 Evidencë e sasisë së mjeteve të verifikuara për vitet 1968, 1969, 
1971, 6-mujori i parë 1972, 6-mujore, 9-mujore e vjetore të vitit 
1973. 

1973 88 

638 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
luftën kundër shpërdorimeve dhe vjedhjeve në prodhimet e 
kooperativave dhe ndërmarrjeve bujqësore. 

1973 6 

639 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Peshëmatjes, me komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi evidencat vjetore të 
kontrollit të peshëmatjeve për vitin 1973. 

1973 92 

640 Informacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi organizimin e riparimit të peshoreve të 
mëdha. 

1973 11 

641 Akte të Drejtorisë së Peshëmatjes, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi kontrollet 
e ushtruara nga kjo drejtori. 

1973 109 
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642 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Peshëmatjes, me 
ministritë dhe institucionet e tjera, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.126, datë 31.08.1970, për 
gjobitjen e personave që shkelin dispozitat në fuqi. 

1973 39 

643 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë, mbi 
analizën e punës së Sektorit të Peshëmatjes në 6-mujorin e 
parë të vitit 1973. 

1973 251 

644 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pranimin e vendit tonë anëtar 
korrespondent i Organizatës Ndërkombëtare të 
Meteorologjisë Legale. 

1973 25 

23 Komiteti Shtetëror i Punës dhe i Pagave.   

645 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25.05.1973 si dhe relacion i Komitetit të Punës dhe të 
Pagave, mbi miratimin e rregullores së këtij komiteti dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e këtij komiteti. 

1973 13 

646 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 22.11.1973, raporte dhe relacione të Komitetit Shtetëror të 
Punës dhe të Pagave, mbi rishikimin e kategorive të proceseve 
të punës, aftësimin profesional e kulturor, kualifikimin dhe 
mbi sistemin e pagave të punonjësve tekniko-administrativë. 

1973 206 

647 Informacion i Komitetit të Punës dhe të Pagave si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi masat e 
marra për studimin e kategorizimit të proceseve dhe vendit të 
punës. 

1973 15 

648 Raporte të Komitetit Shtetëror të Punës dhe të Pagave, mbi 
punën e bërë për normimin e punës dhe për vendosjen e 
normave teknike. 

1973 33 

649 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillit popullor të rretheve, 
mbi dokumentacionin që nevojitet për të përsosur normimin e 
punës. 

1973 2 
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650 Studim i Institutit të Studimit Marksiste-Leniniste dhe 
Institutit të Studimeve Ekonomike, mbi drejtimet ku mund të 
përsoset më tej përdorimi i levave ekonomike për forcimin e 
hozrashotit. 

1973 25 

651 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, të Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi 
format e shpërblimit. 

1973 11 

652 Korrespondencë, mbi krijimin e komisioneve qeveritare për 
kryerjen e studimeve të kategorizimit të vendit dhe proceseve 
të punës. 

1973 5 

24 Arbitrazhi.   

653 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, të Ndërtimit, të Tregtisë, të Komunikacioneve, të 
Industrisë dhe të Minierave dhe të Financave, mbi paditë e 
ardhura për çështjen e bonifikimit të Fushës së Shkodrës, mbi 
deficitin e kromit dhe mbi diferencitet në Portin e Durrësit. 

1973 7 

25 Administrata.   

654 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi planin financiar, emërimin e punonjësve 
dhe fondin e pagave për këtë aparat. 

1973 31 

655 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me insitucione të 
ndryshme, mbi shpenzimet, blerjen e sendeve të kancelarisë 
dhe transferimin e mjeteve. 

1973 70 

656 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me shtypshkronjën 
"8 Nëntori", mbi shtypshkrimet e këtij aparati. 

1973 12 

26 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letër nga kryetari i Inspektimit të Shtetit dërguar komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve për zhvillimin e seminarit dyditor 
"Mbi disa konkluzione që dolën në seminarin e organizuar për 
punën me ankesat në rrethet: Vlorë, Durrës e Shkodër më 20 
mars 1973". 

03.01.1973 - 
04.17.1973 

5 
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2/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet se kryesia e kooperativës po i vlerëson ullinjtë e 
kopshtit personal. Informon mbi ankesën e disa 
kooperativistëve të Kallmetit në rrethin e Lezhës për të marrë 
vetë prodhimin e ullinjve në afërsi të oborreve. 

02.05.1973 - 
07.20.1973 

7 

3/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë t'u bëhet leja e banimit në qytetin 
ku kanë familjet. 

06.01.1973 - 
07.18.1973 

9 

4/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen se u mohohet e drejta e tyre si 
invalidë të Luftës Nacionalçlirimtare. 

11.15.1973 15 

5/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon t'i lëshojë një vërtetim për aktivitetin në Luftën 
Nacionalçlirimtare. 

12.17.1973 2 

6/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku ankohen se kërkon grupin e parë të 
invaliditetit, ankohen për pushim nga puna. 

01.15.1973 - 
07.16.1973 

8 

7/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të ndihmohen për t'u mjekuar 
jashtë shtetit. 

12.20.1973 14 

8/L Letër e Zv.Kryetarit të Parë të Këshillit të Ministrave, shokut 
Adil Çarçani, dërguar gjithë komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve, Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave për 
ankesat e fshatarëve të Skraparit e Fierit, të cilët nuk i lejojnë të 
prodhojnë raki nga maret e grumbulluara. 

04.24.1973 2 

9/L Evidenca e kërkesave dhe ankesave paraqitur aparatit të 
Këshillit të Ministrave janar-shkurt sipas rretheve. 

1973 2 

10/L Informacion mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave e 
deklarimeve të paraqitura Aparatit të Këshillit të Ministrave 
për vitin 1973. 

10.11.1973 21 

11/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të ndihmohen për t'u riatdhesuar 
në Shqipëri nga Amerika dhe korrespondencë për këtë 
problem. 

01.04.1973 - 
12.07.1973 

14 
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12/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon të shkojë jashtë shtetit për të rregulluar pasurinë që 
ka. 

02.01.1973 13 

13/L Letra dhe telegrame të personave të ndryshëm drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku informojnë për 
dobësi e të meta në kooperativa bujqësore e ndërmarrje dhe 
dëmtime të pronës socialiste. 

02.05.1973 - 
11.16.1973 

223 

14/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku ankohet për problemin e strehimit dhe kërkon të 
ndihmohet. 

01.12.1973 9 

15/L Letër nga disa specialistë të Ballshit drejtuar kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku ankohen se u kanë hequr 50 për 
qind të rrogës bazë. 

01.15.1973 - 
02.20.1973 

5 

16/L Letër e një personi dërguar shokut Spiro Koleka, ku kërkon të 
ndihmohet që të vejë në Itali, mbasi atje ka nënën. 

05.07.1973 - 
06.30.1973 

10 

17/L Letër e një personi drejtuar shokut Spiro Koleka, ku bënë fjalë 
për transferimet e kuadrove. 

11.22.1973 5 

18/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, e të tjerë, ku ankohen për dritë elektrike. 

02.19.1973 - 
12.18.1973 

42 

19/L Letra nga persona dhe grup personash drejtuar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave e të tjerë, ku trajtojnë probleme të 
industrisë, propozojnë që fabrika e pasurimit të bakrit të 
ndërtohet në Gojan i Vogël. 

02.06.1973 - 
03.21.1973 

14 

20/L Letër e një personi drejtuar Degës së Ankesave, ku kërkon t'i 
firmoset një dokument për të autorizuar një të afërmin e saj që 
ka në Argjentinë, për të tërhequr të ardhurat që i ka lënë burri. 

02.24.1973 4 

21/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave e të tjerë, ku kërkojnë të riatdhesohen nga 
Shqipëria në Jugosllavi. 

02.07.1973 - 
11.14.1973 

47 

22/L Letër e drejtorit të Postëtelekomunikacionit në Bajram Curri 
drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku ankohet se nuk 
e ndihmojnë në kryerjen e detyrave të tij, s'ka automjet, u 
caktohen persona që janë të sëmurë etj. 

11.06.1973 6 
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23/L Letër dërguar nga populli i fshatit Mali Kulaj Shkodër dhe 
banorët e lagjes Malasaj Elbasan drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku ankohen për vendimin e marrë për 
përfshirjen e lagjes së tyre në fshat e jo në qytet etj. 

02.28.1973 - 
03.02.1973 

6 

24/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ankohen se nuk furnizohen në rregull me 
artikuj të ndryshëm, ankohen për shpërnguljen e lokalit etj. 

02.12.1973 - 
11.05.1973 

64 

25/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të vendoset transport urban, se 
linjat e autobusave nuk janë të rregullta etj. 

08.06.1973 19 

26/L Letra të personave të ndryshëm e kolektive ku kërkojnë t'u 
sillet energji elektrike e korrespondencë për këtë veprim. 

01.09.1973 - 
12.30.1973 

62 

27/L Evidenca statistikore sipas rretheve mbi kërkesat dhe ankesat 
e popullit për probleme të ndryshme gjatë vitit 1973. 

1973 3 

27 Shtesa 1.   

657 Stenograma e bisedimeve të zhvilluara në pritjen që i bëri Zv. 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, më 30.8.1973 
Kryetarit të grupit të turistëve kinezë Van Xhen Tan. 

08.30.1973 13 

658 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave për disa 
probleme të grumbullimit të artikujve bujqësorë e blegtoralë. 

11.03.1972 - 
12.17.1973 

32 

659 Vendim i Këshillit të Ministrave për ngritjen e fabrikës së 
prodhimit të shtyllave metalike për miniera dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave për tunelizimin e repartit të 
montimit. 

12.13.1972 - 
05.07.1973 

16 

660 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e Ndërmarrjes së 
Nxjerrjes së Gurit në Metaj të Elbasanit si dhe korrespondenca 
për ndërtimin e karierës. 

01.26.1970 - 
11.15.1973 

56 

661 Vendim i Këshillit të Ministrave për studimin dhe projektimin 
e Portit të Ri të Vlorës, si dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë çështje. 

04.07.1973 - 
05.21.1973 

8 
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662 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të k.p. të rretheve 
për heqjen nga vendet me përgjegjësi materiale të punonjësve 
që janë dënuar për përvehtësim të pasurisë socialiste dhe 
informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
zbatimin e kësaj detyre. 

07.17.1973 - 
04.02.1974 

124 

 
 


