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30 Viti 1974.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Informacion mbi veprimtarinë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave prej datës 01.01.1974 deri më datën 12.02.1974. 

1974 8 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.01.1974 për shqyrtimin e relacionit, mbi zbatimin e 
detyrave të caktuara në letrën e Këshillit të Ministrave Nr.1360 
datë 02.07.1973 "Mbi disa qëndrime antisocialiste në 
administrimin e pasurisë socialiste së bashku me relacionin 
përkatës". 

1974 49 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.01.1974, mbi unifikimin e hetuesisë në një organ të vetëm, 
së bashku me dekretin përkatës. 

1974 13 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.01.1974, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave për vitin 1974 dhe Kryesia e 
Këshillit të Ministrave për 6-mujorin e parë të vitit 1974. 

1974 17 

5 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.01.1974, mbi masat për njësimin e gjuhës shqipe së bashku 
me vendimin përkatës. 

1974 26 

6 Informacion mbi veprimtarinë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave prej datës 13.02.1974 deri më datën 20.03.1974. 

1974 7 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1974, raport i Inspektimit të Shtetit si dhe konkluzione të 
KQ të PPSH-së mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Korçës. 

1974 95 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1974, mbi fondin e veçantë të ndërmarrjes së bashku me 
relacionin përkatës. 

1974 14 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1974, mbi shqyrtimin e raportit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për realizimin e kontratave të vitit 1973 si dhe mbi 
përfundimin e kontratave të vitit 1974 dhe masat që janë 
marrë për zbatimin e tyre. 

1974 32 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1974, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Financave për disa shtesa e ndryshime në 
vendimet për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni. 

1974 34 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1974 së bashku me projektplanin dhe planin përkatës, 
mbi miratimin e planit të çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli i 
Ministrave për vitin 1974 dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave 
për 6-mujorin e parë të vitit 1974 si dhe plani i çështjeve që do 
t'i paraqiten Plenumit të Byrosë Politike dhe Sekretariatit të 
KQ të PPSH në 3-mujorin e dytë prill-qershor 1974 dhe 4-
mujorin shtator-dhjetor 1974. 

1974 46 

12 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 20.03.1974 deri më 20.04.1974. 

1974 4 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
02.04.1974, mbi shqyrtimin e raporteve mbi rezultatet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve për vitin 1973, mbi 
gjendjen ekonomiko-financiare të kooperativave bujqësore 
dhe mbi mbylljen e marrëveshjeve dhe kontratave të tregtisë 
së jashtme për vitin 1974. 

1974 134 

14 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 20.03.1974 deri më 20.04.1974. 

1974 4 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.04.1974, raporti i Komisionit të Planit të Shtetit si dhe 
protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e planit për 
tremujorin e I-rë të vitit 1974, mbi zbatimin e thirrjes së KQ të 
PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave për rritjen e prodhimeve 
bujqësore dhe mbi rezultatet e kursimeve në bazë të 
vendimeve të Këshillit të Ministrave. 

1974 85 
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16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
24.04.1974, raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe protokoll i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e punimeve të kërkimit 
për naftë e gaz dhe masat për rritjen e efektivitetit të tyre. 

1974 37 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.04.1974, raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe 
protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e Shtëpisë 
Botuese "Naim Frashëri" dhe Kinostudios "Shqipëria e Re" për 
zbatimin e detyrave të Plenumit të Katërt të KQ të PPSH-së. 

1974 40 

18 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 20.04.1974 deri më 23.05.1974. 

1974 6 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.06.1974, raport i Ministrisë së Tregtisë dhe letër e Këshillit 
të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Vlorës për 
forcimin e ndërgjegjesë komuniste të punonjësve të tregtisë 
kundër shfaqjeve të huaja e qëndrimeve liberale ndaj tyre për 
t'i shërbyer mirë popullit. 

1974 60 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.05.1974, raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi cilësinë 
e mallrave të përdorimit të gjerë që prodhohen nga industria e 
lehtë dhe  ushqimore. 

1974 46 

21 Procesvebal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.06.1974, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave, për zgjerimin e kompetencave dhe mbi të drejtat e 
të internuarve dhe të dëbuarve. 

1974 18 
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22 Procesvebal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.06.1974, relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, 
mbi disa probleme të përsosjes së marrëdhënieve të 
shpërndarjes sipas punës si dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi kategorizimin e proceseve dhe vendeve të 
punës, vlerësimin e kualifikimit të punëtorëve me anë të 
atestimit kulturor e profesional dhe mbi vlerësimin e 
kualifikimit të personelit tekniko-administrativ zbatues me 
atestim. 

1974 60 

23 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 24.05-20.06.1974. 

1974 7 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1974 dhe raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
disa shfaqje të burokratizmit në punën e organeve shtetërore 
dhe ekonomike dhe masat që duhen marrë për t'i mënjanuar 
ato. 

1974 38 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1974, relacion i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës si dhe urdhëresë e Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e kredive me afat të gjatë për 
përmirësimin e kushteve të banimit. 

1974 12 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1974, mbi planin e çështjeve që do të shqyrtojë Kryesia e 
Këshillit të Ministrave për 6-mujorin e dytë të vitit 1974, së 
bashku me materialin përkatës. 

1974 8 

27 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 21.06.1974 deri 21.08.1974. 

1974 8 

28 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.09.1974, raport i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Fierit si dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi 
njohjen e dispozitave ligjore nga nëpunësit dhe 
popullarizimin në masat punonjëse. 

1974 40 
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29 Procesverbal i mbledhje së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974 si dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi zbatimin e 
detyrave nga kontroll-revizioni financiar. 

1974 28 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974, raport i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës si 
dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e 
Teatrit të Operas dhe Baletit, Teatrit Popullor, Teatrit të 
Durrësit, Shkodrës, Korçës dhe Estradës së Tiranës mbi 
zbatimin e detyrave të Plenumit të Katërt të KQ të PPSH-së. 

1974 51 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974, relacion i Akademisë së Shkencave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi statutin e Akademisë së 
Shkencave. 

1974 35 

32 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, procesverbale të 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, relacione të Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme si dhe dekrete të Kuvendit Popullor, 
mbi disa ndryshime në ligjin mbi sigurimet shoqërore 
shtetërore, për pensionet e anëtarëve të kooperativave 
bujqësore, mbi rregullat për zbritjen në tokë të ekuipazheve të 
anijeve të huaja dhe mbi sistemin e ri arsimor. 

1974 65 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minsitrave datë 
12.09.1974, mbi disa masa që duhen marrë për hartimin e 
projektplanit të vitit 1975. 

1974 8 

34 Informacion mbi punën e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
prej datës 22.08.1974 deri më datën 15.10.1974. 

1974 8 

35 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesvebal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 31.10.1974, mbi shqyrtimin e 
miratimin e planit dhe buxhetit për vitin 1975 dhe plotësimin 
e tyre për vitin 1974 si dhe mbi një regjim të rreptë kursimi 
dhe disa ndryshime në meteologjinë e planifikimit dhe të 
kompetencave. 

1974 364 
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35/1 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, dekreti i Presidiumit 
të Kuvendit Popullor, procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 31.10.1974 dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi shqyrtimin e miratimin e planit dhe buxhetit 
për vitin 1975 dhe plotësimin e tyre për vitin 1974 si dhe mbi 
një regjim të rreptë kursimi dhe disa ndryshime në 
metodologjinë e planifikimit dhe të kompetencave. 

1974 348 

36 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1974, relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ndërtimit 
si dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ndërtimit për forcimin e 
disiplinës, për organizimin socialist të punës e të prodhimit 
dhe për përmirësimin e veglave të punës me dorë. 

1974 51 

37 Procesvebali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1974 si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi punën e bërë për forcimin e anës edukative në 
shkollë. 

1974 24 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1974, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi rregulloren e ndërmarrjes 
socialiste. 

1974 39 

39 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974 si dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
projektrregulloren e brendshme tip të ndërmarrjes socialiste. 

1974 29 

40 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, mbi zbatimin e letrës së Këshillit të Ministrave 
mbi prodhimin dhe furnizimin pa ndërprerje të popullit me 
perime dhe patate. 

1974 19 

41 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
bashkimin e disa aktiviteteve për prodhimin e makinave, 
pajisjeve të ndërrimit për sektorin e bujqësisë. 

1974 11 
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42 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Kombinatit Metalurgjik në 
Elbasan dhe dy ndërmarrjeve në vartësi të saj. 

1974 16 

43 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974 si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi zbatimin e një regjimi të ri stërvitor për 
përgatitjen e disa ekipeve dhe sportistëve të zgjedhur. 

1974 7 

44 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974 si dhe njoftim i Ministrisë së Ndërtimit për 
disa probleme, mbi studimet dhe projektimet e Hidrocentralit 
të Fierzës. 

1974 27 

45 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974 si dhe relacione të Ministrisë së Financave, mbi 
disa ndryshime në ligjin e sigurimeve shoqërore shtetërore për 
punëtorë e nëpunës. 

1974 22 

46 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974 si dhe letër e Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë ministrive dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, 
mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave për 
kursimet. 

1974 24 

47 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974, raport i Ministrisë së Ndërtimit si dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe masat e mëtejshme 
për tunelizimin e ndërtesave. 

1974 25 

48 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974, relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi punën drejtpërdrejt në prodhim të inxhinierëve që fillojnë 
punën rishtaz në ndërmarrje. 

1974 10 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

49 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974, relacion i Prokurorisë së Përgjithshme si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projektstrukturën dhe 
organikën e Prokurorisë së Përgjithshme. 

1974 15 

50 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.04.1974, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshilllit të Ministrave me KQ të PPSH, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të zhvillimit ekonomik e kulturor të RPSH-së për 
vitet 1976-1980. 

1974 272 

50/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.04.1974, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me KQ të PPSH-së, mbi shqyrtimin e 
projketplanit të zhvillimit ekonomik e kulturor të RPSH-së për 
vitet 1976-1980. 

1974 133 

51 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.04.1974 si dhe raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
dhe Ushqimore, mbi gjendjen e prodhimeve artistike dhe 
masat për zhvillimin e mëtejshëm të tyre. 

1974 21 

52 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.04.1974 si dhe informacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi detyrimin e parazitëve për punë. 

1974 5 

53 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.04.1974 si dhe njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi bilancin e drithërave për vitin 1973. 

1974 6 

54 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.04.1974, relacione të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin 
e Uzinës së Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh dhe mbi 
ndarjen e veprimtarisë së Ndërmarrjes së Shpim-Shfrytëzimit 
në Patos në dy ndërmarrje. 

1974 16 
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55 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.04.1974, mbi disa çështje jashtë rendit të ditës si dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondesh për 
kremtimin e 30-vjetorit të Çlirimit, miratimin e planeve 
kulturore si dhe udhëzim mbi përmirësimin e punës për 
përgatitjen e specialistëve me arsim të lartë në sistemin pa 
shkëputje nga puna. 

1974 68 

56 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe masat për zgjerimin 
e mekanizimit të punimeve në industrinë e shfrytëzimit pyjor 
dhe studimin për transportimin e lëndës së drurit, ndërtimin e 
rrugëve pyjore dhe mirëmbajtjen e tyre. 

1974 18 

57 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974 si dhe raport i Inspektimit të Shtetit, mbi 
rezervat e sigurimeve të materialeve. 

1974 10 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, raport i Ministrisë së Shëndetësisë si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mjekësinë popullore dhe 
përdorimin e bimëve mjekësore në vendin tonë. 

1974 16 

59 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, informacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme si dhe letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë 
ministrive, institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi ruajtjen e 
sekretit shtetëror. 

1974 11 

60 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974 si dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe Komitetit Ekzekutiv të KP të 
Rrethit të Tiranës, mbi zgjerimin dhe ndërtimin e mëtejshëm 
të parkut të madh të Tiranës. 

1974 8 
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61 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarje 
dhe krijim ndërmarrjesh. 

1974 8 

62 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi projektidenë e linjave 220 Kw 
Burrel-Elbasan. 

1974 15 

63 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, njoftim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave dhe Komisionit të Planit të Shtetit 
si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi domosdoshmërinë 
e shtimit të një blloku termocentrali me fuqi 60.000 Kw. 

1974 22 

64 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e një regjimi më të mirë stërvitor për përgatitjen e disa ekipeve 
dhe sportistëve të zgjedhur. 

1974 14 

65 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974 si dhe informacion i Drejtorisë së Kuadrit në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e kursit me 
anëtarë të kryesive të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve. 

1974 5 

66 Vendimi i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së, procesverbal i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
04.06.1974 si dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
shqyrtimin e raportit si po punohet për vënien në jetë të 
detyrave që shtroi Kongresi i 6-të i PPSH-së për zhvillimin më 
të shpejtë të zonave kodrinore malore. 

1974 80 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974, raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore si dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e industrisë së verërave e pijeve alkoolike dhe 
perspektiva e zhvillimit të saj. 

1974 18 
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68 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974 si dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi profilet e përgatitjes së kuadrit për disa degë të 
shkollave të larta. 

1974 15 

69 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974, studim i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale dhe Komisionit të Planit të Shtetit si 
dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e 
ngrohjes dhe të gatimit në qytetet e rretheve të mëdha dhe të 
fshatrave të zonave fushore që nuk kanë pyje. 

1974 17 

70 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen 
në dorëzim, administrimin dhe shpërndarjen e çeliqeve të 
importit. 

1974 9 

71 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974, parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjidhjen e aksit të 
tunelit Qafë-Thanë dhe mbi studimin paraprak të zgjidhjeve të 
ndryshme të hekurudhës Prrenjas-Guri i Kuq. 

1974 24 

72 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974, raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme si 
dhe protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme të 
kriminalitetit për vitin 1973. 

1974 26 

73 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi kualifikimin profesional të specialistëve me arsim të lartë 
të prodhimit të shërbimit dhe të sektorëve të tjerë. 

1974 16 

74 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974, parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit së 
bashku me vendimin përkatës, mbi ripunimin e projektidesë 
së planit të qytetit të Lezhës. 

1974 14 
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75 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974 si dhe parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit 
dhe Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi vënien në 
shfrytëzim të Hidrocentralit të Smokthinës më 1 korrik 1976, 
së bashku me vedimin përkatës. 

1974 16 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e kushteve 
teknike dhe normave të projektimit për anën teknologjike të 
veprave të industrisë mekanike. 

1974 70 

77 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974, relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi faljen e kredive me afat të gjatë 
dhënë punonjësve që shkuan vullnetarisht nga qyteti në fshat. 

1974 9 

78 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, parashtresë përmbledhëse e Ministrisë së 
Ndërtimit si dhe vendimi Këshillit të Ministrave, mbi 
projektidenë e ripunuar të Hidrocentralit të Fierzës. 

1974 41 

79 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Ndërtimit si dhe protokoll dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi përfundimet e studimit të gjendjes së 
bonifikimit të tokave fushore nën kulturë mbi projektidenë e 
bonifikimit të Velipojës në rrethin e Shkodrës. 

1974 29 

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974 si dhe raport i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi zbatimin e detyrave të Kongresit 
të VI-të për problemet komunale në fshat. 

1974 14 

81 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974 si dhe relacion i Ministrisë së Financave dhe 
Ministrisë së Arsimit e Kulturës, mbi çmimin e librave dhe të 
dispencave. 

1974 19 
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82 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së  Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974 si dhe relacione të Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe Ministrisë së Financave, mbi një shkelje të disiplinës 
financiare. 

1974 14 

83 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, relacion i Ministrisë së Financave si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes për 
eksport dhe të shitjes me pakicë për treg të brendshëm të 
domateve, specave, trangujve dhe barbunjave. 

1974 18 

84 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, relacione të Ministrisë së Bujqësisë si dhe 
urdhëresë dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren mbi organizimin e 
kooperativave të tipit të lartë dhe mbi shpërblimin e punës në 
kooperativat bujqësore si dhe mbi disa çështje të familjeve që 
banojnë në territorin e ndërmarrjeve bujqësore. 

1974 78 

85 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974 si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
zbatimin e detyrave të caktuara nga KQ i PPSH-së dhe 
protokoll i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e 
mekanikës bujqësore dhe masat për mekanizimin e mëtejshëm 
të proceseve të punës në bujqësi. 

1974 23 

86 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974 si dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
gjendjen dhe masat që janë marrë për uljen e mortalitetit 
infantil në rrethet Shkodër, Elbasan dhe Dibër. 

1974 19 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974, relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kriteret për 
vendosjen e çmimeve të shitjes me pakicë të botimeve të 
ndryshme. 

1974 23 

88 Procesverbal i mbledhjes së Kreysisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974, informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore. 

1974 21 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

89 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974, relacion i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për 
përgatitjen e punëtorëve për Kombinatin Metalurgjik në 
Elbasan. 

1974 10 

90 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974, mbi shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit 
të ditës. 

1974 3 

91 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.11.1974, raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Postave 
dhe Telekomunikacioneve si dhe protokoll i Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të shërbimeve të postave dhe 
telekomunikacioneve. 

1974 19 

92 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.11.1974 si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
disa të dhëna kryesore lidhur me detyrën e projektimit për 
Portin e ri në Vlorë. 

1974 30 

93 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.11.1974, relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa e 
ndryshime në vendimin mbi normat e ushqimit e 
veshmbathjes së Ushtrisë Popullore. 

1974 12 

94 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.11.1974, relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
mbi dhënien e çmimeve të Republikës. 

1974 20 

95 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.11.1974, vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me KQ të PPSH-së, mbi disa masa 
favorizuese për kooperatrivat zonave kodrinore-malore. 

1974 27 

3 Vendime qarkulluese.   

96 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi disa ndyshime në udhëzimin mbi 
metodologjinë e planifikimit të ekonomisë popullore. 

1974 7 
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97 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në 
tregusit e planit të vitit 1974, uljen e planit të këpucëve dhe 
ngritjen e kompleksit të përpunimit të vajrave, së bashku me 
materialin përkatës. 

1974 25 

98 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi uljen e planit të qarkullimit të mallrave 
për vitin 1974. 

1974 4 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe njoftim i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi ngritjen e linjave të reja për tharjen e perimeve 
dhe të frutave. 

1974 8 

100 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kategorizimin e 
proceseve dhe vendeve të punës. 

1974 2 

101 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe parashtresë e Ministrisë 
së Industrisë dhe të Minierave, mbi ndërtimin e gazsjellësit 
Finiq-Ballsh. 

1974 7 

102 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, mbi rritjen e vleftës së plotë të 
puseve dhe anekseve të Minierës së Qymyrgurit në Valias dhe 
të pusit me anekse të Fushë-Krujës. 

1974 8 

103 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi kursimin e letrës dhe 
mbi uljen e planit të prodhimit të qymyrgurit për vitin 1974, së 
bashku me materalin përkatës. 

1974 26 

104 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi ndryshimin e emrit të Ndërmarrjes së Furnizimit 
të Punëtorëve të Hekurudhës Elbasan që do të quhet 
Ndërmarrja e Furnizimit të Punëtorëve të Metalurgjisë. 

1974 3 

105 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërtimin e Minierës së 
Kromit në Bulqizë, Miniera e Kromit "Todo Manço" në 
Bulqizë. 

1974 5 

106 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi ngritjen e 9 kooperativave bujqësore të tipit të 
lartë për vitin 1975. 

1974 12 
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107 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Rritjes së Gjedhit për Mish në Maliq, kalimin e 
Kooperativës Bujqësore të Vloçishtit dhe Pirgut në këtë 
ndërmarrje, kalimin e Kooperativës Bujqësore të Krumës në 
Ndërmarrjen Bujqësore Krumë, kalimin e Kooperativës 
Dukat-Tragjas në Ndërmarrjen Bujqësore "Rinia" së bashku 
me materialin përkatës. 

1974 39 

108 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi kalimin e 102,9 hektarëve tokë 
nga kooperativat bujqësore në administrim të shkollave të 
mesme. 

1974 8 

109 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi kalimin e një sasie toke arë nga kooperativat 
bujqësore në administrim të ndërmarrjeve të grumbullimit. 

1974 4 

110 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe informacion i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi dhënien 
Ministrisë së Bujqësisë të një sasie misri mbi planin e vitit 
1974. 

1974 6 

111 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi heqjen e fondit pyjor të 
disa pyjeve në rrethet Dibër dhe Durrës dhe mbi ndërtimin e 
rrugës në Parkun Pyjor të Dajtit për qendrën televizive. 

1974 11 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, mbi ndërtimin e 
banesave të kooperativistëve që shpronësohen për ndërtimin e 
Kombinatit Metalurgjik në Elbasan. 

1974 6 

113 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e Fabrikës së 
Azbestit në Korçë, Fabrikës së Kuarciteve në Laç e një 
frigoriferi me konstruksion metalik e Minierës së Mermerit në 
Shkopet si dhe Fosforiteve në Fushë-Bardhë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1974 34 
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114 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi kalim të përkohshëm 
të disa tokave nga Ndërmarrja Bujqësore e Tropojës dhe 
Koooperativa Bujqësore e Bujanit në favor të Ndërmarrjes së 
Ndërtimit të Hidrocentralit të Fierzës dhe mbi disa probleme 
që rrjedhin nga përmbytja që sjell krijimi i liqenit të këtij 
hidrocentrali, së bashku me materialin përkatës. 

1974 16 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe protokoll i Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi rikonstruksionin 
e kolektorit të Roskovecit. 

1974 10 

116 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi miratimin e 
projektidesë së përmirësimit ujor të Karavastasë së Vogël. 

1974 9 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi disa ndryshime në 
volumin e ndërtimeve të vitit 1974. 

1974 7 

118 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi projektin për zmadhimin e mëtejshëm të 
shtratit të përroit të Zaranikës në Elbasan. 

1974 10 

119 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi shpërndarjen e Ndërmarrjes së 
Transportit të Ndërtimit në rrethin e Tiranës. 

1974 8 

120 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi ndalimin e blerjes dhe të kryerjes së 
shërbimeve jashtë sektorit socialist. 

1974 7 

121 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa ndryshime në kufijtë 
e importit për vitin 1973 dhe në planin e eksportit dhe në 
kufijtë e importit për vitin 1974. 

1974 6 

122 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, Tregtisë dhe Ministrisë së Financave, mbi 
një ndryshim në vendimin mbi importimin dhe eksportimin e 
sendeve si dhe mbi tagrin doganor. 

1974 9 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe propozim i Ministrisë 
së Arsimit dhe Kulturës, mbi mbylljen e filialit të Kukësit dhe 
të Fierit. 

1974 6 
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124 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacione të Ministrisë 
së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa shtesa në vendimin mbi 
kriteret për akordimin e bursave. 

1974 13 

125 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi një ndryshim në vendimin për 
krijimin e Shtëpisë Qëndrore të Krijmtarisë Popullore. 

1974 5 

126 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e 
pjesëmarrësve në Javën e Artit Kombëtar dhe në Spartakiadën 
e III-të Kombëtaren, vënien në thirrje të kontigjentit të 
rezervistëve për pjesëmarrjen në Paradën e 30-vjetorit të 
Çlirimit të Atdheut, emërtim repartesh ushtarake dhe mbi 
shkëputjen nga puna të forcave vullnetare që do të marrin 
pjesë në Paradën e 30-vjetorit së bashku me materialin 
përkatës. 

1974 21 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Shëndetësisë, mbi ndërtimin e Spital-Poliklinikës në Krujë. 

1974 6 

128 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e ashensorëve 
në spitalet që kanë salla kirurgjie. 

1974 3 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi përpunimin, transportimin, ruajtjen 
dhe shpërndarjen e lëndëve plasëse. 

1974 10 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi montimin e pajisjeve të ndërlidhjes dhe të 
fluturimeve në Aeroportin e Rinasit. 

1974 5 

131 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi krijimin e parqeve automobilistike në 
rrethet Gjirokastër dhe Pukë. 

1974 9 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacione e 
informacione të Ministrisë së Financave dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për shfuqizimin e disa vendimeve të 
Këshillit të Ministrave, mbi tarifën unike të ngarkim-
shkarkimit, mbi tarifat e ngarkim-shkarkimit të mallrave në 
portet detare si dhe mbi tarifat e ngarkim-shkarkimit të 
mallrave në stacionet hekurudhore. 

1974 10 
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133 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi miratimin e projektidesë së 
zgjerimit të Portit të Vlorës. 

1974 10 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi vendin ku do të ndërtohet Kantieri i 
Riparimit të Anijeve të Flotës Luftarako-Detare në Portin e 
Durrësit. 

1974 6 

135 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi rritjen e vleftës së plotë 
të hekurudhës Elbasan-Prrenjas, së bashku me materialin 
përkatës. 

1974 11 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Financave, mbi miratimin e bilancit të Bankës së Shtetit dhe të 
Bankës Bujqësore për ushtrimin e vitit 1973. 

1974 26 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe informacion i 
Ministrisë së Financave mbi marrjen përsipër nga pala 
shqiptare të shpenzimeve për ndërtimin e katër 
radiostacioneve, si dhe të një centrali elektrik. 

1974 15 

138 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi akordim fondesh në 
valutë ministrive dhe institucioneve të ndryshme, së bashku 
me materialin përkatës. 

1974 64 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe parashtresë e 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi akordim fondi në valutë 
për Drejtorinë e Rezervave Shtetërore. 

1974 4 

140 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi normat e veshmbathjes 
në ushtri, përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit rezervist dhe 
mbi pagesat e ushtarakëve së bashku me materialin përkatës. 

1974 54 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacione të Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, mbi një shtesë fondi 
për Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artisëve. 

1974 5 

142 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi caktim çmimesh për 
shitjen e prodhimeve dhe blerje prodhimesh, së bashku me 
materialin përkatës. 

1974 23 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendet e vendosjes së një 
pjese të thesarit të shtetit. 

1974 1 
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144 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi forcimin e punës së Shoqërisë Komisionaria. 

1974 11 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi sigurimin e mjeteve në të holla gjatë 
transportimit të tyre. 

1974 8 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi kthimin e parave të mbledhura në formë 
fushate nga punonjësit. 

1974 14 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Gjykatës së 
Lartë, mbi disa ndryshime në vendimin për sendet e debitorit 
mbi të cilat nuk mund të vihet sekuestër. 

1974 5 

148 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në 
strukturat e aparateve shtetërore, shtesa dhe pakësime në 
organikë, së bashku me materialin përkatës. 

1974 68 

149 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e rregullores 
së hyrjes në Aparatin e Këshillit të Ministrave, rregullores së 
Radiotelevizionit dhe mbi shfuqizimin e disa rregulloreve të 
ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, së bashku me 
materialin përkatës si dhe për përbërjen e Këshillit të RTV. 

1974 34 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e drejtorive dhe 
të stacioneve të Radios dhe të Televizionit nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Postave dhe Telekomunikacioneve në vartësi 
të Drejtorisë së Përgjithshme të Radiotelevizionit Shqiptar. 

1974 4 

151 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e miratimit të 
personelit administrativ dhe inxhiniero-teknik që nuk 
përfshihen në organikë. 

1974 5 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi krijimin e Byrosë së 
Modeleve dhe të Krijmtarisë së Artikujve të Veshmbathjes. 

1974 7 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi një ndryshim në vendimin mbi 
çeljen e Institutit për Mësimin dhe Edukimin e Fëmijëve 
Shurdh-Memecë dhe të Verbër. 

1974 7 
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154 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi caktim pagash për 
kuadro dhe punonjës, së bashku me materialin përkatës. 

1974 48 

155 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërim dhe shkarkim 
kuadrosh të institucioneve qendrore dhe ndërmarrjeve të 
ndryshme së bashku me materialin përkatës. 

1974 70 

156 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërim dhe shkarkim 
të kuadrove të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, së bashku me materialin 
përkatës. 

1974 93 

157 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përbërjen e Këshillit të 
Radiotelevizionit, Komisionit të Lartë të Atestimit, Komitetit 
të Çmimeve të Republikës, mbi përbërjen e Byrosë së 
Çmimeve në Ministrinë e Financave, së bashku me materialin 
përkatës. 

1974 11 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Radiotelevizionit, mbi aktivizimin e 
punonjësve të jashtëm nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Radiotelevizionit. 

1974 3 

159 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi caktim delegacionesh 
për konferenca, mbledhje dhe nënshkrim marrëveshjesh me 
jashtë, së bashku me materialin përkatës. 

1974 139 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe propozim i Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi caktimin e kryetarit të Komisionit të 
palës shqiptare për BTSH me RP të Kinës dhe Rumaninë. 

1974 3 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Byrosë 
Juridike në Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi një 
ndryshim në vendimin mbi rregulloren për ceremonitë zyrtare 
të varrimit të personaliteteve zyrtare. 

1974 3 

162 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie pensionesh, së 
bashku me materialin përkatës. 

1974 212 

162/1 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie pensionesh, së 
bashku me materialin përkatës. 

1974 147 
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163 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aktivizimin dhe 
trajtimin e pensionistëve dhe mbi shpërblimin e personave që 
u jepet grada dhe tituj shkencorë pas daljes në pension, së 
bashku me materialin përkatës. 

1974 15 

164 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në konferenca, mbledhje ndërkombëtare, miratimin e 
marrëveshjes për transportin automobilistik midis RP të 
Shqipërisë dhe Hungarisë, miratimin e protokollit të 
Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për Ekonominë Ujore dhe mbi 
zgjidhjen e incidenteve kufitare. 

1974 64 

165 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie ndihme 
materiale Lëvizjes Kombëtare për Çlirimin e Palestinës, 
Vietnamit të Jugut dhe Partisë Popullore të Laosit. 

1974 27 

166 Udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë 
së Financave, mbi trajtimin ekonomiko-financiar të 
punonjësve që shkojnë për të punuar me afat të shkurtër në 
veprat e mëdha si edhe në fushatat e bujqësisë. 

1974 13 

167 Udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë 
së Financave, mbi disa çështje të zbatimit të sistemit të pagave 
të punonjësve. 

1974 27 

168 Udhëzime të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive 
dhe institucioneve të tjera qendrore dhe komteteve ekzekutive 
të kp të rretheve, mbi administrimin e përqëndruar të 
disertacioneve dhe të materialeve të sesioneve shkencore të 
pabotuara. 

1974 7 

169 Udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë 
së Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënie të gradave dhe titujve 
shkencorë. 

1974 8 

170 Udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e dhënies 
me qira të banesave për disa kuadro të ushtrisë. 

1974 10 

171 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin, drejtimin 
dhe përgatitjen e forcave të sigurimit të rezervave shtetërore. 

1974 6 
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172 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Ndërtimit 
dhe gjithë komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
organizimin e urbanistikës pranë seksionit të ndërtimit dhe 
ndërtim-komunikacionit në rrethe. 

1974 3 

173 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Tregtisë, 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore dhe Bujqësisë si dhe gjithë 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, mbi marrjen e 
masave për shpërndarjen e rregullt të prodhimit të perimeve e 
frutave. 

1974 10 

174 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve dhe Ministrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi vënien në gadishmëri të bukësorimit të 
mullinjve të blojës dhe të furrave të bukës në kooperativat 
bujqësore. 

1974 4 

175 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, mbi afatet e furnizimit të 
mallrave nga importi. 

1974 5 

176 Letra e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi disa kritere në ndërtimin 
e apartameneteve me punë vullnetare. 

1974 8 

177 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë 
së Komunikacioneve, mbi një ndryshim në letrën e Këshillit të 
Ministrave mbi shfrytëzimin e automjeteve të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

1974 5 

178 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi forcimin e ndjenjës së kursimit dhe të 
zbatimit të rreptë të disiplinës financiare për të moslejuar 
shpenzime pa vend. 

1974 14 

179 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera  qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi zbatimin drejt të kompetencës për 
ndryshimin e pagës së punonjësve drejtues administrativë. 

1974 1 
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180 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi disa shkeleje dhe shpërdorime të pronës së 
përbashkët. 

1974 9 

181 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve dhe Gjykatës së Lartë, mbi disa të 
meta në çështjen e zhdëmtimeve. 

1974 4 

182 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive e 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi huatë me lotari. 

1974 13 

183 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve dhe ministive, mbi ushtrimin e 
veprimtarisë së shitblerjes dhe të profesionit. 

1974 21 

184 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi zgjerimin e përdorimit të metodave 
matematikore dhe të teknikës llogaritëse. 

1974 12 

185 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi përfundimin e kërkesave për 
marrjen e 100 lekëshit të luftës. 

1974 2 

186 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të retheve, Ministrisë së Shëndetësisë, 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Gjykatës së Lartë, mbi pajisjen me dokumente 
të fëmijëve të lindur jashtë martese. 

1974 12 

187 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komieteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi sqarim për zbatimin e dispozitave mbi 
detyrimin e parazitëve në punë. 

1974 3 

188 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi disa çështje në lidhje me 
lëvizjen e shtetasve nga njeri vend në tjetrin. 

1974 16 

189 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi denoncimin e kundërvajtjeve 
në gjykatë. 

1974 4 
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190 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrave dhe 
titullarëve të institucioneve të tjera qendrore si dhe 
informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
literaturën e huaj që hyn në vendin tonë me shkëmbim dhe 
huazim. 

1974 18 

191 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi mënyrën e zbatimit të drejtë të disa 
çështjeve të udhëzimit, mbi organizimin e stazhit në prodhim 
të nxënësve dhe të studentëve. 

1974 8 

192 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, për moszbatimin e plotë të udhëzimit mbi 
organizimin e stazhit në prodhim të nxënësve dhe të 
studentëve. 

1974 8 

193 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve, mbi ngritjen e bazave të punës prodhuese në shkolla 
dhe mbi planifikimin e prodhimit të tyre. 

1974 8 

194 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi shitjen e shtëpive private në 
qytete personave që vijnë nga fshati. 

1974 3 

195 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi disa shkelje të vijave të 
verdha për ndërtime shtëpish në fshatra. 

1974 9 

196 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komieteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave mbi punën e rojeve të ndërmarrjeve dhe 
institucioneve të ndryshme. 

1974 3 

197 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve dhe Ministrisë së Financave, mbi 
punonjësit që merren me pritjen dhe shqyrtimin e ankesave. 

1974 2 
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198 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve dhe Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi plotësimin me nënoficerë aktivë të nevojave të 
ushtrisë. 

1974 8 

199 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi funksionimin e zyrave të kuadrit. 

1974 4 

200 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komieteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi pushimet vjetore të punonjësve. 

1974 8 

201 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi sigurimin e vazhdimësisë së udhëheqjes në 
ndërmarrjet dhe institucionet ku punohet me turne. 

1974 5 

202 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, ministrive dhe institucioneve të 
tjera qendrore, mbi një kuptim më të thellë të orientimeve të 
Partisë dhe të Qeverisë lidhur me punën drejtpërdrejt në 
prodhim të kuadrove. 

1974 4 

203 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi zbatimin e udhëzimit të 
Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen dhe organizimin e 
punës drejtpërdrejtë në prodhim të kuadrove. 

1974 2 

204 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, mbi aktivizimin dhe 
trajtimin e pensionistëve. 

1974 20 

205 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi zgjedhjen e praktikantëve dhe 
specialistëve që dërgohen për specializim në RP të Kinës. 

1974 23 

206 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive e 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi luftën për parandalimin e aksidenteve 
automobilistike. 

1974 6 
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207 Letra të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi parandalimin e aksidenteve nga rryma 
elektrike dhe aksidenteve në punë. 

1974 21 

208 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, KQ të PPSH-së, Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi shpërnguljen e eshtarve të 
personave që nuk janë dëshmorë nga varrezat e dëshomëve. 

1974 2 

209 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komieteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi bashkëpunimin e ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore me Kryesinë e Komitetit 
Kombëtar të Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar. 

1974 4 

210 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve kp të rretheve, 
mbi kryerjen e detyrave të planifikuara dhe mbi ndihmë 
materiale që duhet t'u  jepet kooperativave bujqësore nga ana 
e ndërmarrjeve ekonomike. 

1974 4 

211 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi kritikat që botohen në organet e shtypit. 

1974 2 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

212 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. 

1974 141 

212/1 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. 

1974 117 

5 Sekretaria e Përgjithshëme.   

213 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.04.1974, raporte, relacione dhe pasqyra të Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi paraprojektplanin e zhvillimit 
ekonomik dhe të RPSH-së për vitin 1976-1980. 

1974 336 
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214 Procesverbale, vendime të Këshillit të Ministrave relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet qendrore dhe komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi realizimin dhe ndryshimet 
në planin e shtetit për vitin 1974 dhe për miratimin e planit 
për vitin 1975. 

1974 266 

214/1 Procesverbale, vendime të Këshillit të Ministrave relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet qendrore dhe komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi realizimin dhe ndryshimet 
në planin e shtetit për vitin 1974 dhe për miratimin e planit 
për vitin 1975. 

1974 273 

215 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.06.1974, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione 
të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndryshime vendimesh 
për kompetencat. 

1974 19 

216 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
KQ të PPSH-së, Presidiumin e Kuvendit Popullor, Bashkimin 
e Grave të Shqipërisë, ministritë dhe komitetet ekzekutive të 
kp të rretheve mbi disa probleme që kanë ngritur sekretarët e 
komiteteve të Partisë, deputetët e Kuvendit Popullor dhe 
organizata e gruas. 

1974 160 

217 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi zgjedhjen e 
Legjislaturës së Tetë të Kuvendit Popullor, fjala e shokut 
Mehmet Shehu në këtë legjislaturë si dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave drejtuar gjithë ministrive, institucioneve të tjera 
qendrore dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
masat që duhen marrë lidhur me fjalën e shokut Enver Hoxha 
më 3 tetor të vitit 1974. 

1974 39 

218 Raporte, relacione, informacione dhe korrepsondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë, institucionet e tjera 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve mbi 
administrimin e pronës së përbashkët. 

1974 248 
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219 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Prokurorinë e Përgjithshme dhe institucione të 
tjera, mbi vjedhjet e shkaktuara në sektorë të ndryshëm të 
ekonomisë. 

1974 71 

220 Informacione të Prokurorisë së Përgjithshme dhe 
institucioneve të tjera qendrore drejtuar Këshillit të Ministrave 
mbi shkelje të dispozitave ligjore. 

1974 75 

221 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1974, vendime të Këshillit të Ministrave me ministritë, 
raporte, relacione dhe korrespondencë e KM me ministritë 
dhe institucionet e tjera qendrore dhe komitetet ekzekutive të 
kp të rretheve mbi regjimin e kursimit. 

1974 176 

222 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1974, qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp të 
rrretheve, mbi disa shfaqje të burokratizmit dhe liberalizmit 
në organet shtetërore dhe masat për mënjanimin e tyre. 

1974 136 

222/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.06.1974, qarkore e Këshillit të Ministrave, raporte, relacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp të 
rretheve, mbi disa shfaqje të burokratizmit dhe liberalizmit në 
organet shtetërore dhe masat për mënjanimin e tyre. 

1974 272 

223 Relacione të shkurtra dhe plane mbi problemet që shqyrton 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij dhe mbi seminaret që 
organizohen në Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi këto 
probleme. 

1974 116 

224 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi probleme të ushtrisë. 

1974 105 
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225 Orientime të KQ të PPSH-së, raporte, plane, programe, grafikë 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet e tjera dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve 
mbi festimet e 30-vjetorit të Çlirimit të Atdheut. 

1974 323 

226 Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH mbi delegacionet e huaja 
që do të ftohen me rastin e 30-vjetorit të Çlirimit të Atdheut si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
sigurimin e automjeteve për këto delegacione. 

1974 52 

227 Letër e KQ të PPSH-së mbi zhvillimin e muajit të letërsisë dhe 
artit si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
institucionet e tjera, mbi personat që do të jenë në juritë për 
veprat letrare të 30-vjetorit të Çlirimit të Atdheut. 

1974 25 

228 Plane pune, korrepsondencë e Këshillit të Ministrave me 
institucione të tjera mbi festimin e përvjetorit të Kongresit të 
Përmetit dhe 30-vjetorit të Konferencës së Beratit. 

1974 95 

229 Vendime dhe letra të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet e 
nevojshme që do të bëhen me rastin e 30-vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut, së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1974 47 

230 Letra dhe telegrame drejtuar Këshillit të Ministrave nga 
mitingjet dhe mbledhjet e kolektivave punonjëse të vendit me 
raste festash dhe përvjetorësh. 

1974 69 

231 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivit 
të Shtetit dhe ministritë, institucionet e tjera qendrore dhe 
komitetet ekzekutive të kp të rretheve, mbi arkivat si dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve, relacione dhe korrespondencë mbi ruajtjen e sekretit 
shtetëror. 

1974 139 

232 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
institucionet e tjera qendrore, komitetet ekuekutive të kp të 
rretheve dhe ndërmarrjet botuese, mbi botimin dhe 
shpërndarjen e broshurave të ndryshme. 

1974 0 
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233 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi hyrjen në selinë e 
Këshillit të Ministrave dhe mbi rregulloret e disa ministrive 
dhe institucioneve qendrore, letër e Këshillit të Ministrave 
drejtuar gjithë ministrive dhe institucioneve të tjera qendrore, 
mbi vazhdimësinë e udhëheqjes në ndërmarrjet ku punohet 
me turne dhe korrespondencë mbi lirim zyrash dhe ndryshim 
orari zyrtar. 

1974 23 

234 Njoftime dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet qendrore dhe komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi sistemimin e fuqisë punëtore 
dhe mbi pushimin e rojeve. 

1974 41 

235 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi rregulloren për të drejtat e të 
internuarve dhe të dëbuarve. 

1974 0 

236 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi varrimin e 
personaliteteve zyrtare si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Pritjes, mbi problemet e kësaj 
drejtorie. 

1974 16 

237 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit dhe institucione të tjera, mbi mallrat e rezervës 
shtetërore. 

1974 11 

238 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përpunimin, transportin, 
ruajtjen dhe shpërndarjen e lëndëve plasëse si dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore mbi këtë problem. 

1974 15 

239 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
dëmet e shkaktuara nga zjarri. 

1974 19 

240 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.06.1974, protokoll i Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione të Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme 
mbi kriminalitetin. 

1974 105 

241 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe institucioneve të tjera, mbi 
aksidentet e ndryshme së bashku me letrat përkatëse. 

1974 52 
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242 Raporte, relacione dhe informacione të Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe institucioneve të tjera mbi bashkëpunimin tekniko-
shkencor me vendet e huaja. 

1974 96 

243 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi miratimin e protokollit të 
mbledhjes së komisionit shqiptaro-jugosllav për incidentet e 
kufirit dhe ekonominë ujore. 

1974 39 

244 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie ndihme 
Qeverisë së Përkohshme të Republikës së Vietnamit të Jugut, 
Partisë Popullore të Laosit dhe Lëvizjes për Çlirimin e 
Palestinës. 

1974 7 

245 Qarkore e KQ të PPSH-së, njoftime dhe relacione të ministrive 
dhe institucioneve të tjera qendrore mbi emulacionin socialist, 
shpikjet dhe racionalizimet si dhe mbi regjistrimin e patentave 
të huaja në RPSH. 

1974 21 

246 Vjetorë statistikorë me të dhëna mbi demografinë, industirnë 
dhe sektorë të tjerë të ekonomisë së vendit tonë. 

1974 0 

247 Pasqyra me tematikat e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive 
të kp të rretheve si dhe plane pune të sektorëve të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1974 45 

6 Industri-miniera.   

248 Procesverbale, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë, institucionet e tjera 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve mbi 
industrinë mekanike. 

1974 155 

249 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe informacione mbi përgatitjen e punëtorëve për 
Kombinatin Metalurgjik, krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme 
të këtij Kombinati dhe mbi çështje të tjera të Kombinatit 
Metalurgjik. 

1974 110 

250 Raporte të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi kërkimet gjeologjike dhe 
perspektivat për minerale të dobishme. 

1974 100 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

251 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së tij, vendime të Këshillit të Ministrave, protokoll 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi naftën dhe gazin. 

1974 161 

252 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Ministrinë e Ndërtimit dhe institucioneve të tjera, mbi 
industrinë elektrike dhe ndërtimin e hidrocentraleve. 

1974 54 

253 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave dhe institucioneve të tjera mbi 
prodhimin dhe përpunimin e qymyrgurit. 

1974 20 

254 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
industrinë e kromit dhe të bakrit. 

1974 27 

255 Informacion i Inspektimit të Shtetit, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi mineralin e hekur-nikelit. 

1974 13 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte dhe informacione të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ndërtimin e 
Minierës së Mermerit në Shkopet dhe mbi eksportin e 
mermerit. 

1974 16 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e Fabrikës së 
Kuarciteve në Laç dhe njoftim i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi gjendjen e Uzinës "Gogo Nushi". 

1974 6 

258 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
informacione mbi industrinë e drurit dhe të letrës. 

1974 26 

259 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi pastrimin e tymrave të 
metalurgjisë së bakrit dhe TEC-it të Fierit si dhe mbi studimet 
e kryera nga kabineti i teknologjisë kimike mbi mbrojtjen e 
ambientit. 

1974 9 
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260 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, mbi drutë e zjarrit 
dhe lëndët e tjera djegëse. 

1974 13 

261 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen ekonomiko-
financiare të ndërmarrjeve të kësaj ministrie, realizimi i 
normave, organizim ndërmarrjesh dhe probleme të kuadrit. 

1974 44 

262 Relacion i Ndërmarrjes Gjeofizike drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi Simpoziumin Ndërkombëtar të Uraniumit. 

1974 12 

7 Industri e Lehtë dhe Ushqimore.   

263 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagat e punonjësve të 
industrisë së lehtë, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Lehtë dhe Ushqimore, mbi 
organizimin e seksioneve të kësaj ministrie nëpër rrethe, mbi 
pagat dhe çështje të tjera të organizimit. 

1974 14 

264 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.06.1974 dhe protokoll mbi cilësinë e mallrave të përdorimit 
të gjerë që prodhohen nga industria e lehtë dhe ushqimore. 

1974 41 

265 Raporte, informacioine dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi drithërat e bukës. 

1974 65 

266 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi prodhimin e bukës. 

1974 17 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e një frigoriferi 
me konstruksion metalik, informacione mbi prodhimet 
blegtorale. 

1974 29 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi tharjen e perimeve dhe 
frutave si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi 
industrinë e konservimit dhe të prodhimit të produkteve 
bujqësore. 

1974 29 

269 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore e institucione 
të tjera mbi peshkimin. 

1974 50 
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270 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
protokoll i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e industrisë së 
verërave dhe pijeve alkolike si dhe korrespondenca përkatëse 
mbi këtë problem. 

1974 18 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Byrosë së 
Modeleve dhe të Krijimtarisë së Artikujve të Veshmbathjes si 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi industrinë tekstile. 

1974 21 

272 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore e institucione 
të tjera, mbi prodhimin e pambukut, lulediellit dhe 
panxharsheqerit. 

1974 13 

273 Relacione të Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
mbi prodhimin e frigoriferëve shtëpiakë, radiove dhe 
llambave elektrike. 

1974 16 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e planit të këpucëve 
si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë 
e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore për prodhimin e 
këpucëve ushtarake. 

1974 19 

275 Raport i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi 
rritjen e mëtejshme të mundësive të prodhimit dhe 
industrializimit të bimëve eterovajore si dhe korrespondencë 
mbi bimët mjekësore dhe industriale. 

1974 16 

276 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi prodhimin dhe 
industrializimin e duhanit. 

1974 19 

277 Informacion i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore, mbi disa probleme të industrisë kimike. 

1974 10 

278 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi prodhimin e 
xhamave optikë. 

1974 8 

279 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen e prodhimeve artistike si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore mbi këtë industri. 

1974 38 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

280 Raporte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, mbi 
ambalazhin. 

1974 18 

281 Studim i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Pogradecit 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi disa drejtime të industrisë 
së lehtë. 

1974 54 

8 Bujqësi.   

282 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe informacione mbi pagat e punonjësve të 
bujqësisë, organizimin e kooperativave bujqësore të tipit të 
lartë, mbi shpërblimin e punës në kooperativat bujqësore dhe 
mbi disa të drejta të familjeve që banojnë në territorin e 
ndërmarrjeve bujqësore. 

1974 157 

283 Thirrje e KQ të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
shtimin e prodhimit bujqësor dhe sidomos të drithërave të 
bukës si dhe informacione mbi zbatimin e kësaj thirrjeje. 

1974 83 

284 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi vënien në jetë të detyrave të 
Kongresit të VI-të të Partisë së Punës së Shqipërisë për 
ngushtimin e dallimit midis fshatit dhe qytetit. 

1974 115 

285 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së tij datë 01.11 dhe 21.11.1974, mbi shfrytëzimin e 
mekanikës bujqësore, organizimin e punës dhe përmirësimin 
e veglave në bujqësi, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe institucione të tjera, mbi mekanikën bujqësore. 

1974 109 

286 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve ekzekutive 
të kp të rretheve, mbi mënjanimin e firove në korrje, shirje dhe 
grumbullimin si dhe informacione mbi realizimin e detyrave 
në bujqësi dhe mbi fushatat në bujqësi. 

1974 48 

287 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi kulturat e bimëve industriale dhe duhanit. 

1974 70 
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288 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
institucione të tjera, mbi kulturat drunore dhe agrumet e 
Himarës. 

1974 74 

289 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, raporte, relacione dhe informacione mbi 
furnizimin e popullit me perime dhe për ndërtimin e serave. 

1974 152 

290 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacionet përkatëse 
të Ministrisë së Bujqësisë për kalimin e kooperativave 
bujqësore Tragjas-Radhimë në rrethin e Vlorës, Krumë në 
rrethin e Kukësit dhe të qytetit të Korçës në ndërmarrje dhe 
kalim tokash të tjera si dhe projekti për rregullimin e 
marrëdhënieve pasurore që lindin nga kalimi i kooperativave 
bujqësore në ndërmarrje shtetërore. 

1974 154 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
kooperativave bujqësore të tipit të lartë. 

1974 6 

292 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi ndihmën që duhet të japin ndërmarrjet 
bujqësore kooperativave bujqësore, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
realizimin e detyrave në bujqësi, gjendjen financiare të 
kooperativave bujqësore, fuqinë punëtore, etj. dhe mbi 
përgatitjen e specialistëve me arsim të mesëm bujqësor. 

1974 148 

293 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi bashkim kooperativash bujqësore dhe kalim 
kooperativash bujqësore në ndërmarrje bujqësore. 

1974 38 

294 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe institucioneve të 
tjera drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi masivin e Jonufrës si 
dhe informacione mbi hapjen e tokave të reja dhe mbushjen e 
tokave. 

1974 39 
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295 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe institucione të tjera, mbi ujitjen e tokave, 
bonifikimin dhe kullimin e tyre. 

1974 53 

296 Marrëveshje fitosanitare midis vendit tonë dhe RS të 
Rumanisë dhe Republikës së Greqisë si dhe informacion i 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Tiranë, mbi dëmet e 
shkaktuara nga repartet ushtarake në NB "Gjergj Dimitrov". 

1974 16 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen nga fondi pyjor të 
disa pyjeve në rrethet Dibër dhe Durrës si dhe informacione të 
Ministrisë së Bujqësisë mbi pyjet. 

1974 21 

298 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Bujqësore të Gjedhit në Maliq, raporte, relacione dhe 
informacione të Ministrisë së Bujqësisë mbi blegtorinë si dhe 
letër e Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e viçave dhe të 
mushqerrave të racës për vitin 1974. 

1974 36 

299 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
institucione të tjera mbi bazën ushqimore të blegtorisë. 

1974 54 

300 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe institucione të tjera, mbi pularitë dhe prodhimin 
e vezëve. 

1974 10 

301 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në konferenca 
kombëtare dhe mbi vizitat e delegacioneve në vendet e huaja 
dhe mbi thirrjen e Konferencës Kombëtare të Bujqësisë dhe 
punën shkencore në bujqësi. 

1974 69 

302 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi shfaqjet e sëmundjeve në kulturat bujqësore 
dhe luftimin e tyre. 

1974 20 

9 Tregti.   
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303 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi marrjen e masave për 
shpërndarjen e rregullt të prodhimit të perimeve dhe frutave 
si dhe informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe institucione të tjera 
mbi furnizimin e tregut me mallra. 

1974 70 

304 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.06.1974 dhe letër e Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e 
ndërgjegjes komuniste të punonjësve të tregtisë kundër 
shfaqjeve të huaja dhe qëndrimeve liberale si dhe informacion 
i Bashkimeve Profesionale mbi seminaret me punonjësit e 
tregtisë. 

1974 59 

305 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe informacione 
të tjera, mbi lidhjen e marrëveshjeve tregtare dhe protokoll-
marrëveshjet. 

1974 183 

306 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe informacione 
të tjera, mbi lidhjen e marrëveshjeve tregtare dhe protokoll-
marrëveshjet. 

1974 41 

307 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe 
institucione të tjera, mbi eksport-importin e mallrave të 
ndryshme. 

1974 188 

307/1 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe 
institucione të tjera, mbi eksport-importin e mallrave të 
ndryshme. 

1974 173 

308 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet 
ndërkombëtare. 

1974 14 

309 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi pajisjet e hoteleve të reja dhe mbi krijimin e 
kartotekës së të huajve që hyjnë në vendin tonë. 

1974 9 
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310 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi importimin dhe 
eksportin e sendeve si dhe mbi tagrin doganor, 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi doganat 
si dhe mbi kthimin e një delegacioni algjerian nga Aeroporti i 
Rinasit. 

1974 19 

311 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi një 
mosmarrëveshje midis Transshqip-it dhe shoqërisë 
"Ralfmare". 

1974 15 

312 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës me Ministrinë e Tregtisë, mbi furnizimin 
e mencave dhe konvikteve. 

1974 5 

313 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe Ministrinë e Komunikacioneve, mbi karburantin. 

1974 14 

314 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi arkat e ambalazhit prej kartoni të valëzuar. 

1974 16 

315 Relacion i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave dhe shkresë e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
firot ligjore gjatë transportimit të mallrave. 

1974 4 

10 Financë.   

316 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 26.06.1974, vendime të Këshillit të Ministrave, 
raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Financave 
drejtuar Këshillit të Ministrave mbi buxhetin, planin e arkës, 
kreditin dhe qarkullimin monetar. 

1974 104 

317 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
02.04.1974, raporte dhe relacione të Ministrisë së Financave 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet ekonomiko-
financiare të ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore, 
kontrollrevizioni financiar si dhe mbi mbylljen e 
marrëveshjeve tregtare. 

1974 132 
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318 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974, mbi zbatimin e detyrave nga kontrollrevizioni 
financiar, procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 13.09.1974, mbi një shkelje të disiplinës 
financiare në Ministrinë e Shëndetësisë si dhe raporte e 
relacione të Ministrisë së Financave mbi revizionin dhe 
kontrollin. 

1974 144 

319 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndalimin e blerjes dhe të 
kryerjes së shërbimeve jashtë sektorit socialist si dhe relacion i 
Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave materiale dhe 
monetare. 

1974 9 

320 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi çmimet me pakicë dhe shumicë. 

1974 53 

321 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 13.09 dhe 01.11.1974, vendim dhe letër e 
Këshillit të Ministrave mbi çmimin me pakicë të librave dhe 
dispencave, së bashku me materialin përkatës. 

1974 46 

322 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi zgjerimin e përdorimit të metodave 
matematikore dhe teknikës llogaritëse së bashku me 
materialin përkatës. 

1974 29 

323 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve si dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me ministritë, mbi shpenzimet e udhëtimit dhe 
dietat. 

1974 0 

324 Informacione të Ministrisë së Financave dhe institucioneve të 
tjera drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi tejkalimin dhe 
plotësimin e fondit të pagave. 

1974 34 
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325 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione 
të Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të Ministrave me 
planin e arkës dhe të kreditit, bilancin e pagesave, 
rentabilitetin e tregtisë së jashtme dhe realizimi i të ardhurave 
në valutë të lirë. 

1974 67 

326 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe 
institucione të tjera mbi dhënie fondi në valutë. 

1974 32 

327 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe institucione të tjera, mbi akordim dhe shtesa 
fondesh për inagurime, festa, ndërtime, etj. 

1974 22 

328 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së tij, vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndryshime në ligjin mbi sigurimet shoqërore, ndarjen e 
punëve në kategori për efekt pensioni si dhe mbi pensionet e 
anëtarëve të kooperativave bujqësore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1974 118 

329 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe institucione të tjera, mbi kërkesat për 
përfitimin e pjesëmarrjes në Luftën Nacionalçlirimtare dhe 
mbi vërtetimin e vjetërsisë në punë. 

1974 22 

330 Konkluzione të Sekretariatit të KQ të PPSH-së, raporte, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Bashkimet Profesionale, Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë 
e Përgjithshme të Sigurimeve Shoqërore Shtetërore, mbi 
çështje të paaftësisë së përkohshme në punë dhe mbi 
invalidët. 

1974 50 

331 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave dhe institucione të tjera, mbi pagat e punonjësve të 
ndryshëm si dhe letra të Këshillit të Ministrave, mbi detyrimin 
e parazitëve në punë dhe mbi punën e rojeve në ndërmarrje. 

1974 39 
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332 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e miratimit të 
personelit administrativ dhe inxhiniero-teknik që nuk 
përfshihen në organikë si dhe letër e Këshillit të Ministrave, 
mbi disiplinimin e shtesave për personelin administrativ dhe 
inxhiniero-teknik jo në organikë. 

1974 5 

333 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e parave gjatë 
transportimit, letër e Këshillit të Ministrave mbi huatë në 
lotari dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe institucione të tjera, mbi shërbimin 
bankar dhe të arkave të kursimit. 

1974 10 

334 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Financave, mbi shtypjen e 
kartmonedhës në vend. 

1974 11 

335 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi forcimin e punës në 
Shoqërinë Komisionare si dhe relacion i Bankës së Shtetit mbi 
Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare. 

1974 22 

336 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1974 si dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
fondin e veçantë të ndërmarrjeve. 

1974 18 

11 Ndërtim.   

337 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe institucione të tjera, mbi Fabrikën e Çimentos 
në Fushë-Krujë, Fabrikën e Tullave në Sarandë si dhe mbi 
probleme të tjera të industrisë së material-ndërtimit. 

1974 87 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
transportit të ndërtimit, raporte dhe relacione të Ministrisë së 
Ndërtimit drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi problemet e 
transportit në ndërtim si dhe mbi organizimin e punës në 
Ndërmarrjen "21 Dhjetori". 

1974 45 

339 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ndërtimit 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme të 
shfrytëzimit të makinerive të rënda në ndërtim. 

1974 31 

340 Vendime të Këshillit të Ministrave për projektimin e Portit të 
ri të Vlorës dhe për zgjerimin e portit ekzistues. 

1974 24 
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341 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera, 
mbi invenstimet, lidhjen e kontratave, vënien në shfrytëzim të 
objekteve dhe mbi zbatimin e normave të projektimit dhe të 
ndërtimit. 

1974 112 

342 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi disa shkelje të vijave të 
verdha për ndërtime shtëpish në fshatra, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi planin rregullues të qytetit të Lezhës, 
planimetria e qytetit të Tiranës etj. 

1974 117 

343 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi përmirësimin e punës në asfaltimin e rrugëve si dhe mbi 
ndërtimin e urës së prishur në qytetin e Lezhës. 

1974 20 

344 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi hotelin e madh të Tiranës dhe mbi 
rikonstruksionin akustik të sallës së Operas dhe Baletit si dhe 
për Teatrin e Fierit. 

1974 52 

345 Raport i Ministrisë së Ndërtimit me detyrat e arkitetkturës 
dhe urbanistikës, krijimin e Shoqatës së Arkitektëve, 
Urbanistëve dhe Inxhinierëve të Shqipërisë si dhe letër e 
Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi organizimin e urbanistikës pranë 
seksioneve të ndërtimit. 

1974 23 

346 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave, mbi ndërtimin e një godine në 
Tiranë për punonjësit e Hidrocentralit të Fierzës dhe mbi 
ndërtimet në qytetin e Kukësit. 

1974 24 

347 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi shfrytëzimin e Gurores së Linzës dhe mbi 
aksidentin e ndodhur në këtë gurore. 

1974 42 

348 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974, raporte, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
institucione të tjera, mbi tunelizimin e veprave industriale dhe 
veprave të tjera. 

1974 152 
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348/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.02.1974, raporte, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
institucione të tjera, mbi tunelizimin e veprave industriale dhe 
veprave të tjera. 

1974 90 

12 Veprat e reja.   

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, studime, raporte, relacione, 
skica, projekte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera mbi 
ndërtimin e Hidrocentralit në Vaun e Dejës, dëmet e 
shkaktuara nga krijimi i rezervuarit të tij dhe rregullimin e 
shtratit të ri të Drinit. 

1974 151 

349/1 Vendim i Këshillit të Ministrave, studime, raporte, relacione, 
skica, projekte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera mbi 
ndërtimin e Hidrocentralit në Vaun e Dejës, dëmet e 
shkaktuara nga krijimi i rezervuarit të tij dhe rregullimin e 
shtratit të ri të Drinit. 

1974 140 

349/2 Vendim i Këshillit të Ministrave, studime, raporte, relacione, 
skica, projekte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera mbi 
ndërtimin e Hidrocentralit në Vaun e Dejës, dëmet e 
shkaktuara nga krijimi i rezervuarit të tij dhe rregullimin e 
shtratit të ri të Drinit. 

1974 157 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave, studime, raporte, relacione, 
skica, projekte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera mbi 
ndërtimin e hekurudhës Elbasan-Prrenjas. 

1974 243 

350/1 Vendim i Këshillit të Ministrave, studime, raporte, relacione, 
skica, projekte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera mbi 
ndërtimin e hekurudhës Elbasan-Prrenjas. 

1974 233 
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351 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
bonifikimin e fushës së Velipojës, relacione e informacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe institucione të tjera, mbi bonifikimin dhe 
mbrojtjen nga përmbytjet. 

1974 171 

352 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi lëvizje fondesh nga veprat e 
ndryshme. 

1974 0 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe planimetria përkatëse për 
miratimin e projektidesë së linjës 220 kv Burrel-Elbasan. 

1974 26 

13 Komunikacion-postëtelekomunikacion.   

354 Raporte të Ministrisë së Komunikacioneve dhe institucioneve 
të tjera drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi treguesit 
ekonomiko-financiarë të ndërmarrjeve të transportit, mbi 
organizim ndërmarrjesh të transportit, fondin e pagave etj. 

1974 22 

355 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar disa komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve si dhe informacione nga rrethet e 
ministritë, mbi funksionimin e parqeve automobilistike në 
bazë dikasteri dhe rrethi. 

1974 128 

356 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me këto institucione, mbi veturat dhe makinat e tjera që 
disponojnë dhe mbi shpërndarjen e tyre. 

1974 39 

357 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministritë dhe institucionet e tjera, mbi përdorimin e 
makinave për punë personale dhe mbi sasinë e veturave që 
disponojnë këto institucione. 

1974 47 

358 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe institucione të tjera, mbi 
realizimin e planit dhe të kontratave nga transporti. 

1974 46 
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359 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve si dhe 
korrespondencë mbi bazën mekanike të transportit 
automobilistik për riparim dhe mirëmbajtjen e automjeteve. 

1974 60 

360 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe institucione të tjera, mbi importimin e 
automjeteve dhe pjesëve të ndërrimit për to. 

1974 25 

361 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi problemin e karburanteve. 

1974 8 

362 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe Ministrisë së Financave, mbi mënyrën 
e transportimit dhe të ngarkim-shkarkimit të mallrave si dhe 
studim mbi diferencat e hekur-nikelit që ndodhin gjatë 
transportimit të tij. 

1974 26 

363 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi parandalimin e aksidenteve 
automobilistike, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe institucionet e tjera, 
mbi aksidentete automobilistike dhe përgatitjen e shoferëve. 

1974 123 

364 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe disa komitete ekzekutive, mbi 
transportimin urban dhe shpërndarjen e shtypit. 

1974 18 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e 
marrëveshjeve midis RP të Shqipërisë dhe Hungarisë për 
transportin automobilistik si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve dhe Ministrinë 
e Tregtisë, mbi problemin e transportit automobilistik me 
jashtë. 

1974 32 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e rrugës 
automobilistike të Stacionit Televiziv në Dajt, raporte, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe institucione të tjera, mbi 
mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrugëve dhe urave. 

1974 42 
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367 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe institucione të tjera, mbi transportin 
hekurudhor. 

1974 32 

368 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe institucione të tjera mbi 
transportin detar. 

1974 17 

369 Informacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
institucioneve të tjera si dhe korrespondencë e tyre me 
Këshillin e Ministrave, mbi shërbimin në portet tona. 

1974 38 

370 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Komunikacioneve 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi mbledhjen e 10-të të 
Shoqërisë Aksionare të Transportit Detar Shqiptaro-Kinez. 

1974 29 

371 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi montimin e pajisjeve të 
ndërlidhjes dhe të fluturimeve në Aeroportin e Rinasit si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave në disa ministri, mbi 
montimin e këtyre aparaturave në këtë aeroport. 

1974 20 

372 Studime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve dhe institucione 
të tjera, mbi zgjerimin e aeroportit të Rinasit, zbritjen e të 
huajve në këtë aeroport dhe lidhjen me rrugë automobilistike. 

1974 43 

373 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi inagurimin e linjës ajrore Pekin-Tiranë. 

1974 35 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet për 
ndërtimin e katër radiostacioneve të dhuruara nga RP e Kinës 
si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë 
e Përgjithshme të Postë-Telekomunikacioneve dhe Drejtorinë 
e Përgjithshme të Radiotelevizionit, mbi stacionet e radios. 

1974 27 

375 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.09.1974, mbi gjendjen dhe masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të shërbimeve postare dhe telekomunikacioneve, 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-Telekomunikacioneve mbi 
telefonozimin e fshatrave, stacionet televizive, etj. së bashku 
me protokollin përkatës. 

1974 46 
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376 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Postave dhe 
Telekomunikacioneve drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
transmetimet televizive dhe mbi sinjalet televizive. 

1974 69 

14 Komunale.   

377 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.09.1974, raport i Drejtorisë së Përgjithshme dhe 
relacione mbi zbatimin e detyrave të Kongresit të 6-të të 
PPSH-së për problemet komunale në fshat. 

1974 26 

378 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e 
popullit me dru zjarri dhe lëndë djegëse. 

1974 34 

379 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.06.1974, protokoll i Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë Komunale dhe 
komitetet ekzekutive të kp të rretheve, mbi sigurimin e lëndës 
djegëse për gatim e ngrohje. 

1974 188 

380 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale dhe komitetet ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
furnizimin me energji elektrike, aksidentet nga rryma 
elektrike dhe mbi kursimin e energjisë elektrike. 

1974 82 

381 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi furnizimin e qyteteve dhe 
fshatrave me ujë të pijshëm si dhe mbi kanalizimet në qytetin 
e Vlorës. 

1974 103 

382 Studim i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë Komunale 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi qiratë e kabinave dhe 
vilave në plazhe. 

1974 5 

383 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974 si dhe relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi zgjerimin e Parkut Kombëtar në 
Dajt. 

1974 8 
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384 Informacion i Këshillit të Ministrave drejtuar KQ të PPSH-së 
mbi disa probleme të qytetit të Poliçanit si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me disa ministri, mbi 
furnizimin me energji elektrike , ujë etj., të disa godinave të 
banimit për metalurgjinë e Elbasanit. 

1974 13 

385 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien me qira të 
banesave si dhe relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Ekonomisë Komunale, mbi qiratë e banesave. 

1974 13 

386 Informacione të Inspektimit të Shtetit dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Ekonomisë Komunale, mbi mbeturinat në 
qytet. 

1974 20 

387 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi normat, fondin 
e pagave dhe mungesat në sektorin komunal. 

1974 0 

388 Letra të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi ndërtimet dhe fondet për 
godinat e banimit me kontribut vullnetar dhe mbi ndërtimin e 
godinës në qytetin Bajram Curri që është filluar nga 
Hidrocentrali i Fierzës. 

1974 14 

389 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi vendosjen në 
varrezat e dëshmorëve të Todo Manços, letër e Këshillit të 
Ministrave drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve, mbi shpërnguljen e eshtrave të personave që nuk 
janë dëshmorë nga varrezat e dëshmorëve. 

1974 9 

390 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi varrezat publike dhe 
shërbimet e varrimit. 

1974 14 

391 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Krujës, mbi vartësinë e furrave 
për pjekje tavash. 

1974 7 

392 Plani vjetor i Drejtorisë së Përgjithshme të Ekonomisë 
Komunale si dhe plane pune mujore të sektorit komunal. 

1974 0 

393 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komtetet 
ekzekutive të kp të rretheve, mbi dëmet e shkaktuara nga 
fenomenet e natyrës dhe masat për eleminimin e tyre. 

1974 8 
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15 Arsim-kulturë.   

394 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974 si dhe relacione të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi ndryshime në sistemin e ri arsimor dhe në 
vendimin e Këshillit të Ministrave mbi sistemin e ri arsimor. 

1974 13 

395 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH-së si dhe dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi Shkollën e Lartë të 
Partisë, letër e KQ të PPSH-së mbi pranimet në shkollat e larta, 
vendime të Këshillit të Ministrave mbi mbylljen filialesh si dhe 
informacion i Ministrisë së Arsimit mbi rezultatet e vitit 
shkollor 1974. 

1974 29 

396 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.01.1974, raporte të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
mbi punën për edukimin moralo-qytetar e ideo-estetik në 
shkollë. 

1974 40 

397 Procesverbale të Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë së tij, 
letra të Këshillit të Ministrave dhe relacione e informacione të 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi stazhin në prodhim të nxënësve dhe 
studentëve si dhe mbi praktikat mësimore, bazën materiale 
dhe tekstet e shkollave. 

1974 59 

398 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
04.06.1974, mbi përgatitjen e kuadrove në shkollat e larta dhe 
planin e studentëve pa shkëputje nga puna. 

1974 35 

399 Informacione të Agjencisë Telegrafike Shqiptare drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi propagandën që bën ky institucion 
me jashtë dhe për nevojat që ka për fonde në valutë. 

1974 18 

400 Informacione të Ministrisë së Arsimit dfhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërmarrjet që kanë dalë me 
humbje dhe mbi realizimin e planit për 8-mujorin e vitit 1974. 

1974 0 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kriteret për akordim 
bursash si dhe relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës mbi bursat. 

1974 7 
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402 Letër e Komitetit Qendror të PPSH-së mbi arsimin 
parashkollor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
edukimin e fëmijëve shurdhë-memecë. 

1974 9 

403 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
institucione të tjera, mbi planet e shërbimeve kulturore me 
vendet e huaja si dhe akordim bursash studentëve të huaj së 
bashku me protokollin e Sekretariatit të KQ të PPSH-së mbi 
disa detyra me miqtë e Shqipërisë dhe me shoqatat e miqësisë 
me Shqipërinë. 

1974 56 

404 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974, protokoll i Këshillit të Ministrave si dhe relacione 
dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi probleme të Teatrit të 
Operas dhe të Baletit si dhe të teatrove të tjera profesioniste. 

1974 90 

405 Informacione të KQ të PPSH-së drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi problemet e letërsisë dhe vërejtjet e shokut 
Kryeministër për revistat "Shqiptarja e Re" dhe "Shkenca e 
Jeta". 

1974 37 

406 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve si dhe relacioni i Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi abonimin dhe 
shfrytëzimin e literaturës së huaj si dhe mbi kufizimin e saj. 

1974 49 

407 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi daktilografimin e shkrimeve dhe 
akordim fondesh si dhe mbi strehimin e shkrimtarëve. 

1974 40 

408 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen e bibliotekave me 
literaturë të huaj dhe mbi rregulloren e Drejtorisë së Përhapjes 
dhe Propagandimit të Librit. 

1974 0 

409 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.01.1974, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi drejtshkrimin e gjuhës shqipe. 

1974 29 
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410 Konkluzione të KQ të PPSH-së mbi Festivalin e 12-të të 
Këngës në Radiotelevizion, informacione dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi festivalet folkloristike si dhe mbi probleme të 
tjera të kulturës dhe hapjen e Ekspozitës së Artit Shqiptar në 
Francë. 

1974 126 

411 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.04.1974, mbi veprimtarinë e Shtëpisë Botuese dhe 
Kinostudios si dhe informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi disa probleme të shtëpive botuese, Poligrafisë 
dhe Kinostudios. 

1974 115 

412 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi punën e ekipit të kësaj ministrie 
për institucionet artistike të Tiranës. 

1974 40 

413 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në dekretin për të 
drejtën e autorit dhe letër e Riza Drishtit mbi njohjen si autor i 
Muzeut të Armëve në Gjirokastër. 

1974 18 

414 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Akademisë 
së Shkencave, Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe 
institucioneve të tjera, mbi marrëdhënien tonë kulturore me 
Kosovën si dhe protokollet e bashkëpunimit të Universitetit të 
Tiranës me Universitetin e Shkupit dhe të Prishtinës. 

1974 133 

415 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
12.09.1974 si dhe relacion i Akademisë së Shkencave, mbi 
statutin e Akademisë së Shkencave. 

1974 19 

416 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.04.1974, mbi disa çështje që u shqyrtuan jashtë rendit 
të ditës, vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondi 
Akademisë së Shkencave, raporte, relacione dhe informacione 
të Akademisë së Shkencave drejtuar Këshillit të Ministrave 
mbi aktivitetin dhe planet e punës së kësaj Akademie. 

1974 97 
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417 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe udhëzim mbi 
kualifikimin parauniversitar si dhe mbi titujt e gradat 
shkencore. 

1974 29 

418 Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH-së mbi ngritje bustesh 
për heronjtë e popullit, procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 01.11.1974, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të 
ndërtimeve popullore si dhe informacione të Akademisë së 
Shkencave dhe Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi 
kërkimet arkeologjike dhe mbi punimet historike. 

1974 64 

419 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë 
së Arsimit dhe të Kulturës, mbi administrimin e përqëndruar 
të disertacioneve dhe të materialeve të sesioneve shkencore të 
pabotuara. 

1974 18 

420 Relacione të Akademisë së Shkencave drejtuar Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondencë, mbi marrëveshjen e 
bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave të RP të 
Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të RP të Kinës. 

1974 30 

421 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Kulturës, mbi problemet e Radiotelevizionit. 

1974 88 

422 Letra të dëgjuesve të huaj drejtuar Radio Tiranës. 1974 0 

423 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione e informacione, mbi zbatimin e një regjimi më të 
mirë stërvitor dhe mbi luftën kundër tifozllëkut të sëmurë. 

1974 73 

423/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.01.1974, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione e informacione, mbi zbatimin e një regjimi më të 
mirë stërvitor dhe mbi luftën kundër tifozllëkut të sëmurë. 

1974 50 

424 Letër e KQ të PPSH-së si dhe informacion dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe të 
Kulturës, mbi Spartakiadën e 3-të Kombëtare. 

1974 39 
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425 Informacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe Komitetit 
Shtetëror të Fiskulturës dhe Sporteve, mbi pjesëmarrjen e 
ekipeve sportive në ndeshje ndërkombëtare. 

1974 0 

426 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komieteve ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi bashkëpunimin me Komitetin Kombëtar të 
Veteranëve. 

1974 2 

16 Shëndetësi.   

427 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi realizimin e planit dhe zbatimin e vendimit të 
Qeverisë mbi shërbimin mjekësor. 

1974 23 

428 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.11.1974 dhe raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
gjendjen dhe masat që janë marrë për uljen e mortalitetit 
infantil në rrethet Shkodër, Elbasan dhe Dibër. 

1974 20 

429 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi luftën kundër insekteve dhe brejtësve, mbi 
shërbimin shëndetësor në hekurudhën Fier-Ballsh dhe vepra 
të tjera të mëdha dhe mbi industrializimin e ushqimit për 
fëmijë. 

1974 29 

430 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Repartin Nr.8555 
Gjirokastër, mbi lokalin e Dispanserisë së këtij rrethi dhe mbi 
krijimin e Institutit të Onkologjisë. 

1974 12 

431 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e 
ashensorëve në spitale, ndërtimin e spitalit në Krujë si dhe 
informacion i Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen në çerdhet e qytetit dhe të fshatit si 
dhe për vendosjen e ashensorëve në spitalet që kanë salla 
kirurgjie. 

1974 13 

432 Informacion drejtuar Këshillit të Ministrave, (shokut Mehmet 
Shehu) mbi gjendjen e sëmundjeve ngjitëse gjatë vitit 1973. 

1974 3 
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433 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.04.1974, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
mjekësinë popullore dhe përdorimin e bimëve mjekësore si 
dhe relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi prodhimin në 
vend të insekticidit Piretrinë. 

1974 40 

434 Dekret dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi ratifikimin e ndryshimit të Konventës 
Ndërkombëtare të Shëndetësisë. 

1974 8 

17 Juridik.   

435 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.1.1974 dhe 21.11.1974, si dhe vendim përkatës mbi 
rregulloren e ndërmarrjes socialiste. 

1974 74 

436 Ligjet e Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 15.1.1974 relacione dhe 
informacione mbi unifikimin e hetuesisë në një organ të vetëm 
së bashku me vendimin përkatës së Byrosë Politike të KQ të 
PPSH-së. 

1974 44 

437 Procesverbal i mbledhjes  së Këshillit të Ministrave, datë 
12.9.1974, protokolli përkatës, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me Ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore mbi njohjen dhe botimin e dispozitave ligjore. 

1974 101 

438 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi disa ndryshime 
në kodin penal, informacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me ministritë, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e 
Përgjithshme dhe institucione të tjera mbi interpretim 
dispozitash  dhe probleme gjyqësore. 

1974 57 

439 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministritë dhe institucione të tjera 
qendrore mbi probleme të legjistacionit të punës, lejet 
plotësuese, zëvendësimin e burrit me gruan dhe disa 
ndryshime në kodin e punës. 

1974 59 

440 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 4.4.1974, relacione dhe informacione mbi zbatimin e 
dekretit të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi parazitët. 

1974 43 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

441 Letra të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve mbi ushtrimin e veprimtarisë së 
shitblerjes dhe të profesionit mbi denoncimin e kundërvajtjeve 
në gjykatë, si dhe konkluzione të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor mbi gjendjen e kundërvajtjeve dhe masat për 
parandalimin e tyre, së bashku me procesverbalin e Këshillit 
të Ministrave, datë 12.9.1974. 

1974 42 

442 Letra të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të k.p. të rretheve mbi lëvizjen e shtetasve dhe 
shitjen e shtëpive private në qytete, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe komitetet ekzekutive të k.p. të 
rretheve mbi lejet e banimit dhe strehimit në rrethin e Tiranës. 

1974 146 

442/1 Letra e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të k.p. të rretheve mbi lëvizjen e shtetasve dhe 
shitjen e shtëpive private në qytete, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe komitetet ekzekutive të k.p. të 
rretheve mbi lejet e banimit dhe strehimit në rrethin e Tiranës. 

1974 92 

443 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi kriteret e një 
qendre të banuar qytet si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Presidiumin e Kuvendit Popullor mbi këtë 
problem. 

1974 14 

444 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshim të emërtimit të 
ndërmarrjes së furnizimit të punëtorëve të hekurudhës si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor mbi emërtim fshatrash dhe lagjesh. 

1974 12 

445 Procesverbal i mbledhjes  së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1974 mbi realizimin e kontratave për vitin 1973 dhe 
përfundimin e tyre më 1974, letër e Komitetit Qendror të 
PPSH mbi punën e Arbitrazhit, letër e Këshillit të Ministrave 
mbi komisionet e ekspertizës, si dhe raporte e relacione mbi 
veprimtarinë e Arbitrazhit dhe lidhjen e kontratave. 

1974 69 

446 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë e ndryshme mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotjet. 

1974 27 
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447 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi sendet e debitorit mbi të 
cilat nuk mund të vihet sekuestër. 

1974 11 

448 Letra e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi masat që 
duhen marrë për vënien në përdorim të letërnjoftimeve, dhe 
mbi pajisjen me dokumenta të fëmijëve të lindur jashtë 
martese, si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi gjendjen civile. 

1974 32 

449 Relacion i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi dëmet që i janë shkaktuar vendit tonë nga 
okupacioni gjerman gjatë Luftës së dytë Botërore. 

1974 23 

451 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi miratimin e marrëveshjes teknike me 
PNUD-in. 

1974 42 

18 Kuadër.   

452 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve për raportin statistikor të 
kuadrit. 

1974 13 

453 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.2.1974, vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me ministritë, institucione të tjera qendrore 
dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
mbi strukturat organizative si dhe mbi shtesë në organikat 
dhe ndryshim organikash. 

1974 85 

454 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.6.1974, udhëzim dhe letër e Këshillit të Ministrave 
drejtuar gjithë ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve mbi kualifikimin 
profesional të specialistëve me arsim të lartë të prodhimit, të 
shërbimit dhe të sektorëve të tjerë, si dhe mbi përgatitjen e 
specialistëve me arsim të lartë në sistemin pa shkëputje nga 
puna. 

1974 30 
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455 Letra e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve për ndarjen e sektorit të kuadrit nga administrata, 
vendosjen në punë të studentëve stazhierë. 

1974 5 

456 Letra e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës mbi aktivizimin dhe trajtimin e 
pensionistëve dhe këshilltarëve. 

1974 24 

457 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucione të 
ndryshme mbi akordim pensionesh. 

1974 55 

458 Vendime të Këshillit të Ministrave, letër e Këshillit të 
Ministrave drejtuar gjithë komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve, si dhe korrespondencë mbi pensione pleqërie të 
jashtëzakonshme. 

1974 37 

459 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1974, si dhe korrespondencë me komitete ekzekutive 
të kp të rretheve mbi punën e kualifikimit dhe ngritjen ideo-
profesionale të kuadrit. 

1974 34 

460 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e Mbrojtjes Popullore mbi 
disa ndryshime në përbërjen e Këshillit të Ministrave. 

1974 8 

461 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
emërim dhe shkarkim ambasadorësh si dhe mbi emërim 
kuadri në Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

1974 19 

462 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet e tjera  mbi kolegjiumet. 

1974 17 
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463 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, 
Këshillit të Ministrave, si dhe  korrespondencë me ministritë, 
institucionet  e tjera qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp 
të rretheve mbi emërim dhe shkarkim kuadrosh, vënien në 
dispozicion të kuadrove, si dhe mbi prerje marrëdhëniesh 
financiare. 

1974 127 

463/1 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, 
Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë me ministritë, 
institucionet e tjera qendrore dhe komitetet ekzekutive të kp të 
rretheve mbi emërim dhe shkarkim kuadrosh, vënien në 
dispozicion të kuadrove, si dhe mbi prerje marrëdhëniesh 
financiare. 

1974 92 

464 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë 
përkatëse mbi emërim dhe shkarkim kuadrosh të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1974 61 

465 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me ministritë dhe institucione të tjera 
mbi masa ndëshkimore për kuadrot. 

1974 35 

466 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucione të tjera mbi caktim pagash për kuadrot. 

1974 19 

467 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor dhe institucione të ndryshme mbi dekorim 
punonjësish. 

1974 36 

468 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve mbi punën drejtpërdrejt në prodhim të 
kuadrove. 

1974 20 

470 Korrespondencë e ministrive dhe komiteteve ekzekutive të kp 
të rretheve me Këshillin e Ministrave mbi kërkesat dhe 
ankesat e kuadrove. 

1974 28 

471 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Albturizmin dhe 
lista mbi përkthyesit dhe shoqëruesit e grupeve të turistëve të 
huaj dhe miqve të Shqipërisë. 

1974 49 
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472 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor mbi dekorimin e pjesëtarëve të 
delegacionit kamboxhian. 

1974 3 

473 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve mbi kuadrot që dërgohen në RP të Kinës për 
specializim së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1974 49 

474 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe korrespondencë e 
ministrive të ndryshme me Këshillin e Ministrave mbi 
evidentimin e punonjësve që janë dërguar për specializim dhe 
eksperiencë jashtë shtetit. 

1974 44 

475 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe të Minierave mbi dërgim kuadrosh për 
specializim për jashtë shtetit. 

1974 153 

476 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore mbi dërgim kuadrosh për 
specializim jashtë shtetit. 

1974 32 

477 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë mbi dërgim kuadrosh për specializim jashtë shtetit. 

1974 67 

478 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve mbi pushimet vjetore të punonjësve si dhe 
informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
institucione të ndryshme mbi pajisjen e punonjësve me libreza 
pune. 

1974 47 

479 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit mbi dërgim kuadrosh për specializim jashtë shtetit. 

1974 28 

480 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacioneve me 
Këshillin e Ministrave mbi dërgim kuadrosh për specializim 
jashtë shtetit. 

1974 23 

481 Korrespondencë e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit dhe Postave e Telekomunikacioneve me 
Këshillin e Ministrave mbi dërgim kuadrosh të këtyre 
institucioneve për specializim jashtë shtetit. 

1974 6 
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482 Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendime të Këshillit 
të Ministrave si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me ministritë e ndryshme mbi miratimin e delegacioineve 
tregtare qeveritare si dhe mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
kongrese, mbledhje dhe konferenca ndërkombëtare. 

1974 94 

483 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë e 
ndryshme mbi dërgim kuadrosh jashtë shtetit për blerje e 
kontraktim mallrash. 

1974 154 

483/1 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë e 
ndryshme mbi dërgim kuadrosh jashtë shtetit për blerje e 
kontraktim mallrash. 

1974 159 

484 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me Ministrinë e 
Tregtisë mbi dërgim kuadrosh për specializim jashtë shteit. 

1974 13 

485 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Këshillin e 
Ministrave mbi dërgim kuadrosh për specializim në sektorin e 
mjekësisë jashtë shtetit. 

1974 28 

486 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës me 
Këshillin e Ministrave mbi dërgim ansamblesh artistike dhe 
kuadrosh jashtë shtetit për probleme të artit, kulturës e 
arkivave si dhe për dhënie leksionesh në Universitetin e 
Prishtinës. 

1974 125 

487 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Akademinë e 
Shkencave mbi dërgim kuadrosh të këtij institucioni jashtë 
shtetit për specializim. 

1974 77 

488 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Kulturës Fizike dhe Sporteve mbi dërgim ekipesh sportive 
dhe arbitra jashtë shtetit. 

1974 106 

489 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave  me ministritë mbi 
dërgim kuadri jashtë shtetit për studime të plota. 

1974 21 

490 Korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi dërgim kuadrosh 
jashtë shtetit për specializim dhe me shërbim. 

1974 11 
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491 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.11.1974, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
ndryshime në përbërjen e Komitetit të Çmimeve të Republikës 
dhe mbi dhënien e Çmimeve të Republikës. 

1974 91 

491/1 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.11.1974, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
ndryshime në përbërjen e Komitetit të Çmimeve të Republikës 
dhe mbi dhënien e Çmimeve të republikës. 

1974 134 

491/2 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.11.1974, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
ndryshime në përbërjen e Komitetit të Çmimeve të Republikës 
dhe mbi dhënien e Çmimeve të Republikës. 

1974 96 

19 Inspektim i Shtetit.   

492 Informacion përmbledhës i Inspektimit të Shtetit dërguar KQ 
të PPSH mbi disa probleme që kanë dalë gjatë kontrolleve që 
ka ushtruar ky organ. 

1974 30 

493 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.2.1974, raporte dhe informacione të Inspektimit të Shtetit 
mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit të Korçës. 

1974 147 

494 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.1.1974, raporte dhe relacion i Inspektimit të Shtetit mbi disa 
qëndrime antisocialiste në administrimin e pasurisë socialiste. 

1974 91 

495 Raporte të Inspektimit të Shtetit mbi problemet që dolën nga 
diskutimi popullor për pronën socialiste dhe masat për 
zbatimin e detyrave që u përcaktuan. 

1974 16 

496 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e urdhëresës 
së Qeverisë mbi sistemimin e fuqisë punëtore. 

1974 2 

497 Informacione të Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e dekretit 
mbi detyrimin e parazitëve për punë. 

1974 30 

498 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi gjendjen e strehimit 
dhe pasaportizimit në qytetin e Laçit. 

1974 3 

499 Letër e Këshillit të Ministrave si dhe informacione të 
Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e kritereve të caktuara për 
dhënien e lejes së zakonshme. 

1974 7 
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500 Informacion mbi disa çështje që ngrihen për kryetarin e 
Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Pogradec, shokun Bexhet 
Zagoriçani. 

1974 3 

501 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave dhe udhëzimin mbi disa masa të tjera 
për një regjim të rreptë kursimi. 

1974 3 

502 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave mbi masat mbi mbrojtjen e ambientit 
nga ndotjet. 

1974 3 

503 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi gjendjen e lëndës së 
drurit në Ndërmarrjen e Përpunimit të Drurit në Fushë Arrëz. 

1974 7 

504 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e letrës që 
bën fjalë lidhur me makineritë e pavëna në shfrytëzim. 

1974 4 

505 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.4.1974 si dhe raport i Inspektimit të Shtetit mbi 
rezervat e sigurimit të materialeve. 

1974 14 

506 Informacion dhe konkluzione të Inspektimit të Shtetit mbi 
kontrollin e ushtruar në Ndërmarrjen e Prodhimeve Metalike 
në Durrës. 

1974 18 

507 Informacion dhe konkluzion i Inspektimit të Shtetit mbi 
kontrollin në ndërmarrjen e furnizimit të minierave në 
Elbasan, si dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
të Minierave mbi këtë problem. 

1974 33 

508 Relacion i Inspektimit të Shtetit mbi cilësinë e mineralit të 
hekur-nikelit. 

1974 5 

509 Informacion dhe konkluzione të Inspektimit të Shtetit mbi 
letrën anonime të dërguar për Kombinatin Ushqimor "Ali 
Kelmendi" në Tiranë si dhe mbi kontrollin e ushtruar në këtë 
kombinat lidhur me ruajtjen e administrimin e pronës 
socialiste. 

1974 14 

510 Informacion i Inspektimit të Shtetit së bashku me materialin 
përkatës mbi hozrashotin e zdrukthtarisë së Fabrikës së Letrës 
në Lushnjë. 

1974 17 
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511 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e detyrave të 
lëna lidhur me përfundimin e impianteve të tharjes së drithit. 

1974 12 

512 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve si dhe informacion i Inspektimit të Shtetit mbi 
punën me turne të ndërmarrjeve të ndryshme. 

1974 5 

513 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi masat për plotësimin 
e detyrave në punimet minerare në disa miniera. 

1974 4 

514 Raport i Inspektimit të Shtetit si dhe informacion i Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore mbi trajtimin e teknikëve kinezë. 

1974 10 

515 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi plotësimin e disa 
detyrave për Kombinatin Metalurgjik në Elbasan. 

1974 5 

516 Raport dhe konkluzione mbi shfrytëzimin e makinerisë 
bujqësore dhe masat për mekanizimin e mëtejshëm të 
proceseve të punës në bujqësi. 

1974 8 

517 Informacione të Inspektimit të Shtetit mbi kontrollin në 
sektorin Mekat të Kooperativës Bujqësore Cerkovinë Vlorë 
dhe Gruanit në Elbasan, së bashku me materialin përkatës. 

1974 19 

518 Relacion dhe informacion i Inspektimit të Shtetit mbi 
kontraktimin, çmimet dhe tërheqjen e perimeve për vitin 1974 
si dhe perimeve e bostanit për vitin 1975. 

1974 10 

519 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi inspektimin e 
ushtruar në Ndërmarrjen e Serrave në Durrës. 

1974 5 

520 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi masat e marra për 
mënjanimin e firove në korrje-shirjen e grurit. 

1974 5 

521 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi problemin e ngritur 
nga rrethi i Pogradecit për furnizimin me hardhi të sëmura 
nga Ndërmarrja Bujqësore e Belshit. 

1974 3 

522 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi funksionimin e 
degëve në kooperativat bujqësore. 

1974 7 

523 Letër e KQ të PPSH si dhe informacione dhe korrespondencë e 
Inspektimit të Shtetit me komitetet ekzekutive lidhur me 
shitjen e mallrave bujqësore në tregun fshatar. 

1974 16 
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524 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi verifikimin e bërë për 
saktësinë e dorëzimit të drithërave të bukës në rrethin e 
Lushnjës. 

1974 1 

525 Raport e informacione të Inspektimit të Shtetit mbi shërbimet 
kulturore e masat për tharjen e boçeve të pambukut dhe 
tërheqjen e disa prodhimeve bujqësore nga ara e depozitimin 
e tyre pa firo. 

1974 17 

526 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi administrimin e 
fondit të bukës veçanërisht në kooperativat bujqësore. 

1974 4 

527 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi punën për vjeljen, 
grumbullimin e industrializimin e ullirit. 

1974 2 

528 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbërthimin e shifrave 
të planit të vitit 1974 në disa ministri, komitete ekzekutive, 
ndërmarrje shtetërore dhe kooperativa bujqësore. 

1974 3 

529 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e detyrave 
për vjeljen e të vonave dhe mbjelljet e vjeshtës. 

1974 4 

530 Informacion i Inspektimit të Shtetit së bashku me materialin 
përkatës mbi inspektimin në parkun e transportit të 
Ndërmarrjes së Ndërtimit në Elbasan dhe në Uzinën 
Mekanike në Elbasan. 

1974 46 

531 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi disa probleme të 
urbanistikës e arkitekturës tonë. 

1974 4 

532 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave si dhe informacion i 
Inspektimit të Shtetit mbi ndërtimin e një banese 5 katëshe për 
punëtorët e Hidrocentralit të Fierzës. 

1974 10 

533 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi porosinë e shokut 
Kryeministër për ndërtimin e një shtëpie private. 

1974 2 

534 Informacione të Inspektimit të Shtetit mbi punën e organeve 
shtetërore për njohjen, zbërthimin dhe kontrollin e zbatimit të 
vendimeve dhe direktivave të Partisë dhe Qeverisë, si dhe mbi 
zbatimin e ligjshmërisë në invenstimet e ndërtimit. 

1974 30 
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535 Raport i Inspektimit të Shtetit mbi zbatimin e detyrave nga 
kontroll-revizioni financiar. 

1974 13 

536 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi analizat ekonomiko-
financiare të vitit 1973 dhe masat për vitin 1974 të bëra  në NB 
"Gj. Dimitrov". 

1974 2 

537 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Gjykatën e Lartë lidhur me disa abuzime të bëra 
në rrethin e Lezhës. 

1974 10 

538 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi aktivitetin e ushqimit 
social të Shtëpisë Qendrore të Oficerëve. 

1974 8 

539 Relacion i Inspektimit të Shtetit mbi përkthimet e bëra dhe 
honoraret e paguara në Institutin e Studimeve Ushtarake. 

1974 3 

540 Informacion i Inspektimit të Shtetit si dhe njoftim i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit  Popullor të Rrethit të Tiranës mbi 
mobiljet e blera nga repartet ushtarake në kombinatin "Misto 
Mame". 

1974 6 

541 Relacion i Inspektimit të Shtetit mbi prodhimin e veshjes së 
jashtme të ushtrisë. 

1974 4 

542 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi disa masa për 
grumbullimin dhe përpunimin e plehrave dhe hedhurinave të 
qyteteve. 

1974 3 

543 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi botimet e mbetura 
stoqe. 

1974 6 

544 Relacion i Inspektimit të Shtetit mbi inspektimin që u krye në 
seksionet e arsimit dhe të kulturës për punën e institucioneve 
kulturore e artistike për zbatimin e vendimeve të Pleniumit IV 
të KQ të Partisë. 

1974 5 

545 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi rikontrollin e bërë në 
Shtëpinë e Fëmijëve në Tiranë. 

1974 4 

546 Informacion i Inspektimin të Shtetit mbi zbatimin e 
procedurës për pranimin në shkollat e larta të maturantëve që 
janë duke kryer stazhin në prodhim. 

1974 4 

547 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi fillimin e vitit shkollor 
1974-1975. 

1974 8 
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548 Informacion i Inspektimit të Shtetit mbi punën drejtpërdrejt në 
prodhim të shkrimtarëve, kompozitorëve, skulptorëve dhe 
kuadrove të tjera të sektorit të artit e të kulturës. 

1974 5 

549 Informacion i KQ të PPSH, drejtuar Këshillit të Ministrave mbi 
letrat dhe ankesat që i janë drejtuar KQ të PPSH, letër e 
Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
kp të rretheve, si dhe informacione të Inspektimit të Shtetit 
mbi letrat dhe ankesat. 

1974 124 

20 Informacioni.   

550 Informacione mbi punën për detajimin, zbërthimin dhe 
lidhjen e kontratave për planet e vitit 1974-1975 dhe njoftime 
për vështirësi të hasura gjatë realizimit të planit të vitit 1974. 

1974 48 

551 Informacion mbi ndërmarrjet që paraqiten me mbishpenzim 
në plotësimin e fondit të pagave sipas ministrive. 

1974 8 

552 Informacione mbi punimin e Thirrjes së KQ të PPSH dhe të 
Këshillit të Ministrave për plotësimin e detyrave të bujqësisë. 

1974 31 

553 Informacione  mbi probleme të administrimit të pronës 
socialiste dhe mbi regjimin e kursimit. 

1974 28 

554 Informacione mbi prodhimin e perimeve dhe dorëzimin si dhe 
mbi furnizimin e tregut të brendshëm për industrializim dhe 
eksport. 

1974 14 

555 Informacion mbi plotësimin e planit të fuqisë punëtore si 
rrethe dhe sistemimin në punë të të rinjve të paangazhuar në 
qytete. 

1974 28 

556 Informacione mbi gjendjen e parazitëve dhe sistemimin e tyre 
në punë. 

1974 21 

557 Informacione mbi organizimin e stazhit në prodhim dhe të 
punës prodhuese të nxënësve dhe studentëve. 

1974 10 

558 Informacion mbi pjesëmarrjen dhe organizimin e punës 
drejtpërdrejt në prodhim. 

1974 6 

559 Informacione mbi problemin e kritikave të bëra në shtyp. 1974 65 
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560 Informacione mbi zbatimin e kontratave të shpërndarjes, 
problemet që paraqiten dhe masat e marra për ndërmarrjet 
përkatëse për artikujt kryesorë që nuk janë realizuar kontratat. 

1974 16 

561 Informacione mbi plotësimin e asortimenteve në lloje. 1974 22 

562 Informacione mbi mungesat pa arsye në ndërmarrjet 
ekonomike, paaftësinë e përkohshme, si dhe mbi pjesëmarrjen 
në punë në fshat dhe mungesat pa arsye. 

1974 8 

563 Informacione mbi kryerjen e punimeve minerare. 1974 2 

564 Informacione mbi veprat e artit, tunelet dhe sigurimin e fuqisë 
punëtore në Hekurudhën Fier-Ballsh e Hidrocentralin e 
Fierzës. 

1974 10 

565 Informacione mbi projektimin e veprave nënkufi. 1974 2 

21 Peshë-matje.   

566 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore si dhe komiteteve ekzekutive 
të kp të rretheve mbi konkluzionet e analizës për peshëmatjet, 
raport mbi punën e Drejtorisë së Peshëmatjes për vitin 1973 
dhe detyrat për vitin 1974, së bashku me materialin përkatës 
mbi analizën vjetore 1974. 

1974 82 

567 Plane pune të Drejtorisë së Peshëmatjes mbi analizën dhe 
verifikimin e gjendjes së sektorit të peshëmatjeve nëpër rrethe, 
të peshoreve automobilistike-hekurudhore etj., si dhe tematika 
e planit të masave tekniko-organizative të punës kontrolluese 
për vitin 1974 dhe programi mësimor i kursit të kualifikimit. 

1974 32 

568 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me ministritë, 
komitetet ekzekutive të kp të rretheve dhe ndërmarrjet, 
informacione e konkluzione mbi prodhimin e mjeteve matëse, 
së bashku me aktkontrollet. 

1974 76 

569 Letra e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të rretheve si dhe informacione 
mbi peshoret automobilistike dhe hekurudhore. 

1974 60 

570 Korrespondencë e Drejtorisë së Peshëmatjes me komitetet 
ekzekutive të kp të rretheve mbi modelin e evidencës së 
peshoreve teknike dhe analitike. 

1974 2 
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571 Informacione të Drejtorisë së Peshëmatjes mbi kontrollet e 
ushtruara nëpër rrethe dhe dikastere për problemin e 
peshëmatjes. 

1974 225 

572 Raporte të Drejtorisë së Peshëmatjes mbi plotësimin e 
detyrave të planeve mujore për vitin 1974. 

1974 35 

573 Plane masash të dikastereve për vitin 1974. 1974 47 

574 Informacion i Drejtorisë së Peshëmatjes, së bashku me 
materialin përkatës mbi gjendjen e peshoreve laboratorike dhe 
masat që duhet të merren për riparimin dhe kontrollin e tyre 
të organizuar. 

1974 17 

22 Komiteti Shtetëror i Punës dhe i Pagave.   

575 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.6.1974, vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendime të 
Këshillit të Ministrave, studim i Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe të Pagave si dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi 
disa probleme të përsosjes së shpërblimit sipas punës. 

1974 121 

575/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.6.1974, vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendime të 
Këshillit të Ministrave, studim i Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe të Pagave si dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi 
disa probleme të përsosjes së shpërblimit sipas punës. 

1974 204 

575/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.6.1974, vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH, vendime të 
Këshillit të Ministrave, studim i Komitetit Shtetëror të Punës 
dhe të Pagave si dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi 
disa probleme të përsosjes së shpërblimit sipas punës. 

1974 156 

576 Materiale të sesionit shkencor mbi disa probleme të punës dhe 
të kualifikimit të punëtorëve, mbajtur në Vlorë prej 15-16 
korrik 1974. 

1974 165 

23 Administratë.   

577 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucione të 
ndryshme dhe komitete ekzekutive të kp të rretheve mbi 
kalimin kapital të materialeve dhe autoveturave. 

1974 15 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

578 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Tiranës dhe komiteteve 
ekzekutive të kp të lagjeve të ndryshme të Tiranës mbi 
çështjen e strehimit të punonjësve të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe mbi garazhin për automjetet e këtij aparati. 

1974 17 

579 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Planit të Shtetit, Komitetin Ekzekutiv të KP të Rrethit të 
Tiranës, Ministrinë e Financave etj., mbi evidencat e numrit të 
punonjësve të aparatit të Këshillit të Ministrave, çështje 
fondesh mbi planin financiar etj. 

1974 39 

24 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letra e një personi nga Berati drejtuar shokut Spiro Koleka, ku 
njofton se një propozim i tij lidhur me një makinë universale 
për shpim tunelesh nuk po vihet në zbatim. 

04.27.1974 8 

2/L Letra e një personi nga Berati drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku parashtron një propozim lidhur me 
ambalazhimin e agrumeve. 

07.03.1974 3 

3/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Adil Çarçani, ku kërkojnë të 
transferohen nga një rreth në tjetrin dhe korrespondenca për 
këtë problem. 

07.02.1974 - 
12.11.1974 

14 

4/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon të lejohet të shkojë në Jugosllavi tek të afërmit. 

03.09.1974 2 

5/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të riatdhesohen në Jugosllavi. 

02.08.1974 - 
09.07.1974 

16 

6/L Letra të dërguar nga persona e grup personash, kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, ku njoftojnë për dëmtime të pasurisë 
socialiste në ndërmarrje, kooperativa bujqësore dhe 
korrespondenca për këtë qëllim. 

01.14.1974 - 
12.25.1974 

198 

7/L Informacion mbi verifikimin në vend të ankesave të 
paraqitura nga Cuf e Sulejman Dushku nga katundi Balldre i 
rrethit të Lezhës. 

12.20.1974 2 
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8/L Letër e një personi drejtuar shokut Spiro Koleka, ku ankohet 
për dënimin e padrejtë nga gjykata dhe përgjigja kthyer të 
interesuarit. 

02.04.1974 - 
05.21.1974 

22 

9/L Letra nga persona të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, ku kërkojnë të sistemohen në punë dhe 
përgjigja kthyer të interesuarve. 

07.03.1974 - 
07.16.1974 

32 

10/L Letër nga një grup punonjësish të furrave "Ofman "në 
ndërmarrjen e ndërtimit "Perlat Rexhepi" Vlorë dërguar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku kërkojnë të drejtën e 
daljes në pension në moshën 55 vjeç. 

02.26.1974 - 
04.15.1979 

3 

11/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave dhe shokut Adil Çarçani, ku kërkojnë t'u 
zgjidhet problemi i strehimit dhe korrespondencë për këtë 
problem. 

04.15.1974 - 
11.27.1974 

20 

12/L Letra e një personi drejtuar shokut Xhaferr Spahiu, ku ankohet 
se e largojnë me të padrejtë nga arsimi dhe korrespondencë 
për këtë problem. 

11.02.1974 6 

13/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar shokut Spiro Koleka, 
ku kërkojnë të punojnë në Kombinatin Metalurgjik. 

01.12.1974 - 
07.17.1974 

21 

14/L Letër e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkon leje banimi në Tiranë. 

01.26.1974 2 

15/L Letër e një personi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku propozon për shfrytëzimin e avujve të fabrikës së tullave 
silikate, për ngritjen e një lavanterie si dhe korrespondenca 
për këtë problem. 

07.11.1974 5 

16/L Letra dërguar nga banorë të fshatrave të ndryshëm si Berat, 
Korçë e Peshkopi drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku kërkojnë të shihet çështja e furnizimit me ujë të pijshëm 
dhe korrespondenca për këtë problem. 

07.01.1974 - 
07.31.1974 

14 

17/L Letra e popullit të Çermenikës drejtuar shokut Adil Çarçani 
ku kërkojnë të vendoset linjë urbane dhe korrespondencë për 
këtë problem. 

01.07.1974 - 
07.31.1974 

5 
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18/L Programi i punës së ekipit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për kontroll e ndihmë në rrethin e Tiranës, të Fierit 
dhe në dikaster për muajin nëntor 1974. 

10.24.1974 1 

19/L Informacion mbi kërkesat dhe ankesat drejtuar në 6-mujorin e 
parë 1974, si dhe evidenca përmbledhëse gjatë vitit 1974. 

04.18.1974 19 

20/L Pasqyrë e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të shtetasve 
paraqitur Aparatit të Këshillit të Ministrave gjatë viteve 1974-
1978, 1974-1980. 

1974 5 

21/L Relacion mbi zbatimin e investimeve për ndërtimin e 
banesave për ndërtimin e banesave për strehim. 

06.12.1979 6 

22/L Udhëzim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit "Mbi procedurën 
dhe kriteret për shpërndarjen e banesave me punë vullnetare". 

01.29.1974 11 

23/L Artikull i botuar në "Zërin e Popullit" puna me letrat e 
komunistëve dhe të punonjësve pjesë përbërëse me shumë 
rëndësi e punës së Partisë. 

10.16.1974 4 

24/L Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore, gjithë komiteteve ekzekutive 
të kp të rretheve "Mbi organizimin e një seminari lidhur me 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave të 
qytetarëve". 

12.18.1974 1 

25/L Informacion mbi letrat dhe ankesat që i janë drejtuar Komitetit 
Qendror të Partisë. 

08.07.1974 12 

26/L Relacion e pasqyra për dhënien e lejes së banimit në qytetet 
Tiranë, Elbasan, Durrës, Librazhd e Gramsh gjatë viteve 1974-
1979. 

1974 17 

27/L Njoftim i Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve, Ministrisë së Financave mbi 
punonjësit që merren me pritjen dhe shqyrtimin e ankesave. 

03.15.1974 5 

28/L Njoftim mbi disa çështje që dalin nga shqyrtimi i kërkesave, 
ankesave dhe deklarimeve të shtetasve paraqitur Këshillit të 
Ministrave nga rrethi i Tiranës gjatë 5-viteve 1974-1978. 

1974 15 
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29/L Tema e Seminarit "Të ngremë në një shkallë më të lartë 
veprimtarinë e organeve shtetërore dhe të ekonomisë në 
qendër e në bazë, lidhur me pranimin, vlerësimin dhe 
zgjidhjen e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve". 

1974 26 

30/L Letra e një personi drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
ku njoftojnë se në Sarandë nuk tregohet interes për kultivimin 
e fasules. 

03.13.1974 2 

31/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku ankohen se u marrin bagëtitë si dhe nuk i 
paguajnë të hollat për bagëtitë që i kanë marrë. 

01.12.1974 - 
12.11.1974 

99 

32/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku ankohen për mos furnizimin e familjeve me 
bukë, ushqime e dru zjarri. 

01.12.1974 - 
10.29.1974 

30 

33/L Letër kolektive drejtuar kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku 
e quajnë të padrejtë transportimin e serës me automjete duke 
mënjanuar transportin hekurudhor. 

02.21.1974 1 

34/L Letra dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave, ku persona e 
kolektiva punonjësish kërkojnë t'u jepet autobuz për nevoja 
pune. 

02.18.1974 - 
10.24.1974 

10 

25 Shtesa 1.   

580 Plani me vijën kufitare të qytetit Ura Vajgurore dhe 
planimetria e qytetit të Tiranës. 

09.18.1974 - 
10.18.1974 

2 

581 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit për forcat 
aksioniste që do të punojnë në ndërtimin e hekurudhave gjatë 
vitit 1975. 

12.18.1974 - 
12.28.1974 

6 

582 Njoftim sqarues i Zv. Kryeministrit, Spiro Koleka, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe Sekretarit të K.Q të 
Partisë së Punës të Shqipërisë lidhur me artikullin e inxhinier 
Murat Klosi "Harta e ujitjes së Republikës- vepër e 
rëndësishme tekniko-shkencore" të botuar me gabime nga 
revista "Shkenca dhe Jeta". 

02.20.1974 4 

583 Planimetria e vendmarrjes së argjilave për digën e 
Hidrocentralit të Fierzës. 

05.18.1974 1 
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584 Evidencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme për automjetet 
e kaluara në rezervë për shkak të shkeljes së rregullave të 
qarkullimit gjatë muajit shkurt 1974 me shënimin e Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave për këtë evidencë. 

03.06.1974 - 
03.09.1974 

2 

585 Kërkesë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë për të mos 
ndryshuar fondi i veçantë i ndërmarrjeve. 

11.23.1974 1 

586 Propozime për dhënien e çmimeve të Republikës dërguar 
Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë 
së bashku me vërejtjet e Sekretarit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës të Shqipërisë, shokut Hysni Kapo. 

10.21.1974 - 
11.11.1974 

37 

587 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë 
e Bujqësisë për dërgim kuadrosh jashtë shtetit për specializim 
e marrje përvoje. 

08.05.1974 - 
12.18.1974 

25 

 
 


