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11 Viti 1955.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procecverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me raportin përkatës, mbi leverdinë e zhvillimit të 
industrisë së naftës në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1955 16 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi gjendjen 
dhe masat që duhet të merren për ekonomitë ndihmëse. 

1955 22 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin përkatës të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të RPSH dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, për masat që duhen marrë pë përmirësimin e 
jetesës së punëtorëve të ndërtimit. 

1955 25 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me urdhëresën dhe relacionin përkatës, mbi 
mbrojtjen e rrugëve. 

1955 9 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me urdhëresën dhe relacionin përkatës, mbi fondin 
e drejtorit në ndërmarrjet ekonomike shtetërore që 
administrohen në hozrashot të plotë me rëndësi nacionale dhe 
lokale. 

1955 23 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me urdhëresën dhe relacionin përkatës, mbi fondin 
e shefit të repartit pë shpërblimin e njësive në hozrashot të 
brendshëm. 

1955 10 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1954, me vendimin, urdhëresën dhe relacionin përkatës, 
për sigurimin vullnetar të gjësë së gjallë dhe mbi disa 
ndryshime në rregullore, për sigurimin e kulturave bujqësore. 

1955 21 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, mbi zbritjen e pjesëshme të 
tatimit të ekonomisë bujqësore për vitin 1954 zonave kufitare. 
 
. 
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin dhe raportin përkatës, mbi gjendjen 
pyjore të Shqipërisë dhe organizimin e shërbimit pyjor të 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 25 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, mbi përfundimin e 
rregullores mbi të drejtat e autorit. 

1955 15 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, për kryerjen e shërbimit të 
oficerëve dhe gjeneralëve të ushtrisë popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 16 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
gjykatat shoqërore në qendrat e punës. 

1955 17 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, mbi ndryshimin e neneve 
354, 355 dhe 360 të Kodit të Procedurës Penale. 

1955 4 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, mbi pasurinë pa zot. 

1955 3 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, mbi disa ndryshime në 
ndarjen administrative. 

1955 5 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me relacionin përkatës, mbi mbledhjen e Komisionit 
Mikst Shqiptaro-Jugosllav të incidenteve si dhe mosmarrjen 
nënarmë për një kohë të atyre që mbarojnë shkollat e 
rezervave të punës dhe teknikume të ndryshme. 

1955 6 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin përkatës, për ndryshimin e organit 
administrativo-operativ të NSHFP, Ulëz. 

1955 4 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, për procedurën që duhet ndjekur në lidhje me 
marrëveshjet me vendet e demokracisë popullore. 

1955 3 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, mbi materialin për ndryshimet në sistemin e 
kategorizimit ekzistues të pagave. 

1955 6 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.1.1955, me vendimin përkatës, për ndihmën që do t'u jepet 
personave që do të riatdhesohen nga Jugosllavia. 

1955 5 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.1.1955, me urdhëresën dhe relacionin përkatës, për çmimet, 
stimulacionet dhe normat e dorëzimit për disa bimë 
industriale dhe artikuj bujqësorë dhe industrialë. 

1955 21 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me vendimin dhe raportin përkatës, për sigurimin e 
farërave të zgjedhura. 

1955 34 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me relacionin përkatës, për ngritjen e lagatës sonë 
në Berlin në rangun e Ambasadës. 

1955 4 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, 
emëtimin e huasë së katërt shtetërore për zhvillimin e 
ekonomisë dhe të kulturës së Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1955 15 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me ligjin, vendimin dhe relacionin përkatës, për 
pjesën e përgjithshme të Kodit Civil të Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe mbi zbatimin e Kodit Civil. 

1955 44 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1954, me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
ndalimin e dërgimit të pakove dhe të kolipostave nga ana e të 
arratisurve jashtë shtetit dhe mbi konfiskimet. 

1955 10 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me relacionin përkatës, për ndihmën shtetërore 
dhënë fshatarësisë së dëmtuar nga dëbora vitin e kaluar në 
Qarkun e Kuksit. 

1955 2 
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28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me relacionin përkatës, për të drejtën e shpërblimit 
të NMSH Kromit Bulqizë, për realizimin e planit të muajit 
tetor 1954. 

1955 5 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1954, me informacionin përkatës, për ndreqjen e godinave 
private nga institucionet ose ndërmarrjet shtetërore. 

1955 4 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me relacionin përkatës, për shkurtime në aparatin 
administrativ të shtetit. 

1955 16 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me vendimin e përbashkët të Komitetit Qendror të 
PPSH dhe të Këshillit të Ministrave si dhe materialin përkatës, 
për masat përgatitore për kryerjen e mbjelljeve të pranverës 
1955 dhe shërbimet kulturale në të lashtat e në kulturat 
pranverore. 

1955 80 

32 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave, datë 
28 shkurt - 1 mars 1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, 
mbi analizën e realizimit të planit për vitin 1954. 

1955 150 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.3.1955, me ligjin, vendimet dhe materialin përkatës, për 
realizimin e buxhetit të vitit 1954 dhe të projektbuxhetit të 
shtetit për vitin 1955, zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 
1955, shkarkimin dhe emërimin e zëvendësministrit të parë të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si dhe mbi problemin e 
naftës, etj. 

1955 96 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me vendimin dhe raportin përkatës, për gjendjen e 
transportit automobilistik. 

1955 72 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me raportin përkatës, për realizimin e planit 
pesëvjeçar të pyllëzimeve dhe përmirësimin pyjor. 

1955 12 
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36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
arsimin popullor. 

1955 16 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me dekretin, vendimin, udhëzimin dhe materialin 
përkatës, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1955 14 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, për përgatitjen 
e kuadrove shkencore. 

1955 23 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë 3-mujorit të dytë të vitit 1955, së bashku me 
planin e aprovuar. 

1955 11 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me dekretin, ligjin, vendimet dhe materialin 
përkatës, për nënshkrimin e Traktatit të Miqësisë, 
Bashkëpunimit dhe Ndihmës Reciproke midis 8 vendeve 
evropiane, krijimin e komandës së bashkuar të forcave të 
armatosura të këyre vendeve si dhe ratifikimin e Traktatit të 
Miqësisë, Bashkëpunimit dhe Ndihmës Reciproke. 

1955 40 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me vendimin dhe raportin përkatës, për përfundimin 
e marrëveshjeve për vitin 1955 dhe realizimin e planit të 3-
mujorit të parë për eksport-importin. 

1955 35 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, për normat e të 
ardhurave nga objektet e ekonomisë bujqësore për vitin 1955. 

1955 17 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me dekretet, vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
pronësinë. 

1955 80 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me informacionin përkatës, për 
protokollmarrëveshjet kufitare me Jugosllavinë. 

1955 6 
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45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
krijimin e distinktivit "I dalluar në punë kulturore". 

1955 9 

46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shpërblimin e blojës. 

1955 14 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
sistemimin e mungesave dhe i mobilizimit të mjeteve të xhiros 
të disa ndërmarrjeve bujqësore, të ndërtimit dhe 
komunikacioneve. 

1955 27 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1954, me dekretin vendimet, qarkoren dhe materialin 
përkatës, për disa dispozita për zgjerimin e kompetencave të 
Pushtetit Lokal. 

1955 60 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1954, me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, për 
caktimin e zhdëmtimeve në të holla. 

1955 19 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, për 
disa ndryshime në dekretin Nr.1635, datë 5.3.1953, mbi 
Sigurimet Shoqërore Shtetërore. 

1955 12 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, për 
mbrojtjen lokale kundërajrore. 

1955 9 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, për 
gjykimin e krimeve të kryera nga punonjësit sekret të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 8 

53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë 3-mujorit të tretë të vitit 1955, së bashku me 
planin e aprovuar. 

1955 9 
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54 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave, datë 
29-30 korrik 1955, me vendimet dhe materialin  përkatës, për 
realizimin e planit të shtetit për 6-mujorin e parë dhe detyrat 
për tejkalimin e planit për vitin 1955. 

1955 204 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, për gjendjen e 
peshkimit dhe masat që mendohet të merren. 

1955 26 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, për shkaqet e 
prapambetjes së ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1955 37 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me urdhëresën dhe relacionin përkatës, për 
marrëdhëniet e transportit shtetëror me të tretët. 

1955 29 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me raportin përkatës, për furnizimin e zonave që 
izolohen nga dimri. 

1955 5 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.9.1955, me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të import- eksportit për vitin 1956. 

1955 22 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.9.1955, me vendimin përkatës, për pakësimin e forcave të 
armatosura të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 4 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për gjendjen 
e shërbimit gjeologjik në Shqipëri dhe për perspektivat e 
zhvillimit të saj, gjatë planit të dytë pesëvjeçar. 

1955 56 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me raportin përkatës, për zbatimin e dispozitave 
tatimore nga organet financiare në fushën e tatimit mbi të 
ardhurat për tregtarë-zejtarë. 

1955 9 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
sistemimin agrar të tokave dhe regjistrimin e tyre. 

1955 31 
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64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me urdhëresën dhe materialin përkatës, për 
organizimin e grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale në tregtinë e lirë. 

1955 13 

65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për 
ndryshimin e kuotave të ndërtimit dhe të importit dhe për 
paraqitjen e projektplanit për vitin 1956. 

1955 32 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, për çështjet që do të marrë në shqyrtim Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave për 3-mujorin 
e katërt të vitit 1955, me projektplanin përkatës. 

1955 8 

67 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.11.1955, me vendimin dhe raportin përkatës, për aktivitetin e 
ndërmarrjes shtetërore, projekti dhe masat që duhen marrë 
për përmirësimin e punës së saj. 

1955 46 

68 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.11.1955, me relacionin përkatës, për metodologjinë e 
planifikimit ekonomik e financiar. 

1955 9 

69 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
masat e marra për zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit dhe të 
industrializimit të duhanit. 

1955 33 

70 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacioni përkatës, mbi 
grumbullimin e detyrueshëm të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1955 26 

71 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
aprovimin e buxhetit konsumativ të vitit 1954. 

1955 9 

72 Protokoll i mbledhjes së përbashkët të Këshillit të Ministrave 
dhe Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, datë 
21.12.1955. 

1955 6 

73 Vendim i Këshillit të të Ministrave, me pasqyrat përkatëse, 
mbi planin e vitit 1956 për zhvillimin e ekonomisë dhe 
kulturës së Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 78 
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73/1 Vendim i Këshillit të Ministrave, me pasqyrat përkatëse, mbi 
planin e vitit 1956 për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 17 

74 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi bonifikimin e fushës së 
Myzeqesë. 

1955 13 

75 Urdhëresë e Qeverisë me relacionin përkatës, mbi 
magazinimin e mallrave. 

1955 8 

76 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës. 

1955 39 

77 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve për 
ambalazhet. 

1955 4 

78 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
masat për administrimin e mirë të pasurisë socialiste dhe 
mbrojtjen e saj nga përvetësimet dhe dëmtimet. 

1955 88 

79 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 
shfrytëzimin e makinerisë. 

1955 42 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

80 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.1.1955. 

1955 3 

81 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
rendimenteve të kulturave të vona për të gjithë sektorët e 
prodhimit dhe të të lashtave të sektorit shtetëror për vitin 
1954, me relacionin përkatës. 

1955 37 

82 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, Tregtisë dhe Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi gjendjen e 
prodhimit e të furnizimit të perimeve dhe masat që duhen 
marrë për një furnizim më të mirë të kryeqytetit. 

1955 11 

83 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljen e 
ekualiptit. 

1955 3 

84 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi punimet për 
marrëveshjet tregtare me Italinë. 

1955 9 
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85 Relacion i përbashkët i Ministrisë së Industri-Minierave, 
Ministrisë së Ndërtimit e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
përballimin e nevojave me energji elektrike në vitin 1958. 

1955 5 

86 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi komisionin dhe zyrat e 
arkitekturës dhe urbanistikës, me relacionin përkatës. 

1955 12 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e aktivitetit të 
mirëmbajtjes së rrugëve nga Ndërmarrja Rruga-Ura, në 
ndërmarrjet e transportit automobilistik të qarqeve, me 
relacionin përkatës. 

1955 5 

88 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Prodhimit të Materialeve të Ndërtimit. 

1955 6 

89 Relacion dhe projektvendim të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
ngritjen e bazave grosiste të shpërndarjes së mallrave të 
konsumit të gjerë. 

1955 11 

90 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien pa shpërblim të 
disa ndërtesave shtetërore, Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, me relacionin përkatës. 

1955 4 

91 Vendim i Këshillit të Minsitrave, mbi rrogën e ushtarakëve që 
shërbejnë pranë ministrive dhe institucioneve jo ushtarake, me 
relacionin përkatës. 

1955 3 

92 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
kantierit detar Durrës. 

1955 4 

93 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
organikën e Ministrisë së Bujqësisë, me relacionin përkatës. 

1955 2 

94 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi projektkalendarin 
sportiv ndërkombëtar. 

1955 4 

95 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
problemeve për shqyrtim në Qeveri dhe Kryesi gjatë 3-mujorit 
të I-rë 1955. 

1955 7 

96 Informacion dhe projektudhëzim të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi ndreqjen e godinave private nga institucionet 
ose ndërmarrjet shtetërore. 

1955 2 

97 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin e gjendjes së mallrave stoqe. 

1955 5 
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98 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi likujdimin e disa 
faturave lidhur me ndihmën tekniko-shkencore. 

1955 12 

99 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, dërguar 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi numrin e nëpunësve që mund të 
punojnë me dokumente tepër sekrete. 

1955 5 

100 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi kopshtin e 
fëmijëve Nr.17. 

1955 3 

101 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.1.1955. 

1955 1 

102 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi disa nevoja të 
ngutshme në shina dekovili për industrinë e sharrave dhe 
minierave. 

1955 1 

103 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi studimin 
gjeologjik të Rubikut e të Dervenit. 

1955 4 

104 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e ri të 
punëtorëve të industrisë së naftës të kategorive ndihmëse. 

1955 4 

105 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për shpejtimin e 
ndërtimit të hidrocentralit "Enver". 

1955 16 

106 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
disa ndryshime në organikën e Bankës së Shtetit dhe të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

1955 5 

107 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qarkut Korçë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
epideminë e fruthit. 

1955 8 

108 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave, me materialin përkatës, mbi caktimin e numrit 
të gjyqtarëve dhe ndihmësgjyqtarëve popullorë. 

1955 15 

109 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.1.1955, mbi gjendjen e punimeve të ndërtimit të 
rafinerisë së naftës Cërrik. 

1955 1 

110 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.1.1955. 

1955 1 
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111 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zhvillimin e sistemit 
agrar dhe pronësisë gjatë vitit 1955-1960. 

1955 15 

112 Dekret dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimin e kryetarëve dhe brigadierëve në kooperativat 
bujqësore, mbi përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit arkivist 
dhe kalimin e mullinjve, kooperativave bujqësore. 

1955 30 

113 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa favore që u jepen 89 
ekonomive bujqësore të shpërngulura nga malësia në zona 
fushore. 

1955 7 

114 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi korrigjimin e kufijve të 
financimit për disa objekte të vitit 1954. 

1955 25 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e kontrollit 
të kualitetit në ndërmarrjet industriale dhe tregtare. 

1955 40 

116 Relacione me projektvendime të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
rabatet dhe provigjonet e import-eksportit. 

1955 19 

117 Relacion i Ministrisë së Tregëtisë, mbi vlerësimin e disa 
mallrave në pika të tjera. 

1955 6 

118 Relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi uljen e normativës së 
nxënësve, në grup, klasë e shkollë dhe mbi normën e punës së 
arsimtarëve. 

1955 13 

119 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi normat e 
materialeve në institucionet e mjekimit. 

1955 8 

120 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa 
shërbime të policisë popullore. 

1955 15 

121 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë kontigjenti 
cigaresh. 

1955 2 

122 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi emetimin e huasë së 
katërt shtetërore për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 8 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi për 
shpenzime udhëtimi e dietë për likujdimin e të 
prapambeturave nga viti 1954. 

1955 4 

124 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në organikën 
e Frontit Demokratik të Shqipërisë. 

1955 3 
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125 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi shtetëzimin e nje 
godine. 

1955 9 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e çmimit të 
miellrave që shkojnë për gatim buke në tregun e lirë shtetëror. 

1955 2 

127 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi çmimin e 
energjisë elektrike që përdoret për konsum industrial. 

1955 3 

128 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin 
e punonjësve që figurojnë zëvendës në organikë. 

1955 8 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie rroge personale. 1955 2 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e seksioneve të 
ndërtimit pranë komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të qarqeve. 

1955 8 

131 Relacion dhe projektvendim të Ministrisë së Industri-
Minierave, mbi disa masa për përmirësimin e furnizimit të 
qendrave të punës që furnizohen nga NSHFP-të. 

1955 23 

132 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi disa probleme 
të Kombinatit të Naftës së Qytetit "Stalin" gjatë vitit 1955. 

1955 9 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqje dënimesh 
disiplinore. 

1955 2 

134 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
shlyerjen e masës shokut Perikli Kozmajt. 

1955 2 

135 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi udhëzimin 
për ndreqjen e gabimeve të bëra eventualisht, me rastin e 
shtetëzimit të disa ndërtesave në bazë të dekretligjit Nr.801, 
dt.22.3.1950. 

1955 5 

136 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktim 
shpërblimi shoferit të Komitetit Shtetëror të Grumbullimit. 

1955 2 

137 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi letrën e 
ardhur nga importi, paraqitur gabim nga shoku Njazi Demi. 

1955 6 

138 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.339, datë 5.9.1954, 
lidhur me ndërtimin e parkut ushtarak. 

1955 4 
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139 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për zhvillimin 
e mëtejshëm të punës krijuese artistike dhe letrare. 

1955 10 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë për fushatën e mbjelljeve të vjeshtës 1954. 

1955 6 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi betimin solem të punëtorëve dhe 
nëpunësve civilë që shërbejnë në ushtrinë popullore dhe në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

1955 8 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e punimeve në 
Fabrikën e Çimentos Vlorë. 

1955 6 

143 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi  një udhëzim 
lidhur me zbatimin e pensioneve, përgatitur nga Ministria e 
Financave. 

1955 9 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e çerdheve 
ditore në rrethin e Shijakut dhe në NSH Botimeve. 

1955 1 

145 Vendim i Këshllit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.347, datë 13.12, mbi bonot për blerjen e mallrave 
në tregun reciprok. 

1955 1 

146 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
mundësinë e vazhdimit të kualifikimit të mëtejshëm të mjekut 
kirurg Fadil Spahiu. 

1955 1 

147 Propozim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen 
e vendit tonë në Kongresin e Kooperativave Bujqësore të 
Çekosllovakisë. 

1955 1 

148 Udhëzim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtrirjen e 
sigurimeve shoqërore në kooperativat e peshkatarëve. 

1955 4 

149 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Qarkut të Beratit, mbi akordim fondi për të mbuluar 
shpenzimet e kryera për udhëtime e dieta. 

1955 1 

150 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.2.1955. 

1955 36 

151 Relacioni me projektvendime të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
zbatimin e vendimeve të Qeverisë për sigurimin e farnave të 
zgjedhura. 

1955 31 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

152 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e pasurive 
të paluajtshme, me relacionin përkatës. 

1955 5 

153 Projektvendim, mbi përgatitjen e territorit të Shqipërisë nga 
pikëpamja topografike, së  bashku me vendimin përkatës. 

1955 6 

154 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
mosrealizimin e planit të mishit nga majmëria e grumbullimit 
gjatë vitit 1954. 

1955 6 

155 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi realizimin e planit të 
mishit në NBSH (ferma bujqësore) gjatë vitit 1954. 

1955 4 

156 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi deficitin 
e 200 ton mish peshë e gjallë. 

1955 2 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
rregulloren e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

1955 14 

158 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për të 
përmirësuar gjendjen në NMSH Qymyrguri Memaliaj, me 
raportin përkatës. 

1955 11 

159 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi vajin që u 
dorëzohet fshatrave nga ullinjtë tepricë. 

1955 3 

160 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi Sesionin e II-të të 
komisioneve mikst të Republikës Popullore të Shqipërisë në 
Republikën Popullore të Bullgarisë e Hungarisë dhe Sesionin e 
I-rë në Republikën Popullore të Kinës. 

1955 23 

161 Relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi praktikën e specialistëve 
dhe studentëve jashtë shtetit. 

1955 2 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e punës 
artistike dhe kulturore me masat, me relacionin përkatës. 

1955 18 

163 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kërkesën e 
specialistëve për vitin 1955. 

1955 9 

164 Vedim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e teatrit dhe të 
kinemas në qytetin e Shkodrës, me relacionin përkatës. 

1955 7 

165 Relacion i Komisionit Qeveritar, mbi të metat e konstatuara 
gjatë kolaudimit të bllokut E (Korpusi II dhe III) dhe detyrat 
që duhet të kryhen nga Dega e Ndërtimit të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

1955 12 
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166 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi akordim 
shtese në karburant. 

1955 1 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve të 
3-mujorit të III-të korrik-shtator 1954 të Drejtorisë së 
Përgjithshme të PTT-së, me relacionin përkatës. 

1955 4 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
pagimit të rrogave të punonjësve të ndërmarrjeve të ndërtimit, 
me relacionin përkatës. 

1955 4 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
konditave materiale të oficerëve dhe nënoficerëve, me 
relacionin përkatës. 

1955 5 

170 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi 
emulacionin socialist për 3-mujorin e IV-të të vitit 1954 dhe 
vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave. 

1955 7 

171 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin 
suplementar të grupeve të peshkatarëve profesionistë, anëtarë 
të kooperativave të peshkatarëve për tejkalimin e planit të 
peshkut, me relacionin përkatës. 

1955 7 

172 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi falje 
pjesore të vleftës së një shtëpie pronë shtetërore, shitur Islam 
Lanit. 

1955 1 

173 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi kërkim zbritje në fondin 
e drithërave të vitit 1954 për dëmtim prodhimi si dhe vendimi 
përkatës i Këshillit të Ministrave. 

1955 8 

174 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut 
Elbasan, mbi ngritjen e ndërmarrjeve shtetërore lokale frutore, 
me qendër në qytetin e Peqinit. 

1955 2 

175 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi marzhet, rabatet dhe 
provigjonet e import-eksportit. 

1955 21 

176 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ofiçinën qendrore të 
ndërtimit dhe mbi nevojën e shkëputjes së saj nga Ndërmarrja 
Rruga-Ura. 

1955 7 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin dhe 
përmirësimin e NSHFP-ve. 

1955 3 
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178 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
akordim fondi, për riparimet e kryera në Legatën Koreane në 
Tiranë. 

1955 1 

179 Informacion, mbi lënien jashtë listat e kleringut nga Ministria 
e Tregtisë së Jashtme të Bashkimit Sovjetik. 

1955 3 

180 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.2.1955. 

1955 4 

181 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, me materialin 
përkatës, mbi furnizimin dhe organikën e hidrocentralit 
"Enver". 

1955 3 

182 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.2.1955. 

1955 30 

183 Vendim i Këshillit të Minstrave, mbi gjendjen e Spitalit Civil të 
Tiranës dhe mbi masat për përmirësimin e tij. 

1955 32 

184 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e materialeve në 
institucionet e mjekimit dhe të profilaksisë si dhe në konvikte. 

1955 14 

185 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.793, datë 18.2.1950. 

1955 4 

186 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi projektkalendarin 
sportiv ndërkombëtar për vitin 1955. 

1955 4 

187 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndryshimin e normave 
në ndërtim. 

1955 4 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Shfrytëzimit dhe të Riparimeve të Makinerive të Ndërtimit. 

1955 6 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Transportit Automobilistik Shtetëror, Ulëz. 

1955 4 

190 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e biletave të 
transportit urban dhe interurban. 

1955 6 

191 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi artikuj deficitarë. 1955 7 

192 Urdhëresë e Qeverisë, me relacionin përkatës, mbi përdorimin 
e fitimit dhe krijimin e fondit të drejtorit dhe fondeve të tjera 
në ndërmarrjet bujqësore me rëndësi nacionale. 

1955 15 
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193 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa organizative 
në sektorin e rritjes së derrave. 

1955 7 

194 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
tejkalimin e shpenzimeve për udhëtim e djeta në Qarkun e 
Beratit, me vendimin dhe qarkoren përkatëse të Këshillit të 
Ministrave. 

1955 5 

195 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e tarifës së 
tatimit mbi xhiro për disa artikuj, me vendimin përkatës. 

1955 3 

196 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi rregulloren e 
teknikës së sigurimit në miniera dhe mbi vërejtjet që i bëjnë 
dikasteret e tjerë projektrregullores. 

1955 5 

197 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi panairet tregtare. 1955 7 

198 Raport i Institutit të Shkencave, mbi gjendjen e punës 
shkencore dhe mënyrën e organizimit të saj. 

1955 35 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e pensioneve. 1955 4 

200 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi letrën e 
ardhur nga importi, porositur gabim nga Njazi Demi. 

1955 3 

201 Relacioni me projektrregulloren të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi korrespondencën dhe materialet sekrete në 
institucionet shtetërore. 

1955 9 

202 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kërkesat 
për specialistë gjatë vitit 1956. 

1955 5 

203 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
kontigjenteve të rojeve civile. 

1955 25 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transportimin e mallrave 
nëpërmjet Jugosllavisë. 

1955 6 

205 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
realizimin e planit në Kombinatin e Drurit "Nako Spiru" në 
Elbasan, gjatë vitit 1954. 

1955 4 

206 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe 
transportin e disa mallrave kryesore. 

1955 7 

207 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.3.1955. 

1955 16 
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208 Relacion, mbi akordimin e favoreve fshatarëve të zonave 
kufitare, në uljen e tatimit të ekonomisë bujqësore dhe të 
detyrimeve shtetërore të prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale. 

1955 4 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritje të tatimit 
ekonomive bujqësore për dëmtimet në prodhime nga 
fatkeqësitë natyrore, me relacionin përkatës. 

1955 3 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e prodhimit të 
verës dhe të rakisë, me relacionin përkatës. 

1955 7 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
aplikimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, për 
normativën e personelit tekniko-administrativ të kantiereve të 
ndërtimit dhe në ndërmarrjet shtetërore të ndërtimeve 
bujqësore. 

1955 2 

212 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi shkëmbimin e 
automjeteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit. 

1955 3 

213 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë 
së Industrisë dhe Minierave, mbi problemin e tubacionit të 
naftë-sjellësit në Vlorë. 

1955 8 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin e prodhimit të NISH Çimentos Shkodër, me 
relacionin përkatës. 

1955 4 

215 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi masat e marra për zhvillimin e 
tregtisë verore. 

1955 8 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e një vendimi 
të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror, me relacionin përkatës. 

1955 4 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin e objekteve 
të prapambetura dhe mbi disa ndryshime në fondin e 
investimeve dhe të ndërtimeve të vitit 1955, me relacionin dhe 
pasqyrat përkatëse. 

1955 54 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për shtimin e 
artikujve që prodhohen nga artizanati. 

1955 5 
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219 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vajin lubrifikant të 
djegur, me relacionin përkatës. 

1955 6 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
furnizimit me qumësht të institucioneve shëndetësore, të 
fëmijëve dhe të sëmurëve me raport, me relacionin përkatës. 

1955 7 

221 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi krijimin e shoqërisë 
fizkulturore sportive "Studenti". 

1955 5 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për luftimin e 
dizanterisë. 

1955 25 

223 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi çeljen e Fakultetit të 
Ekonomisë Bujqësore. 

1955 3 

224 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e ndërtimeve 
të qytetit Memaliaj. 

1955 3 

225 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 11.3.1955, 
mbi ardhjen në ndihmë kuadrit në gjendje të vështirë 
ekonomike dhe shëndetësore. 

1955 1 

226 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shtyrjen e afatit të 
skadimit të bonove të stimulacioneve. 

1955 1 

227 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie 
përqindje vështirësie kantiereve të ndërtimit. 

1955 1 

228 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
hardhive të importuara nga Bullgaria. 

1955 2 

229 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
qeveritar për çështje të Këshillit Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke, me relacionin përkatës. 

1955 6 

230 Korrespondencë, mbi ardhjen e një grupi oficerësh hungarezë, 
për pushime në Shqipëri. 

1955 1 

231 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin 
dhe dhënien e flamujve të kuq të Këshillit të Ministrave dhe 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të çmimeve për realizimin 
para afatit të planit të vitit 1955. 

1955 9 

232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.4.1955. 

1955 16 
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233 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi organizimin e aparatit 
administrativ të shtetit. 

1955 2 

234 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa masa për forcimin 
e llogarisë. 

1955 8 

235 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normativat e personelit 
tekniko-administrativ që paguhen nga prodhimi për sektorin 
e industrisë dhe minierave. 

1955 6 

236 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi një shtesë 
kontigjenti organik për administrimin e banesave të tregut 
reciprok. 

1955 2 

237 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e tatimit mbi 
xhiro për reçelin e marmalatën. 

1955 2 

238 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e disa 
tarifave të tatimit mbi xhiro. 

1955 2 

239 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Tregtisë, mbi uljen 
e çmimit të shkrepsave të vendit në kuti. 

1955 3 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes së 
artikujve bujqësor për eksport. 

1955 4 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien dhe heqjen e 
pensioneve. 

1955 5 

242 Relacion me projektvendim e rregullore të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi rregulloren lidhur me qarkullimin e vlerave 
materiale dhe dokumentacioni përkatës. 

1955 14 

243 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e ofiçinës 
mekanike të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

1955 7 

244 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi zbatimin e vendimit Nr.23, datë 10.2.1954 të Këshillit të 
Ministrave dhe Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë, lidhur me përmirësimin e punës në artizanatin e 
kooperuar. 

1955 7 

245 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e karburantit 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 2 
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246 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi masat e marra për 
ndërtimet e banimit në Tiranë. 

1955 5 

247 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi mënyrën e 
evidentimit të volumit fizik në ndërtim. 

1955 1 

248 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e shkollave 
dhe kurseve të Ministrisë  së Bujqësisë. 

1955 6 

249 Relacion dhe projektvendim të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, mbi dhënien e flamurit të kuq vjetor, për 
fushatën e grumbullimit të të vonave për vitin 1954. 

1955 3 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit tip 
të teknikumeve (shkollave të mesme profesionale). 

1955 27 

251 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
fuqisë punëtore për 3-mujorin e dytë 1955. 

1955 5 

252 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndërtimin e 
selisë së Kuvendit Popullor. 

1955 5 

253 Relacion i Komisionit Qeveritar, mbi gjendjen e ndarjes 
administrative ekzistuese dhe masat që duhen marrë. 

1955 39 

254 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi aprovimin e formularëve të vitit 1955. 

1955 9 

255 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
projektin për disa favore anëtarëve të kolektivave bujqësore, 
me vendimin përkatës. 

1955 6 

256 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1955 3 

257 Relacioni me projektvendim të Komisionit Qeveritar, mbi 
aprovimin e dispozitave teknike në ndërtim. 

1955 4 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
koçanit të misrit, të qimes së derrit dhe kalit. 

1955 6 

259 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e transportit 
në ndërmarrjet e ndërtimit. 

1955 6 

260 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e burimeve dhe të 
kreditit pë 3-mujorin e dytë 1955. 

1955 8 
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261 Vendime të Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, 
mbi dhënien e favoreve fshatarëve të zonave kufitare, në 
lidhje me tatimin e ekonomisë bujqësore dhe detyrimeve 
shtetërore. 

1955 6 

262 Urdhëresë e Qeverisë me relacionin përkatës, mbi afatet e 
pagimit të tatimit të ekonomisë bujqësore. 

1955 6 

263 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Financave, mbi 
rrogat personale. 

1955 10 

264 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi shtimin e kuadrove të 
revizorëve. 

1955 14 

265 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në planin e 
investimeve të vitit 1955 për artizanatin. 

1955 4 

266 Raport i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi përfundimin e 
grumbullimit të bimëve industriale, duhan, panxharsheqer, 
pambuk, elb distik për periudhën 1954-1955 dhe për ullirin 
deri më 31.1.1955. 

1955 12 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e furrave të 
bukës në disa qytete nga kooperativat e konsumit në 
industrinë lokale. 

1955 5 

268 Relacion, mbi kërkesën e specialistëve për vitin 1955. 1955 4 

269 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi drejtimin ekonomik 
dhe mbi disa masa të tjera organizative ekonomike për 
forcimin e mëtejshëm të (NBSH) ndërmarrjeve bujqësore 
shtetërore. 

1955 29 

270 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi disa 
qendra sezonale të grumbullimit. 

1955 2 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit të 
Institutit të Shkencave. 

1955 16 

272 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për mbrojtjen e 
monumenteve të kulturës. 

1955 19 

273 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
ndalimin e importimit të barnave dhe mbi tregtimin e tyre nga 
privatët. 

1955 5 
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274 Relacion i Ministrisë Shëndetësisë, mbi anulimin e mbjelljes së 
recinit. 

1955 2 

275 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ujësjellësin e 
Memaliajt. 

1955 2 

276 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi gjykimin e krimeve të kryera nga punonjësit 
e sektorit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 2 

277 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi trajtimin e 25 shoferave që i kalojnë Ministrisë 
së Punëve të Brendshme. 

1955 2 

278 Korrespondencë, mbi ndalimin e pagimit të detyrimit që i 
bëhet Gjeneral-Major Petrit Dumes. 

1955 1 

279 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 12.4.1955. 

1955 3 

280 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
kualitetin e mineralit të kromit dhe mbi evadimin e tij. 

1955 6 

281 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.4.1955. 

1955 11 

282 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi mënyrën 
ekonomike të leverdishmërisë së transportimit të qymyrgurit 
të Memeliajt. 

1955 8 

283 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi tre impiantet 
e salcës dhe marmalatës. 

1955 3 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e shkollave të 
rezervave të punës, ministrive përkatëse. 

1955 5 

285 Informacion i Komisionit Qeveritar, mbi marrjen në dorëzim 
të Fabrikës së Çimentos në Vlorë. 

1955 2 

286 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi punimet 
në kanalin vaditës të Koplikut. 

1955 2 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizonjëse 
për kooperativat bujqësore të Nepravishtës dhe të Bedenit. 

1955 5 
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288 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen e Kooperativës Bujqësore të Jofodinës në Qarkun e 
Beratit. 

1955 4 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e disa qendrave 
definitive të grumbullimit. 

1955 3 

290 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dërgimin e 
studentëve të vitit 1955 për studime të larta. 

1955 27 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e anëtarëve 
të kolegjiumeve të revistave dhe të gazetave "Shqipëria e Re". 

1955 5 

292 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpronësimin e disa shtëpive. 

1955 1 

293 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e kuadrove të 
makinerisë së rëndë. 

1955 7 

294 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Arsim-Kulturës, 
mbi përgatitjen e kuadrove shkencorë (aspiratura). 

1955 17 

295 Relacioni me projektvendim të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi punën e Agjencisë Telegrafike Shqiptare 
(ATSH) dhe masat për përmirësimin e mëtejshëm të saj. 
Gjithashtu mbi punën dhe masat për përmirësimin e Radio 
Tiranës. 

1955 15 

296 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi verifikimin e 
dëmeve në të lashtat, shkaktuar nga inondatat në Qarkun e 
Shkodrës. 

1955 2 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Centraleve Elektrike në bazë hozrashoti. 

1955 14 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shkurtime në 
organika. 

1955 4 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e pesë 
stacioneve të makinave dhe traktorëve. 

1955 21 

300 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për forcimin e 
sektorit të llogarisë së institucioneve, ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore dhe organizatave kooperativiste. 

1955 8 
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301 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me informacionin përkatës, 
mbi masat që duhen marrë për përmirësimin e kualitetit të 
cigareve. 

1955 3 

302 Plani i problemeve për shqyrtim në Qeveri dhe Kryesi gjatë 3-
mujorit të dytë 1955. 

1955 9 

303 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e linjës 
hekurudhore Vorë-Milot. 

1955 6 

304 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi realizimin e 
planit për muajin shkurt-mars 1955, nga Kombinati i Drurit 
"Nako Spiru" Elbasan. 

1955 4 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e hoteleve 
dhe plazheve. 

1955 1 

306 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.5.1955. 

1955 2 

307 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
shfrytëzimin e mineralit të kromit në Minierën e Bulqizës. 

1955 9 

308 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 31.5.1955. 

1955 14 

309 Informacion, mbi realizimin e planit për 3-mujorin e I-rë të 
vitit 1955. 

1955 31 

310 Raport i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e buxhetit të 
shtetit për 3-mujorin e I-rë të vitit 1955. 

1955 10 

311 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e popullit 
për 3-mujorin e I-rë 1955. 

1955 4 

312 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tharjen e kënetës së 
Tërbufit dhe bonifikimi i fushës së Myzeqesë. 

1955 11 

313 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sistemimet agrare. 1955 27 

314 Relacion i Ministrisë së Buqësisë, mbi projektplanin 15-vjeçar 
për zhvillimin dhe përmirësimin e kulturës së agrumeve. 

1955 14 

315 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e personelit 
të mullinjve shtetërorë dhe komunalë. 

1955 6 

316 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi regjistrimin e popullsisë. 1955 9 
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317 Relacioni me projektvendim të Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi shtimin e prodhimeve të poçerisë. 

1955 10 

318 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për zgjerimin e 
prodhimeve të artizanatit. 

1955 13 

319 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
e punimeve të ndërtimit të ndërtesave të banimit në Tiranë. 

1955 3 

320 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
masat për përmirësimin e gjendjes dhe të trajtimit të 
punonjësve të sektorit të ndërtimit. 

1955 7 

321 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e ngarkim-
shkarkimit të anijeve të huaja. 

1955 6 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin postar me 
botën e jashtme. 

1955 3 

323 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihmë familjeve 
të ushtarakëve të shërbimit aktiv të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme që 
dërgohen jashtë shtetit për studime. 

1955 9 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e punës së 
SHNUM-it dhe mbi ndihmën që duhet t'i jepet. 

1955 14 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për organizimin 
dhe funksionimin e arkivave shtetërore të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1955 35 

326 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
vendimet e sesionit të III-të të Bashkëpunimit Tekniko-
Shkencor midis Republikës Popullore të Shqipërisë, BRSS 
Çekosllovakisë, Rumanisë, Polonisë dhe RD Gjermane. 

1955 13 

327 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e Degës së 
Bashkëpunimit Tekniko- Shkencor. 

1955 9 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa dhe 
shkurtime në organikat dhe kategorizimet. 

1955 31 

329 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi uljen e çmimeve të 
pompave spërkatëse marka "Flora" të importuara. 

1955 1 

330 Relacioni me projektdekretin të Ministrisë së Arsimit, mbi 
krijimin e distinktivit "Idalluar për punë në kulturë". 

1955 2 
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331 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e 
kompetencave të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të qarqeve e rretheve. 

1955 13 

332 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi sistemimin e 
mungesave dhe i mobilizimit të mjeteve të ndihmës të disa 
ndërmarrjeve industriale e minerale. 

1955 14 

333 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi unifikimin e prodhimit 
të cigareve dhe të duhanit kaush në një zë të vetëm. 

1955 3 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e shtëpive. 1955 3 

335 Projektvendim, mbi fushatën e korrje, shirje, grumbullimit të 
drithërave dhe bimëve industriale për vitin 1955. 

1955 6 

336 Informacion, mbi kërkesën e Republikës Popullore të 
Shqipërisë në Sesionin e III-të të Bashkëpunimit Tekniko-
Shkencor me RP të Bullgarisë. 

1955 10 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e detyrimeve në 
drith për Qarkun e Shkodrës. 

1955 11 

338 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.6.1955. 

1955 14 

339 Vendim i Këshillt të Ministrave, mbi disa masa për sigurimin 
e fshatrave me kullota. 

1955 13 

340 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi masat 
përgatitore për fushatën e grumbullimit të të lashtave. 

1955 5 

341 Relacion mbi projektvendimin e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimet në urdhëresën Nr.10, datë 
8.IX.1953, lidhur me grumbullimin e detyrueshëm të 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1955 2 

342 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në dekretin Nr.1914, dt.5.8.1954, lidhur me tatimin 
e ekonomisë bujqësore. 

1955 6 

343 Relacioni me projektvendim, mbi rivleftësimin e mjeteve 
kryesore. 

1955 6 

344 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin  e lokaleve të degëve të bankave të shtetit me roje të 
armatosura (policë). 

1955 1 
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345 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpikjet dhe 
racionalizimet. 

1955 11 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e inventarit 
fizik të datës 1.1.1955. 

1955 33 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e planit të 
shpërndarjes së vajgurit për traktorë. 

1955 4 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi leverdishmërinë e 
ekstrat-taninit Vlorë. 

1955 3 

349 Relacion, mbi projekturdhëresën lidhur me ambalazhin. 1955 4 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi detyrat e funksionin e 
Komisionit Qendror për çështjet e Këshillit Ekonomik të 
Ndihmës Reciproke si dhe mbi organizimin e Degës së 
Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor, etj. 

1955 25 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave, me informacionin përkatës, 
mbi aprovimin e rregullores së Komisionit Qeveritar për 
çështjet e Këshillit Ekonomik. 

1955 9 

352 Informacion i Ministrisë së Arsimit, mbi kërkesën e një 
pedagogu nga Bashkimi Sovjetik. 

1955 2 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin me enë 
guzhine të institucioneve shëndetësore. 

1955 3 

354 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi krijimin e distinktivit ''I dalluar në 
emulacionin socialist". 

1955 20 

355 Vendim i Këshilllit të Ministrave, mbi shpronësimin e pasurisë 
së paluajtshme. 

1955 2 

356 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi blerjen e 
mishit në tregun e lirë, hedhjen e tij në tregun reciprok dhe 
shitja e autorizimeve të stimulacionit. 

1955 3 

357 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
verifikimin e disa qendrave sezonale të grumbullimit. 

1955 2 

358 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektplanin e fuqisë punëtore për  3-mujorin e III-të 1955. 

1955 2 
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359 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi të metat 
e (NSHFP-ve) ndërmarrjeve shtetërore të furnizimit të 
punëtorëve. 

1955 2 

360 Relacion i Ndërmarrjes së Ndërtimit ''21 Dhjetori'' Tiranë, mbi 
gjendjen e ndërtimeve të banesave për vitin 1955. 

1955 10 

361 Informacion i Byrosë së Çmimeve, mbi konstatimet në 
Ndërmarrjen e Gomisterisë së Durrësit, lidhur me koston, 
vleftën dhe shpërndarjen e prodhimeve. 

1955 5 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
përfundimin e ndërtimit të Kinoklubit të Tropojës. 

1955 2 

363 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
normalizimin e qarkullimit të transportit në pjesën verilindore 
të qytetit të Tiranës dhe disa kërkesa për sigurimin e pastërtisë 
e tjerë. 

1955 3 

364 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi aktivitetin 
dhe gjendjen në sektorin e fabrikave të miellit dhe të orizit. 

1955 7 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e gjendjes 
së kantierit detar dhe të sektorit të ngarkim-shkarkimit të 
Drejtorisë së Porteve. 

1955 5 

366 Informacion me të dhënat, mbi realizimin e planit për muajin 
maj 1955. 

1955 1 

367 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi introduksionin e 
fazanit në Shqipëri. 

1955 2 

368 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e tokave disponibël dhe zhdukjen e gardheve. 

1955 2 

369 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
sëmundjet mal secco në agrumet e bregdetit jugor. 

1955 2 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
marrëveshjen tregtare midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe RFP të Jugosllavisë. 

1955 13 

371 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
6.7.1955. 

1955 26 
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372 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
realizimin e planit të arkës për 3-mujorin e II-të dhe planin e 
arkës për 3-mujorin e III-të 1955. 

1955 5 

373 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
zbatimin e kreditit për 3-mujorin e dytë 1955 dhe planifikimin 
e kreditit për 3-mujorin e tretë 1955. 

1955 5 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen në kategori të 
Bashkimit të Kooperativave të Konsumit të Qarkut të Beratit. 

1955 2 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.214, datë 31.5.1955. 

1955 2 

376 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
financimin e mungesave dhe i mobilizimeve të mjeteve të 
xhiros në ndërmarrjet e ndërtimit. 

1955 14 

377 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën e Qeverisë Nr. 26, dt.17.6.50, mbi shpërblimin e 
personelit drejtues dhe administrativ në ndërmarrjet 
ekonomike nacionale dhe kooperativat e artizanatit. 

1955 4 

378 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e 
kostos në ndërtim, për efekt  projektimi. 

1955 4 

379 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi furnizimin me ujë të 
qytetit të Durrësit, Kavajës dhe Shijakut. 

1955 6 

380 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Industri-
Minierave, Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Financës, 
mbi aktivitetin dhe ndihmën e dhënë ndërmarrjeve industriale 
dhe të ndërtimit, (ndërmarrjeve lokale). 

1955 17 

381 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kualitetin e punimeve në 
ndërtim. 

1955 7 

382 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi disa shtesa 
fondesh dhe fuqi punëtore për ndërtimin e rrugës së Tuçit në 
rrethin e Pukës. 

1955 5 

383 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi akordimin e kuotës për 
industrinë, mbi akordimin e kuotës së transportit për 
industrinë lokale të qarqeve Korçë, Dibër dhe Elbasan. 

1955 2 
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384 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Industri-
Minierave, Ministrisë së Tregtisë, etj. mbi ndryshimin e planit 
të likernave. 

1955 3 

385 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e planit 
të shkrepseve. 

1955 2 

386 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e firmës së 
NISH Çimentos Shkodër. 

1955 2 

387 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi shfrytëzimin 
e rezervave të brendshme të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1955 3 

388 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e një 
ekspozite tregtare në Tiranë. 

1955 3 

389 Relacion me projektvendim të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e çmimit të shitjes me pakicë të 
miellrave, me vendimin përkatës. 

1955 5 

390 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Buqësisë, mbi 
mbulimin e humbjeve të pa planifikuara në ndërmarrjet 
bujqësore për vitin 1954. 

1955 5 

391 Relacioni me projektdekretin të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi gjykimin e krimeve të kryera nga punonjësit 
e shërbimit sekret të Ministrisë së Punëve të  Brendshme. 

1955 2 

392 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi riparimin e pavjonit 
të IV-të të pediatrisë në Sanatoriumin e Korçës. 

1955 3 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vartësinë dhe 
administrimin e shkollave të mesme profesionale dhe 
institutet e larta, me relacionin përkatës. 

1955 6 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e projektplanit 
të shtetit për vitin 1956, me materialin përkatës. 

1955 93 

395 Relacioni me projektvendimin e Lidhjes së Shkrimtarëve, mbi 
sjelljen në Atdhe të eshtrave të Millosh Gjergj Nikollës 
(Migjeni). 

1955 5 
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396 Relacioni me projektvendimin dhe projektrregulloren të 
Institutit të Shkencave, mbi rregulloren lidhur me detyrat e 
kompetencat e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe të 
Institutit të Shkencave, lidhur me shërbimin sinoptik. 

1955 6 

397 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi mbulimin e humbjeve të vitit 1954 të 
Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-së Tiranë dhe Ndërmarrjes 
TASH Sarandë si dhe mbi tejkalimin e shpenzimeve për 
meremetimet e mëdha nga TASH Shkodër. 

1955 4 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
disa artikujve bujqësorë, me relacionin përkatës. 

1955 9 

399 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e 
kompetencave të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
qarqeve e rretheve, simbas propozimeve të kryetarëve të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të qarqeve. 

1955 8 

400 Projektplani i problemeve për shqyrtimin në Qeveri dhe në 
Kryesi gjatë 3-mujorit të III-të 1955. 

1955 5 

401 Relacion i Ministrisë së Buqësisë, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr. 82, dt. 10.3.1953, lidhur me dëmet 
dhe detyrat që lindin nga liqeni artificial mbi lumin e Matit. 

1955 5 

402 Relacioni me projektvendimin të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi disa shtesa në planin e ndërtimeve të vitit 1955, 
me relacionin përkatës. 

1955 26 

403 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
nxënësve që mbarojnë këtë vit shkollat e mesme. 

1955 6 

404 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.8.1955. 

1955 12 

405 Relacioni me materialin përkatës të Komisionit të Planit  të 
Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 5.8.1955, mbi metodologjinë e planifikimit 
ekonomik dhe financiar. 

1955 172 

406 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi klasifikimin e tokave 
duhanore. 

1955 3 
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407 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Financave, mbi 
caktimin e organikave për sektorin e tregtisë së jashtme. 

1955 11 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve me 
pakicë të disa artikujve në tregun ar-valutë. 

1955 4 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për organizim, 
krijim, ruajtjen, administrimin dhe shpërndarjen e rezervave 
shtetërore. 

1955 14 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
artikullit të niseshtes. 

1955 2 

411 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
normativat e kuadrit në bujqësi. 

1955 8 

412 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit 
Nr. 82, dt.19.2.1955, lidhur me sigurimin e farnave të 
zgjedhura dhe riorganizimin e ndërmarrjes së farnave. 

1955 2 

413 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
shkelje të dispozitave ligjore të pyjeve. 

1955 2 

414 Relacione të Komisionit të Bonifikimeve, mbi ndërtimin e 
kanaleve vaditëse së Çidhmës (rrethi Peshkopi) dhe të 
Cernicës (rrethi Peshkopi). 

1955 7 

415 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi inventarizimin e 
kullotave shtetërore dhe kolektive. 

1955 5 

416 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e 908 rënjë ullinj 
nga inventari i NBSH Vlorë dhe shpërndarjen e tyre. 

1955 4 

417 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dietë 
shërbimi izolimi në kooperativat bujqësore. 

1955 2 

418 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen e Kooperativës  Bujqësore të Jogodinës në Qarkun e 
Beratit. 

1955 5 

419 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
rregulloren anekse, lidhur me përpilimin dhe qarkullimin e 
dokumenteve për kontrollin e lëvizjes së mallrave dhe vlerave 
të tjera materiale e monetare. 

1955 24 
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420 Urdhëresë e Qeverisë, me relacionin përkatës, lidhur me 
aplikimin e gjobës kundrejt ndërmarrjeve tregtare që nuk 
paguajnë faturat në afat. 

1955 4 

421 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin nga tatimi 
mbi xhiro të bukës që shitet në ushqimin social, me relacionin 
përkatës. 

1955 4 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimit me 
pakicë të benzinës. 

1955 2 

423 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve me 
pakicë të disa veglave bujqësore. 

1955 4 

424 Relacioni me projektvendime të Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 5.8.1955, mbi disa 
masa për përmirësimin e prodhimit të verës, rakisë, frutave të 
thata, etj. 

1955 9 

425 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimin Nr. 237, dt. 8.8.1953 të Këshillit të Ministrave, mbi 
marjen e masave për futjen e gjuhës ruse në shkollat 7- vjeçare. 

1955 3 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, me relacionin përkatës. 

1955 10 

427 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kultutrës, mbi unifikimin e çmimit të biletave në disa kinema. 

1955 2 

428 Vendimi me relacionin e Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
transferimin e leprozave në fshatin Luar të Roskovecit. 

1955 5 

429 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Kryeministrisë. 

1955 12 

430 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
toke në rajonin Pezë Helmës. 

1955 3 

431 Relacion i Komitetit për çështje klerike pranë Këshillit të 
Ministrave, mbi shtimin e subvensionimit Komitetit 
Mysliman. 

1955 1 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e bazës së 
rezervave shtetërore në Kavajë. 

1955 2 
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433 Udhëzim dhe relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
të drejtat nga sigurimet shoqërore të emigrantëve politik. 

1955 2 

434 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e planit të 
prodhimit të solventit dhe yndyrnave industriale, gjatë 3-
mujorit të III-të dhe të IV-të. 

1955 4 

435 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve me 
shumicë të ngjyrosjeve kimike. 

1955 3 

436 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e sektorit të 
grumbullimit të bimëve industriale. 

1955 8 

437 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi përjashtimin nga tatimi të aktiviteteve sociale 
të shtëpisë qendrore të ushtrisë popullore. 

1955 2 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për forcimin e 
NISH Tullave Tiranë, Fier. 

1955 7 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e kryetarit të 
gjykatës së lartë dhe prokurorit të përgjithshëm si dhe 
zëvendësve të tyre. 

1955 1 

440 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.8.1955. 

1955 1 

441 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e mungesave 
dhe të imobilizimeve të mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve 
industriale dhe minerale. 

1955 7 

442 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Industri-
Minierave, mbi disa masa për shtimin e kapacitetit në fabrikën 
e ekstraksionit. 

1955 2 

443 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi fabrikën e 
kadifesë. 

1955 4 

444 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shkurtimet e bëra nga ekipet e ekspertëve çekosllovakë dhe 
hungarezë, lidhur me vendburimet e hekur-nikelit dhe ekipi 
gjerman, mbi peshkimin. 

1955 9 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e banesave 
shtetërore, me relacionin përkatës. 

1955 6 
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446 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin e pastrimit të qyteteve, me materialin përkatës. 

1955 6 

447 Relacioni me projekturdhëresën të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi marrëdhëniet e transportit shtetëror me të tretët. 

1955 17 

448 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi postën sekrete, me 
relacionin përkatës. 

1955 10 

449 Informacion me projektvendim të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gabimet e vlerësimit të ulët të prodhimit të ullirit dhe dëmet e 
shkaktuara Arkës së Shtetit. 

1955 5 

450 Raport dhe informacion të Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi realizimin e 
planit për grumbullimin e të lashtave dhe mbi dëmet  në 
Qarkun e Beratit. 

1955 14 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për përmirësimin 
e mëtejshëm të punës së Agjencisë Telegrafike Shqiptare. 

1955 9 

452 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës së radiodifuzionit dhe 
krijimin e Drejtorisë së Radiodifuzionit. 

1955 15 

453 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arsimin e detyruar për 
punonjësit e pushtetit lokal. 

1955 6 

454 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
mbylljen e vitit shkollor 1954-1955 si dhe përgatitjen e vitit të 
ri shkollor. 

1955 4 

455 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi masat e marra 
për luftimin e dizanterisë. 

1955 3 

456 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.8.1955, së  bashku me qarkoren përkatëse. 

1955 2 

457 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimeve, mbi gjendjen paraprake 
aproksimative të bilancit të drithërave të bukës së shtetit dhe 
atë të fshatarësisë për vitin 1955. 

1955 5 

458 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.9.1955. 

1955 15 
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459 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin dhe shitjen e 
konfeksioneve. 

1955 10 

460 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për industrinë 
e naftës. 

1955 11 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi manipulimin e duhanit 
me sistem "Tanga" dhe klasifikimin e tij. 

1955 7 

462 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
aplikimin e pagës progresive në Kombinatin e Tekstileve 
"Stalin". 

1955 3 

463 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
aplikimin me vonesë të rabatit për kripën me ulje, për efekt të 
unifikimit të çmimit nga organet e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1955 2 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkuljen, grumbullimin 
dhe industrializimin e panxharsheqerit për vitin 1955. 

1955 12 

465 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
moszbatimin e shtojcë instruksionit për kategorizimin e 
punonjësve dhe teknikëve, aprovuar me vendimin Nr.380, 
datë 15.12.1953. 

1955 2 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e pasurive  
të paluajtshme. 

1955 4 

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese 
për Kooperativën  Bujqësore të Jogodinës. 

1955 6 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi të kreditit 
agrar për vitin 1955. 

1955 6 

469 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e Institutit të 
Bujqësisë dhe Biologjisë në Lushnje. 

1955 10 

470 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi hapjen e kursit pranë instituteve të larta. 

1955 12 

471 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr. 238, datë 5.4.1951 për pajisjen falas të 
studentëve që shkojnë jashtë shtetit me veshmbathje. 

1955 7 

472 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi një shtesë fondi në ndërtim për efekt të uljes së normave. 

1955 5 
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473 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e amatorëve të 
artit. 

1955 4 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e organikës 
të sektorit komunal. 

1955 7 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e fondit për 
shpërblimin e të rinjve punëtorë, me rastin e takimit kombëtar 
të rinisë. 

1955 4 

476 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbartje fondi në 
buxhetin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 3 

477 Relacion me projektvendimin të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi shkëmbimin e ambasadorëve me Republikën 
Demokratike të Vietnamit. 

1955 4 

478 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e punimeve 
në hidrocentralin  "Enver". 

1955 4 

479 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.9.1955. 

1955 20 

480 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e fuqisë punëtore 
për 3-mujorin e IV-të të vitit 1955. 

1955 3 

481 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e 
vendimit Nr.171, datë 18.5.1955, lidhur me gjendjen e 
transportit automobilistik dhe masat për përmirësimin e tij. 

1955 5 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrje masa disiplinore 
kundër kuadrit, për pakujdesi në ruajtjen e farës së jonxhës 
dhe të barit. 

1955 4 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
për kontrollin dhe aprovimin e projekteve. 

1955 11 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh në planin 
e ndërtimeve të vitit 1955 për efekt të uljes së normave të 
punës. 

1955 17 

485 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
organeve të pushtetit të rrethit Fushë-Krujë dhe masat që 
duhen marrë. 

1955 8 

486 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ligjshmërinë 
në punë e organeve të pushtetit në rrethin e Kavajës. 

1955 5 
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487 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e kuadrove 
që caktohen për kooperativat bujqësore. 

1955 4 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për grumbullimin 
dhe shfrytëzimin e plehërave organike. 

1955 11 

489 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
realizimin e rendimenteve të të lashtave të vitit 1955. 

1955 10 

490 Raport, mbi kapacitetin e fuqisë lëndore, mundësitë e 
shfrytëzimit racional dhe mekanizimin e proceseve të 
prodhimit. 

1955 9 

491 Raport i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi gadishmërinë 
për sezonin e grumbullimit dhe të industrializimit të bimëve 
industriale për vitin 1955-1956. 

1955 6 

492 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e gështenjave 
në Qarkun e Kuksit. 

1955 11 

493 Relacion i përbashkët me projektvendimin të Komisionit të 
Planit të Shtetit, Ministrisë së Industri-Minierave etj, mbi 
importimin nga Republika Çekosllovake të disa impianteve 
dhe makinerive të përdorura. 

1955 12 

494 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sistemin e gjendjes së 
tekstileve të leshta të prodhuara nga Kombinati i Tekstileve 
"Stalin". 

1955 4 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e grumbullimit të 
vitit 1955. 

1955 13 

496 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, me 
materialin përkatës, mbi grumbullimin e detyrueshëm të 
prodhimeve bujqësore. 

1955 13 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e orizit çeltik 
dhe të fasuleve në tregun reciprok. 

1955 6 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.60, datë 16.3.1954, për 
çmimet e grumbullimit të rakisë. 

1955 2 

499 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi skadimin e 
triskave të veshmbathjes. 

1955 1 
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500 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes '' 
Hotel Dajti''. 

1955 9 

501 Promemorie e Ministrisë së Tregtisë, mbi zhvillimin e turizmit 
në vendin tonë. 

1955 12 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në nenin 2 
të vendimit Nr. 55, datë 3.2.1953, mbi tatimin e xhiros të 
mallrave të importuara. 

1955 3 

503 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e tatimit të xhiros 
të disa prodhimeve lokale. 

1955 3 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
barnave dhe materialeve prej xhami për laborator. 

1955 26 

505 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, 
mbi dhënien e ushqimit gratis mamive në maternitetet lokale. 

1955 3 

506 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
zgjatjen e afatit të mësimeve në Teknikumin e Fizkulturës. 

1955 2 

507 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi përmirësimin e gjendjes ushqimore në konvikte. 

1955 4 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e disa 
estradave. 

1955 5 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen e shkollave dhe 
konvikteve me orendi dhe enë guzhine. 

1955 6 

510 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rekursin për anulimin e 
vendimit të Komitetit Ekzekutiv të Qarkut të Korçës Nr.24, 
datë 7.4.1955 (të Arbitrazhit të tij). 

1955 2 

511 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.10.1955. 

1955 16 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e kreditit dhe të 
arkës për 3-mujorin e katërt 1955. 

1955 3 

513 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për shfrytëzimin 
racional, pastrimin dhe ripërtëritjen e pyjeve. 

1955 13 

514 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e mjeteve të 
xhiros. 

1955 4 
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515 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për vënien në 
shfrytëzim më 1gusht 1956 të Uzinës së Përpunimit të Naftës 
në Cërrik. 

1955 13 

516 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kualitetin e punimeve të ndërtimit në Memaliaj. 

1955 2 

517 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi dëmtimet 
e digës së Çengelajt të shkaktuar nga vërshimet e lumit 
Shkumbin. 

1955 2 

518 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Tregtisë, mbi 
pagesën e montatorëve çekosllovakë në Republikën Popullore 
të Shqipërisë. 

1955 4 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve për 
tregun e lirë të naftës, vajit lubrifikant, grasos dhe valvolinës. 

1955 2 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin e humbjes 
së NISH Ulëz. 

1955 4 

521 Relacioni i përbashkët me projektvendimin të Ministrisë së 
Tregtisë, Ministrisë së Shëndetësisë etj, mbi çeljen e mensave 
të ushqimit dietik. 

1955 8 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi luftën antituberkulare. 1955 19 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalendarin sportiv 
ndërkombëtar të vitit 1956. 

1955 5 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e kurseve 
speciale pranë instituteve të larta. 

1955 19 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e çmimeve të 
Republikës për vitin 1954. 

1955 5 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e emrit Miçurin, 
Institutit Bujqësor dhe të Biologjisë. 

1955 4 

527 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi në 
buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1955 3 

528 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurit të 
kuq tranzitor dhe shpërblimeve për bashkimet e 
kooperativave të artizanatit, fituesve të emulacionit socialist. 

1955 5 
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529 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi firot natyrale 
të produkteve pas mbarimit të procesit të prodhimit, gjatë 
ruajtjes në magazinë, transportimit dhe shitjes me pakicë. 

1955 2 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
lidhur me funksionin e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
organika e saj. 

1955 32 

531 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e Sh. Ciril 
Pistolit si zëvendësministër i parë i Ministrisë së Shëndetësisë. 

1955 1 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
aprovimin e organikës së  Kryeministrisë. 

1955 9 

533 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi të metat 
në tregti, lidhur me përdorimin e fondeve të pa drejta të 
tregtimit. 

1955 2 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi në 
buxhetin e shoqërisë së miqësisë. 

1955 1 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi akordim syprina 
lëkure.(Lëndë e parë për Fabrikën e Këpucëve). 

1955 3 

536 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 22.10.1955. 

1955 6 

537 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.10.1955. 

1955 16 

538 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 2.11.1955. 

1955 20 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e normave të 
punimeve në ndërtim dhe të krijimit të Ndërmarrjes së 
Material Ndërtimit. 

1955 4 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave, me raportin përkatës, mbi 
normat e punimeve në ndërtim. 

1955 21 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bonifikimin e fushës së 
Vurgut. 

1955 20 

542 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
zhvillimin e sistemimeve  agrare dhe të pronësisë gjatë vitit 
1956-1960. 

1955 12 
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543 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi kanalin vaditës 
"Çidhma e Poshtme" Peshkopi. 

1955 4 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kanalin vaditës Cernicë 
Kolgecaj. 

1955 11 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e diferencuara 
sipas kualiteteve të disa artikujve. 

1955 7 

546 Raport i Ministrisë së Industri- Minierave, mbi prodhimin dhe 
krijimin e rezervave sezonale në ndërmarrjet e tullave dhe të 
sharrave. 

1955 4 

547 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komisionit 
të Planit të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi masat për likujdimin  e mallrave 
stoqe. 

1955 15 

548 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e zonave 
që izolohen nga dimri. 

1955 4 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
së Turizmit. 

1955 7 

550 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi bilancin e tregtisë së 
jashtme dhe tratativat për vitin 1956. 

1955 6 

551 Relacioni me projektvendimin të Komisionit Qeveritar, mbi 
kursimin në fondin e bukës së garantuar, së bashku me 
vendimet përkatëse. 

1955 25 

552 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e çmimeve të 
shitjes me pakicë në tregun e garantuar. 

1955 5 

553 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për nxitjen e 
pjesëmarrësve në lëvizjen për mobilizimin e rezervave të 
brendshme. 

1955 8 

554 Raport i Ministrisë së Financave, mbi realizimin e tatimit të 
ekonomisë bujqësore dhe huasë së katërt shtetërore. 

1955 6 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet për udhëtim 
e dietë të delegacioneve parlamentare që dalin jashtë shtetit. 

1955 3 

556 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi përfitimin e 
shpërblimit për vështirësi jetese në disa kantiere ndërtimi. 

1955 3 
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557 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimin e orëve suplementare të personelit mjekësor që 
kryen shërbim roje në institucionet shëndetësore. 

1955 2 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbulimin e humbjeve 
jashtë planit të Ndërmarrjes Shtetërore të Fabrikave të Miellit 
dhe të Orizit në Vlorë si dhe të Ndërmarrjes Shtetërore të 
Rritjes së Derrit në Gosë të Kavajës. 

1955 12 

559 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dhe Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
grumbullimin e drithërave të bukës në tregun reciprok e të 
lirë. 

1955 3 

560 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi detyrimet 
financiare kundrejt Organizatës Ndërkombëtare të Punës. 

1955 4 

561 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi dhënien ndihmë materiale oficerëve që 
dalin në rezervë. 

1955 11 

562 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut 
të Vlorës, mbi klasifikimin e disa fshatrave të rrethit të Kotës. 

1955 2 

563 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 2.11.1955, 
mbi nomenklaturën e kuadrit në kompetencë të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave. 

1955 1 

564 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ankesën 
e qytetares Katerina Topallaj, lidhur me një godinë e 3 dynym 
tokë në Mamurras. 

1955 3 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.384, datë 17.10.1955 për mos hapjen e kursit 
special juridik. 

1955 3 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e 
shërbimit sinoptik. 

1955 7 

567 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e volumit të 
ndërtimeve për vitin 1956. 

1955 15 

568 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 24.11.1955. 

1955 15 
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569 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e strukturave 
organizative dhe kontigjentet e personelit të ministrive dhe të 
instituteve qendrore. 

1955 76 

570 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi mënyrën e pagimit 
të shpenzimeve të transportit. 

1955 3 

571 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
së Ministrisë së Komunikacionit. 

1955 11 

572 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lënien në fuqi të 
vendimit Nr.127, datë 23.8.1955 të Arbitrazhit Shtetëror pranë 
Këshillit të Ministrave. 

1955 10 

573 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vleftën e galerive të 
braktisura në Ndërmarrjen Minerale Shtetërore të Serës, 
Selenicë. 

1955 13 

574 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e tejkalimit të 
planit të kërkimeve etj. në disa ndërmarrje minerale si dhe 
mbi vleftën e galerive të braktisura në Ndërmarrjen Minerale 
të Serës, Selenicë. 

1955 6 

575 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e 
Ndërmarrjes Minerale Shtetërore të Kromit "Fitore" në 
Bulqizë. 

1955 15 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit për Inspektoriatin Shtetëror të Pajisjeve 
Nënpresion. 

1955 17 

577 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Minierave, mbi 
plotësimin e mjeteve të xhiros të disa NSHFP-ve 
(ndërmarrjeve të furnizimit të punëtorëve). 

1955 4 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e vajgurit të 
traktorëve. 

1955 5 

579 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e stoqeve të 
pjesëve të këmbimit. 

1955 12 

580 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
bujqësore. 

1955 6 

581 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transferim fondi. 1955 5 
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582 Informacion i përbashkët me projektvendimin të Ministrisë së 
Bujqësisë e Ministrisë së Industri-Minierave, mbi disa masa 
favorizuese për llojet e pambukut fije hollë. 

1955 3 

583 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
realizimin e fushatës për grumbullimin e të vonave. 

1955 5 

584 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi nxjerrjen e kostos 
definitive për SMT për vitin 1955. 

1955 3 

585 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi rezultatet e arritura 
në luftimin e mizës së ullirit Dacus Oleae, gjatë vitit 1955. 

1955 4 

586 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fondin e grumbullimit të 
ullirit për stinën e vitit 1955-1956. 

1955 13 

587 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
zbatimin e vendimit të qeverisë Nr.78, datë 22.2.1955, lidhur 
me analizën e sektorit të derrit nga organet e grumbullimit. 

1955 5 

588 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
aprovimin e fondit për meremetime të mëdha. 

1955 1 

589 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi grumbullimin e rrushit, patates, qepëve dhe 
prodhimin e verës e të rakisë. 

1955 4 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e rakisë. 1955 4 

591 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
shitjes së lirë të fijeve të pambukut jo të rregullta të 
Kombinatit të Tekstilit "Stalin". 

1955 5 

592 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
administrimin e dokumenteve "sekret", "tepër sekret" dhe 
"tepër sekret të rëndësishme", etj. 

1955 14 

593 Relacion me projekturdhëresë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi disa ndryshime në urdhëresën Nr.17, datë 
24.11.1953, lidhur me regjistrimin e çregjistrimin e 
pashaportizimit të popullatës. 

1955 7 

594 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit, për shitjen e shtëpive të vogla pronë 
shtetërore. 

1955 10 
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595 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit të shtetëzimit të disa pronave private të vogla. 

1955 12 

596 Relacioni me projektvendimin të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi emërimin e kuadrit për plotësimin e Aparatit 
të Kryeministrisë. 

1955 7 

597 Relacioni i Arbitrazhit të Lartë Shtetëror, mbi çështjet e 
shqyrtuara nga Arbitrazhi gjatë vitit 1955. 

1955 2 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e caktimit të 
normave të punës. 

1955 1 

599 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
rekomandimet e konferencës së shërbimeve 
hidrometeorologjike dhe përfaqësuesve të ministrive, të PTT-
së, mbajtur në Moskë. 

1955 3 

600 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshllit të Ministrave, 
datë 9.12.1955. 

1955 5 

601 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikave 
dhe të kontigjenteve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore si dhe të plotfuqishmeve dhe të  fidanishteve sipas 
rretheve. 

1955 159 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e tabelave të 
pagave të punonjësve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore. 

1955 25 

603 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.12.1955. 

1955 3 

604 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
rezervave shtetërore që ruhen pranë ndërmarrjeve dhe 
organizatave ekonomike. 

1955 16 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thirrjen e specialistëve 
sovjetikë. 

1955 2 

606 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rivleftësimin e mjeteve 
kryesore të ndërmarrjeve. 

1955 4 

607 Relacioni me projekturdhëresën të Ministrisë së Financave, 
mbi strukturën e kostos të punimeve në ndërtime dhe 
montime, me vendimin përkatës. 

1955 9 
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608 Relacioni me projektvendimin të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi zbatimin e firove të reja natyrale të produkteve 
mbas mbarimit të procesit të prodhimit. 

1955 5 

609 Relacioni me projektvendimin të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi hartimin e listave të çmimeve të pandryshueshme. 

1955 3 

610 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e fondit të 
Ministrisë për ndihmë të ndërmarrjeve ekonomike vartëse. 

1955 8 

611 Informacion i Ministrisë së Buqësisë, mbi masat që janë marrë 
për zbatimin e vendimit të Qeverisë Nr.388, dt.31.12.1954, 
lidhur me gjendjen mareman. 

1955 4 

612 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Buqësisë, mbi 
përmirësimin e gjendjes në sektorin e pyjeve. 

1955 23 

613 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Buqësisë, mbi 
realizimin e rendimenteve të kulturave të vona për vitin 1955, 
me vendimin përkatës. 

1955 35 

614 Informacion i Ministrisë së Buqësisë, mbi sigurimin e farnave 
për vitin bujqësor 1955-1956. 

1955 5 

615 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Buqësisë, mbi disa 
ndryshime në planin e investimeve të vitit në vazhdim (1955). 

1955 5 

616 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
bilancin e mielllrave të bukës. 

1955 3 

617 Relacioni me projektvendimin të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, mbi tejkalimin e planit të grumbullimit 
përkatës për disa artikuj bujqësor, me vendimin përkatës. 

1955 5 

618 Relacioni me projektvendimin të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi stabilizimin e planit të grumbullimeve të 
prodhimeve blegtorale për vitin 1955, me vendimin përkatës. 

1955 4 

619 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.340, datë 3.11.1953, të shkëmbim tepricave të 
orizit çeltik të ekonomive bujqësore, me relacionin përkatës. 

1955 3 

620 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi faljen e detyrimeve, me 
relacionin përkatës. 

1955 6 
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621 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
shtrirjen e kabllit nëntokë në ndërtesën e re të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore. 

1955 4 

622 Relacione dhe informacione me projektvendime të Ministrisë 
së Komunikacionit dhe të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi instalimin e dy radiostacioneve telegrafonike nga ana e 
Bashkimit Sovjetik, me vendimin përkatës. 

1955 9 

623 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e ndërtesave të 
banimit. 

1955 8 

624 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
shpërblimin e personelit  tekniko-administrativ për 
vështirësitë e punës në disa kantiere ndërtimi. 

1955 5 

625 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
aprovimin e disa normave të sektorëve të ndërtim-montimit. 

1955 8 

626 Relacioni me projektvendimin të Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi lidhjen e 
kontratave kolektive për vitin 1955 dhe kontrollin në masë për 
6-mujorin e parë dhe 3-mujorin e III-të. 

1955 11 

627 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
makineritë e karameleve dhe mbi 3678 izolatorë të tensionit të 
lartë. 

1955 2 

628 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi tre 
fabrikat e konservave të frutave. 

1955 2 

629 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Industri-
Minierave, mbi shpronësimin e një shtëpie. 

1955 3 

630 Relacion i Komisionit Qeveritar, mbi mundësitë e shfrytëzimit 
të zonës pyjore, Fan i Vogël. 

1955 6 

631 Relacion me projektvendimin të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e prodhimeve 
stinore. 

1955 2 

632 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi pagimin 
e 50 kursantëve ushtarakë të peshkimit dhe të Rafinerisë së 
Naftës Cërrik, me 2500 lekë në muaj. 

1955 2 
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633 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
riorganizimin e pjesës shqiptare të komisioneve. 

1955 2 

634 Relacioni me projektdekretin të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullre, mbi shërbimin paraushtarak. 

1955 4 

635 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e 
vendimit Nr.17, dt. 29.3.1955 të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Qarkut të Vlorës, lidhur me shitjen e një 
pjese mulliri si pronë shtetërore. 

1955 9 

636 Relacion me projektvendim të Ministrisë së Arsimit, mbi 
kalimin e seksionit për përhapjen e njohurive shkencore dhe 
teknike nga Instituti i Shkencave pranë Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës. 

1955 5 

637 Relacioni me projektdekretin të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi statutin e Kryqit të Kuq Shqiptar. 

1955 13 

638 Relacioni dhe informacioni me projektvendime të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim tokash. 

1955 5 

639 Vendim i Këshillit të Ministrave, me informacionin përkatës, 
mbi shpronësim toke. 

1955 4 

640 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e eksportit për vitin 1955, me vendimin përkatës. 

1955 5 

641 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi kërkesën e palës 
çekosllovake për 1000 m2 sipërfaqe toke, për ndërtime në 
Tiranë. 

1955 1 

3 Vendime Qarkulluese.   

642 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi 
krijimin, suprimimin dhe fuzionimin e institucioneve. 

1955 30 

643 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
kushteve të jetesës dhe trajtimin e punonjësve në institucionet 
mjekësore dhe të peshkimit. 

1955 5 

644 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen dhe 
kalimin në rezervën  shtetërore të mallrave industriale e 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1955 14 
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645 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
prodhimit të produkteve industriale të ndërtimit të objekteve 
industriale dhe mbi ndryshimin e planit të grumbullimit të 
bimëve industriale e medicinale. 

1955 35 

646 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi organikat dhe 
kategorizimet e punonjësve e të ndërmarrjeve. 

1955 45 

647 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve 
dhe shpërblimeve, për tejkalim plani. 

1955 17 

648 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim dhe 
ndryshim fondesh, dhënë ministrive dhe enteve të ndryshme, 
për të mbuluar shpenzimet për ndihmat dhënë popullit 
vietnamez dhe algjerian si dhe financimin për ndërtimin e 
objekteve të ndryshme. 

1955 25 

649 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimet e 
pasurive të paluajtshme. 

1955 11 

650 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një shpërblimi 
nxënësve të shkollave  të rezervave të punës në miniera dhe 
mbi pagimin e një përqindjeje përmbaruesve  gjyqsorë, 
shumën që nxjerrin nga pasuria e të dënuarëve me vendime 
penale. 

1955 6 

651 Vendime dhe udhëzime, mbi çmimet e prodhimit dhe të 
shitjes. 

1955 33 

652 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri dhe 
masat disiplinore. 

1955 22 

653 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi shërbimin 
e oficerëve dhe gjeneralëve të ushtrisë popullore dhe mbi 
shërbimin ushtarak të shtetasve të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1955 52 

654 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përcaktimin e drejtimit 
kryesor ekonomik të ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1955 17 

655 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për forcimin e 
ndërmarrjeve lokale të ndërtimit. 

1955 3 
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656 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e vendimeve 
të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të qarqeve 
dhe të arbitrazhit. 

1955 5 

657 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në fondet për 
shpenzime për udhëtim e dietë. 

1955 1 

658 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kolegjiumet e 
institucioneve qendrore. 

1955 7 

659 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kohës së 
pirjes së qumështit nga qingjat dhe të periudhës së therjes së 
tyre në ndërmarrjet blegtorale shtetërore. 

1955 1 

660 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e pjesëve të 
këmbimit për automjete e makineri industriale e bujqësore. 

1955 1 

661 Vendime dhe urdhëresë të Këshillit të Ministrave, mbi tatimin 
mbi xhiro, të ekonomisë  bujqësore dhe doganat. 

1955 9 

662 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e poligonit të 
përhershëm të artilerisë. 

1955 2 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi procesin e ri të bluarjes 
së miellrave për makarona. 

1955 2 

664 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi reduktimin e 
programeve të shkollave të natës dhe mbi lejet e punonjësve 
që ndjekin kategori të ndryshme shkollash. 

1955 2 

665 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve 
dhe shpërblimet. 

1955 4 

666 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin me anë të 
kompesimit të debi-kredive të disa ndërmarrjeve dhe 
organizatave kooperativiste. 

1955 2 

667 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektdekretit për arin e zbuluar dhe të depozituar pranë 
Bankës së Shtetit. 

1955 10 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerje materialesh dhe 
kryerje punimesh në sektorin privat. 

1955 2 

669 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie pensioni. 1955 3 
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670 Vendim i Këshillit të Ministrave, me relacionin përkatës, mbi 
plotësimin e nevojave të Fabrikës së Qelqit në Korçë. 

1955 3 

671 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në Organizatën Meteorologjike Botërore. 

1955 1 

672 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e punës 
mësimore e edukative në shkollat minoritare greke dhe 
maqedonase. 

1955 2 

673 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin me energji 
elektrike të qytetit të Korçës. 

1955 2 

674 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e kapacitetit të 
depove për duhanin dhe pambukun. 

1955 2 

675 Relacioni me vendimin e Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin e argjendit për prodhimin e pasqyrave. 

1955 2 

676 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e konventës 
mbi karantinën me BS, për karantinën mbi sëmundjet e 
bimëve. 

1955 25 

677 Relacioni me vendimin e Këshillit të Ministrave, mbi dhënien 
e një sasie tagji dhe  hime. 

1955 2 

678 Vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave, mbi pensionet 
dhe ndihmën që u jepet nënave me shumë fëmijë si dhe titulli 
"Nëna heroinë". 

1955 11 

679 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Këshillit 
Konsultativ të MLKA-së. 

1955 1 

680 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbylljen e llogarive dhe 
hartimin e raportit vjetor në kooperativat bujqësore. 

1955 2 

681 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e funksionit të 
komisarit në ushtri. 

1955 1 

682 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e bilancit dhe 
kuotave të importit. 

1955 6 

683 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ratifikimin e portokollit të Sesionit të III-të të Komisionit 
Shqiptaro-Bullgar, për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1955 8 
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684 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla për 
strehimin. 

1955 2 

685 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
qendrave sezonale të disa ndërmarrjeve në vartësinë e 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve. 

1955 2 

686 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e detyrave të 
ekspertizës në rast vrasjesh, plagosjesh dhe lezionesh të 
personave ushtarakë dhe civilë në kufirin shqiptaro-jugosllav. 

1955 2 

687 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit të 
SHNUM-it. 

1955 17 

688 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi format praktike të 
shkëmbimit të mallrave me fshatarësinë. 

1955 2 

689 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masën dhe mënyrën e 
kompensimit të punonjësve për efekt të heqjes së triskëtimit të 
artikujve industrialë. 

1955 3 

690 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
nenin 8 të urdhëresës Nr.6, dt.12.1.1955, mbi ngritjen e 
përqindjes nga  2% në 3%. 

1955 1 

691 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave mbi çmimet, stimulacionin 
dhe normat e dorëzimit për bimët industriale dhe 
grumbullimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1955 8 

692 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën shtetërore në 
të holla, nënave që lindin në të njëjtën kohë 3 ose më tepër 
fëmijë. 

1955 4 

693 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin ekonomik të 
emigrantëve politikë që ndodhen në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1955 2 

694 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi eksportimin dhe 
importimin e disa mallrave. 

1955 3 

695 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi funksionimin e kurseve 
të aktivistëve sanitarë. 

1955 2 

696 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
çeljen dhe funksionimin e shtëpive të pushimit për 
funksionarët. 

1955 11 
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697 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
vjetërsirave. 

1955 3 

698 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi lëshimin e lejeve të 
profesioneve në sektorin privat. 

1955 1 

699 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes nga 
organizatat kooperativiste të vajit dhe sheqerit. 

1955 1 

700 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi varrezat e dëshmorëve 
të luftës Nacionalçlirimtare. 

1955 2 

701 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat e përdorimit 
të veturave dhe automjeteve shtetërore. 

1955 8 

702 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e dërgimit të 
evidencave të mbjelljeve. 

1955 13 

703 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
zhdëmtimeve në të holla. 

1955 23 

704 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e Fabrikës 
së Konservave Vlorë me lëndë të parë. 

1955 2 

705 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi rregullat në sekretari 
dhe ruajtjen e përdorimin e vulave zyrtare. 

1955 7 

706 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rishikimin e 
kategorizimit të punës dhe të punëtorëve. 

1955 11 

707 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi veprimet financiare 
dhe mbajtjen e kontabilitetit në ndërmarrjet, organizatat 
ekonomike dhe seksionet e rezervave shtetërore në qarqe që 
kanë në ruajtje mallra të rezervave shtetërore dhe ato në 
dispozicion të qeverisë. 

1955 22 

4 Sekretaria e Përgjithshme.   

708 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, mbi disa ndryshime në 
ndarjen administrative. 

1955 165 

709 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, mbi kryerjen e shërbimit të 
oficerëve dhe gjeneralëve të ushtrisë popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 35 
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710 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955 dhe 4.6.1955, me materialin përkatës, mbi mbledhjen 
e komisionit mikst shqiptaro-jugosllav të incidenteve si dhe 
mosmarrjen nënarmë për një kohë të atyre që mbarojnë 
shkollat e rezervave të punës dhe teknikumeve të ndryshme. 

1955 33 

711 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, për procedurën që duhet 
ndjekur në lidhje me vendet e demokracisë popullore. 

1955 4 

712 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, 16.7.1955 dhe 29.9.1955, me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e projektplanit të çështjeve që do të marrë në 
shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave, gjatë 3-mujorit të parë, të dytë, të tretë dhe të 
katërt, për vitin 1955. 

1955 39 

713 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955 dhe 19.2.1955, për shkurtime në aparatin 
administrativ të shtetit si dhe, mbi  disa dispozita për 
zgjerimin e kompetencave të Pushtetit Lokal. 

1955 103 

714 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me relacionin përkatës, për ngritjen e Legatës sonë 
në Berlin në rangun e Ambasadës. 

1955 2 

715 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi vërejtjet e 
komisionit të ngarkuar nga Qeveria Sovjetike për 
projektplanin e pesëvjeçarit të dytë dhe letër e Komitetit 
Qendror të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, mbi paraqitjen e 
propozimeve për hartimin e planit 5-vjeçar 1956-1960. 

1955 19 

716 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
mbi planin e shtetit për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës 
për vitin 1956. 

1955 76 

717 Raporte, informacione dhe pasqyra të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të qarqeve të ndryshme, mbi 
realizimin e planit të vitit 1955. 

1955 157 

718 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të Ministrave, datë 
28 shkurt, mbi analizën e realizimit të planit  për vitin 1954. 

1955 108 
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719 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë  
25.5.1955, mbi shqyrtimin  dhe aprovimin e projektligjit për 
ratifikimin e Traktatit të Varshavës. 

1955 11 

720 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
mbrojtjen lokale kundërajrore. 

1955 19 

721 Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave, datë 
29-30 korrik 1955, me materialin përkatës, për realizimin e 
planit të shtetit për 6-mujorin e parë dhe detyrat për 
tejkalimin e planit për vitin 1955. 

1955 71 

722 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.9.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për pakësimin 
e forcave të armatosura të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 118 

723 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për 
ndryshimin e kuotave të ndërtimit dhe të importit dhe për 
paraqitjen e projektplanit për vitin 1956. 

1955 30 

724 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.11.1955, për metodologjinë e planifikimit ekonomik e 
financiar. 

1955 6 

725 Portokolle të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të Ministrave. 1955 55 

726 Raporte, diskutime dhe qarkore, mbi aktivin ekonomik të 
organizuar nga Komiteti Qendror i PPSH dhe Këshilli i 
Ministrave. 

1955 423 

727 Informacione mbi zbatimin e vendimeve kryesore të vitit 1955. 1955 13 

728 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollet e ushtruara në ndërmarrjet dhe institucionet gjatë 
vitit 1955. 

1955 101 

729 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe analiza e regjistrimit të 
përgjithshëm të popullsisë, datë 2.10.1955. 

1955 15 

730 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për administrimin 
e mirë të pasurisë socialiste dhe mbrojtjen e saj nga 
përvetësimet dhe dëmtimet, me materialin përkatës. 

1955 299 
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731 Vendime të Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të 
Ministrave, me materialin përkatës, mbi krijimin e flamujve të 
kuq tranzitor dhe dhënien e tyre ndërmarrjeve fituese në 
emulacionin socialist. 

1955 28 

732 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi hartimin e planit të 
masave për mobilizimin e rezervave të brendshme. 

1955 6 

733 Informacione, drejtuar shokut kryeministër, mbi disa detyra 
që kanë dalë për rrethet e zonës së veriut. 

1955 59 

734 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ndryshime në përbërjen e qeverisë dhe emërimin e 
zëvendësministrit të Shëndetësisë. 

1955 8 

735 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi funksionimin e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1955 40 

736 Relacion i sekretarit të Kryeministrisë, dërguar kryeministrit 
mbi Arbitrazhin Shtetëror dhe masat e nevojshme për 
forcimin e tij. 

1955 11 

737 Relacion i Drejtorisë së Hidrocentralit "Enver", drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme që nuk 
janë zgjidhur nëpërmjet Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së 
Industri-Minierave dhe Ministrisë së Bujqësisë. 

1955 3 

738 Projektvendim, relacion e udhëzim i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi gjendjen e Arkivit të Shtetit dhe 
administrimin e materialeve dokumentare. 

1955 130 

739 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
ruajtjen dhe përdorimin e vulave dhe stampave metalike 
zyrtare. 

1955 9 

740 Relacion dhe pasqyrat përkatëse, mbi aprovimin e 
formularëve statistikorë për vitin 1955. 

1955 90 

741 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim dhe 
udhëzim të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi trajtimin e personelit ushtarak. 

1955 102 

742 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punimet gjeollogjike, 
topografike dhe kartografike. 

1955 3 
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743 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e poligonit të 
përhershëm të artilerisë. 

1955 4 

744 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dërgim kursantësh në 
këshillin politik dyvjeçar të milicionerit sovjetik në Leningrad. 

1955 1 

745 Konventë midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, mbi ruajtjen dhe 
mirëmbajtjen e shenjave kufitare në liqene. 

1955 7 

746 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
dhënie ndihme falas RDP të Koresë dhe RD të Vietnamit. 

1955 6 

747 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi mosvënien 
e emrave të udhëheqësve çekosllovakë që jetojnë, 
ndërmarrjeve shtetërore në Shqipëri. 

1955 2 

748 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi sjelljen 
e padenjë të një grupi turistësh polakë. 

1955 1 

749 Raport i Qeverisë Amerikane i paraqitur Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara, ku përmban shpifje kundër vendit 
tonë, dërguar Kryeministrisë nga Ministria e Punëve të 
Jashtme. 

1955 22 

750 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kërkesat e Legatës 
Jugosllave dhe Çekosllovake për truallin e tokave dhe 
godinave që duan për selitë e trupit diplomatik. 

1955 4 

751 Informacion mbi ftesën e disa personaliteteve nga Franca e 
Italia si dhe udhëzime dhe korrespondencë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e dietave për sportistët, 
delegacionet dhe për personalitetet e huaja që ftohen për të 
kaluar pushimet në vendin tonë. 

1955 10 

752 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të PPSH dhe institucione të tjera, mbi pritjen e 
delegacioneve të huaja dhe dërgim delegacionesh jashtë 
shtetit. 

1955 12 
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753 Ftesa të Qeverisë të Republikës Popullore të Shqipërisë e RD 
Gjermane, drejtuar Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi dërgimin e delegacioneve për të marrë pjesë 
në kremtimin e festave të çlirimit të Polonisë e RD Gjermane. 

1955 7 

754 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e 
katër konventave të Organizatës Ndërkombëtare të Punës. 

1955 12 

755 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë  si anëtarë të Organizatës 
Meteorologjike. 

1955 24 

756 Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë, drejtuar 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi konventën bujqësore që 
do të mbahet atje. 

1955 3 

757 Raport dhe relacion mbi rekomandimet e konferencës së 
shërbimeve hidrometeorologjike dhe përfaqësuesve të 
ministrive të PTT-së, mbajtur në Moskë si dhe njoftim i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi mosvënien në 
funksionim të një keliografi dhe një radiostacioni nga 
Drejtoria e Shërbimit Hidrometeorologjik. 

1955 39 

758 Korrespondencë e Ministrisë së  Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi një ftesë që i është bërë 
Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit të Tiranës, për të marrë pjesë në kuvendin e Firences. 

1955 6 

759 Letër e Shoqërisë së Luftëtarëve, drejtuar shokut Mehmet 
Shehu dhe përgjigjja e tij drejtuar Shoqatës së Luftëtarëve të 
Spanjës në Jugosllavi. 

1955 4 

5 Sektori Industri-Miniera.   

760 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, mbi leverdinë 
e zhvillimit të industrisë së naftës në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1955 112 

761 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për të drejtën 
e shpërblimit të NMSH Kromit Bulqizë për realizimin e planit 
të muajit tetor 1954. 

1955 107 
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762 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me vendimet, udhëzimin dhe materialin përkatës, 
për gjendjen e shërbimit gjeologjik në Shqipëri dhe për 
perspektivat e zhvillimit të saj, gjatë planit të dytë pesëvjeçar. 

1955 146 

763 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për gjendjen 
e peshkimit dhe masat që mendohet të merren. 

1955 93 

764 Relacione dhe plane, mbi zbatimin e vendimeve për sektorët e 
industrisë dhe minierave. 

1955 34 

765 Relacione dhe pasqyra, mbi realizimin e planit gjatë vitit 1955 
në sektorët e industrisë dhe të minierave. 

1955 174 

766 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione, mbi 
organizimin e kontrollit të kualitetit në ndërmarrjet 
industriale e tregtare. 

1955 43 

767 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi konstatimet dhe propozimet që ka bërë delegacioni 
çekosllovak. 

1955 7 

768 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi refuzimin e rekursit 
Ministrisë së Komunikacioneve, në lidhje me vendimin e 
Arbitrazhit të Lartë Shtetëror dhe materiali përkatës. 

1955 29 

769 Relacion mbi paraqitjen e materialeve për çështjen, mbi masat 
për koordinimin e planeve të ndërtimeve kapitaleve gjatë 
viteve 1956-1960. 

1955 4 

770 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, raport dhe 
korrespondencë mbi industrinë e qymyrgurit. 

1955 75 

771 Promemorie teknike, mbi shfytëzimin dhe përdorimin e 
hekur-nikelit në Shqipëri. 

1955 53 

772 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi propozimin e 
Qeverisë Çekosllovake për bashkëpunim në lëmin e 
metalurgjisë. 

1955 1 

773 Vendim, relacion, studim dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Industrisë dhe Minierave, mbi industrinë e serës dhe 
përpunimin e saj. 

1955 52 

774 Relacion, mbi mbrojtjen dhe sigurimin teknik në miniera. 1955 95 
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775 Urdhëra, relacione, qarkore, instruksione, mbi administrimin, 
mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe riparimin e makinerive. 

1955 134 

776 Relacion i Institutit të Shkencave, mbi burimet 
hidroenergjetike të Shqipërisë. 

1955 18 

777 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzime dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi sigurimin me energji elektrike. 

1955 42 

778 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi uljen 
e planit të shkrepseve. 

1955 7 

779 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e planit të 
prodhimit të solvendit dhe yndyrnave gjatë 3-mujorit të III-të 
dhe të IV-të. 

1955 15 

780 Studim i ekspertit hungarz, mbi mundësinë e ngritjes së 
industrisë së plehërave kimike në vendin tonë. 

1955 7 

781 Relacion i NISH Gomës në Durrës, mbi gjendien e NISH 
Goma-lëkura, Durrës. 

1955 1 

782 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
gjendjen e punimeve në Fabrikën e Çimentos Vlorë dhe mbi 
disa masa për përmirësimin e prodhimit të NISH Çimentos 
Shkodër. 

1955 29 

783 Materiale dokumentare, vendime, protokoll, raport, mbi 
kapacitetin e fuqisë 3/landore, mundësitë e shfytëzimit 
racional dhe mekanizimin e proceseve të punës në sharrat e 
Pukës, ngritjen e sharrave në Pogradec, ngritje stabilimenti në 
malin Skënderbej si dhe mbi shfytëzimin e zonës pyjore të 
Fanit të Vogël. 

1955 74 

784 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa masa për forcimin e NISH Tullave, Tiranë e Fier. 

1955 52 

785 Raporte të Ministrisë së Industri-Minierave, mbi prodhimin, 
krijimin e e rezervave sezonale dhe kualitetin e materialeve të 
ndërtimit. 

1955 13 

786 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiale përkatëse, 
mbi industrinë e qelqit dhe të qeramikës. 

1955 35 
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787 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
industrinë e lëkurëve dhe këpucëve si dhe mbi fabrikën e 
ekstrataninit. 

1955 42 

788 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi zhvillimin e industrisë ushqimore. 

1955 85 

789 Udhëzim, relacion, informacion dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, mbi përpunimin e rrushit e frutave dhe masat e 
marra për furnizimin e Fabrikës së Konservave Vlorë me 
lëndë të parë. 

1955 30 

790 Relacion i Ministrisë së Industri-Minierave si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi kalimin e furrave të bukës në disa 
qytete nga Kooperativa e Konsumit në industrinë lokale. 

1955 10 

791 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
unifikimin e prodhimit të cigareve dhe duhanit kaush në një 
zë të vetëm. 

1955 4 

792 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, dërguar 
Këshillit të Ministrave, mbi bilancin e kripës. 

1955 1 

793 Udhëzim, relacion, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, mbi industrinë e 
veshmbathjeve. 

1955 37 

794 Vendime, relacione, udhëzime, aktkontrolle, informacion dhe 
raport, mbi organizimin e sektorit të grumbullimit të bimëve 
industriale dhe mbi grumbullimin dhe industrializimin e 
bimëve industriale dhe manipulimin e tyre. 

1955 146 

795 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollet e ushtruara në ndërmarrjet industriale dhe masat e 
marra për mënjanimin e të metave të konstatuara. 

1955 34 

796 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa 
probleme të hidrocentralit "Enver" si dhe mbi disa mallra të 
grumbulluara në Sarandë e Delvinë. 

1955 6 

797 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
lundrueshmërinë e lumit Drin. 

1955 6 
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798 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpikjet dhe racionalizimet. 

1955 13 

799 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
masat për organizimin, krijimin, ruajtjen, administrimin dhe 
shpërndarjen e rezervave shtetërore. 

1955 41 

800 Udhëzim, relacion e korrespondencë e Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave me Këshillin e Ministrave, mbi shfytëzimin e 
rezervave të brendshme. 

1955 16 

801 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
sistemimin e mungesave dhe i mobilizimit të mjeteve të xhiros 
të disa ndërmarrjeve industriale dhe minerale. 

1955 55 

802 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, mbi kalim mjetesh kryesore për minierat. 

1955 10 

803 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
sigurimin e argjendit për prodhim pasqyrash dhe për 
riparimin e elektromotorëve të Kombinatit të Tekstilit "Stalin" 
dhe për kontaktet e makinave të mbledhjes. 

1955 5 

804 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
prodhimin e pjesëve të këmbimit dhe akordim valute 
Ministrisë së Tregtisë, për importimin e pjesëve të këmbimit 
për motora elektrik. 

1955 13 

805 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e vajgurit të 
tarktorëve. 

1955 4 

806 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
artikuj deficitarë. 

1955 6 

807 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e rezervave të punës ministrive përkatëse dhe 
përgatitje kuadri për industrinë e gjeologjisë. 

1955 34 

808 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përmirësimin e konditave të punës dhe të jetesës të 
punonjësve të industrisë. 

1955 48 

809 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shpronësimin e një shtëpie e kopshti për Minierën e Bulqizës. 

1955 3 
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810 Udhëzim i Këshillit të Mnistrave, mbi mallrat e tepërta në 
NSHFP-të. 

1955 1 

811 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë ministrive 
dhe institucioneve, mbi kategorizimin, pagat dhe normat në 
punë. 

1955 2 

812 Rregullore mbi funksionet e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1955 11 

813 Udhëzim, pasqyra dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin e Drejtorisë Qendrore 
dhe bazave për organizimin dhe shpërndarjen e mallrave 
industriale. 

1955 41 

813/1 
(?) 

Vendime, relacione, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi krijim dhe 
transferim ndërmarrjesh dhe ofiçinash. 

1955 50 

814 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e flamujve të kuq tranzitor për bashkimet dhe 
kooperativat e artizanatit, fituese të emulacionit socialist dhe 
mbi krijimin e falmujve të kuq tranzitor të Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Komitetit Qendror të PPSH, për ndërmarrjet e industrisë 
lokale. 

1955 22 

815 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagat e kuadrove të makinerisë së rëndë dhe të punëtorëve të 
sharrave. 

1955 13 

816 Vendime, relacione, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi krijim dhe 
transferim ndërmarrjesh dhe ofiçinash. 

1955 50 

817 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
ftesën që bën Qeveria Hungareze për të marrë pjesë në 
takimin ndërkombëtar për artet popullore industriale. 

1955 4 

818 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa në planin e investimeve të vitit 1955, për sektorin e 
artizanatit. 

1955 5 
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819 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rregullimin e stoqeve të pjesëve të këmbimit dhe mbi mallrat 
stoqe që i krijohen artizanatit. 

1955 16 

820 Relacione, informacione dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi shpërndarjen dhe përmirësimin e kualitetit të prodhimeve 
të artizanatit. 

1955 69 

821 Raporte, protokolle mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike 
dhe të Këshillit të Ministrave, për përmirësimin e punës dhe 
krijimin e linjave e reparteve të reja, në sektorin e artizanatit 
dhe mbi mbrojtjen e pasurisë kooperativiste nga dëmtimet 
dhe abuzimet. 

1955 48 

822 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
vjetërsirave nga Bashkimi Qendror i Kooperativave të 
Konsumit. 

1955 7 

823 Informacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
institucioneve të tjera, mbi uljen e planit të prodhimit të 
opingave dhe zëvendësimin me prodhime gome. 

1955 10 

6 Sektori Bujqësi-Grumbullim.   

824 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për gjendjen 
dhe masat që duhet të merren për ekonomitë ndihmëse. 

1955 18 

825 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin, urdhëresën dhe materialin përkatës, 
për sigurimin vullnetar të gjësë së gjallë si dhe mbi disa 
ndryshime në rregulloren për sigurimin e kulturave 
bujqësore. 

1955 18 

826 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për realizimin 
e planit pesëvjeçar të pyllëzimeve dhe përmirësimeve pyjore. 

1955 125 

827 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për sigurimin 
e farërave të zgjedhura dhe riorganizimin e ndërmarrjes së 
farërave. 

1955 50 
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828 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për masat 
përgatitore për kryerjen e mbjelljeve të pranverës 1955 dhe 
shërbimet kulturale në të lashtat e në kulturat pranverore. 

1955 70 

829 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shpërblimin e blojës. 

1955 13 

830 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për shkaqet e 
prapambetjes së ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1955 54 

831 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për 
sistemimin agrar të tokave dhe regjistrimin e tyre. 

1955 61 

832 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me urdhëresën dhe materialin përkatës, për 
organizimin e grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale në tregun e lirë. 

1955 16 

833 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi realizimin e rendimentit në bujqësi për 
vitin 1955. 

1955 107 

834 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë mbi masat për zhvillimin e prodhimit, 
grumbullimit dhe industrializimit të duhanit dhe mbi 
klasifikimin e tokave duhanore. 

1955 54 

835 Vendime, udhëzime, relacione dhe materiali përkatës për 
zhvillimin dhe përhapjen e kulturës së ullirit, mbrojtjen dhe 
grumbullimin e tyre. 

1955 78 

836 Projektplani 15 vjeçar për zhvillimin dhe përmirësimin e 
kulturës së agrumeve. 

1955 14 

837 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
fidanishten e Borshit. 

1955 2 
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838 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi kulturën e 
Humulus Supulus në Shqipëri dhe mundësinë e zgjerimit të 
saj për prodhim. 

1955 7 

839 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimit të 
hardhive të importuara dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi gjendjen dhe zhvillimin e vreshtave. 

1955 5 

840 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpronësimin e pronave të paluajtshme. 

1955 88 

841 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërndarjen e 
tokave të reja e disponibël. 

1955 2 

842 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Korçës, mbi kalimin e një pjese të tokës së fermës 
ushtarake, në vartësinë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Korçës. 

1955 8 

843 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi qarkullime 
bujqësore në kooperativat bujqësore. 

1955 5 

844 Mbi projekturdhërin dhe skica të Ministrisë së Bujqësisë, 
drejtuar Kryeministrisë, mbi rajonizimin e kulturave 
bujqësore. 

1955 3 

845 Materiale dokumentare, mbi bonifikimin e Vurgut, fushës së 
Myzeqesë, fushës së Rushkull e Hamallaj dhe mbi disa 
ndryshime fondesh në bonifikimet lokale. 

1955 114 

846 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
Komunikacionit, mbi gjendjen dhe punimet e kanaleve 
kulluese dhe vaditëse. 

1955 62 

847 Relacione, informacione dhe korrespondencë mbi dëmet dhe 
detyrat që lindin nga liqeni artificial mbi lumin Mat, mbi 
mbrojtjen e tokave nga lumi Drin dhe krijimin e komisionit 
qeveritar për vlerësimin e dëmeve nga argjinatura e 
Shkumbinit. 

1955 32 
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848 Informacion, në lidhje me urdhërat e Kryeministrit me rastin e 
vizitës së tij në kantierin e Tërbufit. 

1955 2 

849 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, me 
materialin përkatës, mbi krijimin, transferimin e 
institucioneve studimore, ndërmarrjeve bujqësore dhe kalimin 
e vartësisë së tyre nga NBSH-të, Ministrisë së Bujqësisë. 

1955 146 

850 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përmirësimin e punës në 
SMT. 

1955 106 

851 Relacione, informacione dhe korrespondencë mbi krijimin e 
pesë institucioneve të reja të SMT-ve dhe mbi gjendjen dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të punës së stacioneve të makinave 
dhe traktorëve. 

1955 31 

852 Raporte, relacione, evidencë dhe plane, mbi grumbullimin e 
detyrueshëm të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale për vitin 
1955 dhe 1956. 

1955 233 

853 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbylljen e llogarive dhe hartimin e raportit vjetor në 
kooperativat bujqësore. 

1955 4 

854 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë, mbi aktivitetin e 
kooperativave bujqësore për vitin 1954 dhe 1955. 

1955 37 

855 Pasqyra me disa të dhëna, mbi 210 kooperativat bujqësore. 1955 54 

856 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
gjendjen e kolektivave bujqësore dhe mbi disa masa 
lehtësonjëse për anëtarët e kolektivave bujqësore. 

1955 26 

857 Raport mbi punën e Institutit Bujqësi-Biologji "Miçurin" për 
vitin 1955. 

1955 17 

858 Relacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë e 
Institutin e Shkencave, mbi normativën e kuadrit në bujqësi 
dhe mbi emërime gjeometrash dhe pushimin e një agronomi. 

1955 16 

859 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit me 
materialin përkatës, mbi gjendjen e gjedhit mariman dhe 
masat për përmirësimin e tij. 

1955 15 
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860 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kohës së 
pirjes së qumështit nga qingjat dhe të periudhës së therjes së 
tyre në ndërmarrjet blegtorale shtetërore dhe informacion i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat e marra për sigurimin e 
deshëve rudë dhe cigaja në gjithë dhentë e NBSH-ve. 

1955 4 

861 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi disa masa për sigurimin e fshatrave me kullota 
si dhe mbi disa ekonomi ndihmëse që kanë shitur kullotat me 
çmime të larta. 

1955 37 

862 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimeve, mbi sigurimin e bazës ushqimore 
për gjënë e gjallë. 

1955 13 

863 Informacion, mbi rritjen e fazanit në Shqipëri. 1955 3 

864 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, drejtuar Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, mbi 
pyllëzimin e qytetit dhe të parkut të madh të Tiranës. 

1955 2 

865 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përhapjen e 
enkaliptit. 

1955 3 

866 Vendime, urdhëra, relacione dhe materiali përkatës, mbi 
kreditin agrar. 

1955 30 

867 Qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës, 
mbi hapjen e ekspozitës së parë bujqësore- blegtorale dhe 
ruajtjen e materialeve. 

1955 9 

868 Informacione dhe korrespondencë e Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollet e ushtruara në sektorin e bujqësisë. 

1955 30 

869 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi 
mënyrën e planifikimit të ekonomisë bujqësore. 

1955 48 

870 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e investimeve të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

1955 29 
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871 Pasqyra dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi 
realizimin e planit 6-mujor e 9-mujor të prodhimit, 
grumbullimit, dorëzimit e shpërndarjes. 

1955 51 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
masat për grumbullimin dhe shfrytëzimin e plehërave 
organike. 

1955 11 

873 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çmimet, stimulacionet dhe normat e dorëzimit për disa bimë 
industriale dhe artikuj bujqësorë e blegtoralë. 

1955 24 

874 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi pagat e shpërblimet e kryetarëve dhe brigadierëve të 
kooperativave bujqësore, punonjësve të NBSH-ve dhe 
punonjësve që dërgohen në funksione drejtuese në 
kooperativat bujqësore. 

1955 24 

875 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
grumbullimit të puplave. 

1955 4 

876 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa masa organizatave në 
sektorin e rritjes së derrit dhe realizimin e planit të 
grumbullimit të mishit. 

1955 16 

877 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulimin e humbjeve jashtë planit të Ndërmarrjes Shtetërore 
të fabrikave të miellit dhe orizit në Vlorë dhe të Ndërmarrjes 
Shtetërore të Rritjes së Derrit në Gosë të Kavajës. 

1955 31 

878 Relacion, mbi suprimimin e dotacionit të huaj dhe caktimin e 
çmimeve për prodhime bujqësore e blegtorale. 

1955 8 

879 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disponimin e një sasie dhjami derri. 

1955 6 

880 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
administrimin e thertoreve dhe të laboratorit për kontrollin e 
lëkurëve. 

1955 6 
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881 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
një ndryshim në vendimin Nr.340, datë 3.11.1953 mbi 
shkëmbimin e tepricave të orizit çeltik të ekonomive 
bujqësore. 

1955 8 

882 Relacione dhe informacione, mbi bilancin e bukës. 1955 17 

883 Vendime dhe urdhëresë të Këshillit të Ministrave, me 
materialin përkatës, mbi krijimin e fondeve speciale për 
shpërblimin e punonjësve dhe dhënien e flamujve të kuq 
tranzitor ndërmarrjeve bujqësore dhe të grumbullimit, për 
realizimin e planit të mbjelljeve dhe grumbullimeve të 
prodhimeve bujqësore. 

1955 31 

884 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
transferim fondi. 

1955 7 

885 Vendime, relacione, informacione dhe korrespondencë, mbi 
kualifikimin dhe përgatitjen e kuadrove për sektorin e 
bujqësisë dhe mbi disa masa për anëtarët e kolektivave 
bujqësore. 

1955 30 

7 Sektori Tregti-Konsum.   

886 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi kalimin e 
NSHFP Ulëz në vartësi të Ministrisë së Tregtisë dhe mbi 
krijimin dhe kalimin e aktiviteteve të ndërmarrjeve të sistemit 
të tregtisë dhe hoteleve. 

1955 66 

887 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me materialin përkatës për përfundimin e 
marrëveshjeve për vitin 1955 dhe realizimin e planit të 
tremujorit të parë të eksport-importit. 

1955 263 

888 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me materialin përkatës, për furnizimin e zonave që 
izolohen nga dimri. 

1955 27 

889 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
3.9.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi import-
eksportin për vitin 1956. 

1955 72 
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890 Informacione të Ministrisë së Tregtisë, Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit, Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi zbatimin e vendimeve të Byrosë Politike dhe Këshillit të 
Ministrave, së bashku me analizat 6-mujore. 

1955 50 

891 Relacione dhe njoftime të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollin e ushtruar në 
ndërmarrjet tregtare dhe masat për përmirësimin e të metave. 

1955 45 

892 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi furnizimin e 
popullatës me artikuj ushqimorë dhe industrialë. 

1955 79 

893 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë me Komitetin Shtetëror të Grumbullimit dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi furnizimin me bukë të të 
garantuarëve dhe mbi kursimin në fondin e garantuar të 
bukës. 

1955 48 

894 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e një sasie mallrash si rezervë shtetërore dhe 
shpërndarjen e tyre. 

1955 118 

895 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Artizanatit dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi furnizimin e ndërmarrjeve. 

1955 19 

896 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
sistemimin e gjendjes së tekstileve të leshta të prodhuara nga 
Kombinati i Tekstilit "Stalin". 

1955 4 

897 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
gjendjen e gështenjave në Qarkun e Kuksit. 

1955 8 

898 Urdhëresë, mbi organizimin e grumbullimit të prodhimeve 
bujqësore dhe blegtorale në tregun e lirë, me materialin 
përkatës. 

1955 8 

899 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me 
Këshillin e Ministrave, mbi vlerësimin e disa mallrave në pika, 
për vitin 1955. 

1955 8 
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900 Raporte dhe pasqyra, mbi realizimin e planit të grumbullimit 
të tregut reciprok të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit për 6-mujorin e I-rë të vitit 1955 dhe realizimin e 
xhiros me pakicë në 3-mujorin e II-të e 6-mujorin e I-rë 1955. 

1955 46 

901 Qarkore e Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi pajisjen me triska të grave dhe të familjeve të të 
burgosurve dhe mbi respektimin e dispozitave të triskëtimit. 

1955 14 

902 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
zgjerimin dhe përmirësimin e punës në Kooperativën e 
Konsumit dhe NSHFP. 

1955 35 

903 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi krijimin e  Ndërmarrjes Shtetërore të Turizmit 
dhe zhvillimin e saj. 

1955 36 

904 Udhëzim i Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi lëshimin e 
lejeve të profesionit, sektorit privat. 

1955 8 

905 Relacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi 
ushqimin social. 

1955 36 

906 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi zhvillimin e 
tregtisë në fermat shtetërore. 

1955 4 

907 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen e një godine, baxhoje në Levan të Fierit dhe kalimin 
në pronësi të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit të godinave të Shkollës Tregtare, Vlorë. 

1955 12 

908 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi sigurimin 
e depove të karburanteve me roje të armatosura. 

1955 6 

909 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve të 
paplanifikuara të ndërmarrjeve tregtare. 

1955 4 

910 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
anulimin e vendimeve të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror si dhe 
rekurs i Ministrisë së Tregtisë kundër vendimit të Arbitrazhit 
Shtetëror. 

1955 28 
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911 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi panairet tregtare dhe 
raport i Ministrisë së Tregtisë mbi gjendjen e pazareve 
fshatare dhe mbi zhvillimin e panaireve tregtare gjatë vitit 
1954. 

1955 6 

912 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi magazinazhin e 
mallrave dhe gjendjen e magazinave. 

1955 4 

913 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi trajtimin e punonjësve të 
tregtisë dhe anëtarëve të kooperativave të peshkimit, 
përgatitje kuadri. 

1955 22 

914 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet, mbi 
sigurimin dhe ndërtimin e depove të rezervave shtetërore. 

1955 12 

915 Vendime të Këshillit të Ministrave, protokolle, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi marrëveshjet tregtare me vendet 
socialiste. 

1955 214 

916 Marrëveshje e përfunduar me Qeverinë Sovjetike dhe 
informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dhënie kredie 
për zhvillimin e industrisë së naftës dhe ndërtimin e 
hidrocentralit mbi lumin Mat. 

1955 13 

917 Korrespondencë, mbi bisedimet e zhvilluara me afaristë 
tregtarë zviceranë, për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare 
me këtë vend. 

1955 6 

918 Marrëveshje tregtare si dhe marrëveshje e pagesave me 
Italinë. 

1955 14 

919 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi 
çeljen dhe pjesëmarrjen në panaire e ekspozita, në vendin tonë 
dhe jashtë. 

1955 16 

920 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
aprovim marrëveshjeje tregtare me Çekosllovakinë dhe 
Hungarinë. 

1955 14 

921 Lista specifikuese e mallrave të siguruara dhe të kontraktuara 
për nevoja speciale. 

1955 8 
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922 Marrëveshje dhe korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi likujdimin e faturave të 
montatorëve çekë. 

1955 18 

923 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndryshimin e marzheve, 
rabateve dhe provigjonet e import-eksportit. 

1955 12 

924 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e planit të 
xhiros me valutë. 

1955 4 

925 Vendim i Këshillit të Ministrave, urdhëresë e Qeverisë, 
relacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë dhe 
Komisionin e Planit të Shtetit, mbi transportimin e mallrave si 
dhe mbi marrëdhëniet e transportit shtetëror me të tretët. 

1955 34 

926 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normat e ngarkim-shkarkimit të anijeve të huaja. 

1955 14 

927 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi dekorimin e disa vaporëve të huaj 
dhe ekuipazhit të huaj. 

1955 5 

928 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë, mbi vënien në linjë të rregullt 
të vaporit italian "Civita-Vecchia". 

1955 2 

929 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi Komisionin për ofiçinat 
dhe pjesët e këmbimit për automjetet. 

1955 4 

8 Sektori i Financës.   

930 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për 
ndryshimet në sistemin e kategorizimit ekzistues të pagave. 

1955 46 

930/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për 
ndryshimet në sistemin e kategorizimit ekzistues të pagave. 

1955 10 

931 Procesverbale të mbledhjes të Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, mbi fondin e drejtorit dhe 
shefit të repartit. 

1955 19 

932 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për zbritjen e 
pjesëshme të tatimit të ekonomisë bujqësore për vitin 1954 të 
zonave kufitare. 

1955 88 
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933 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me materialin përkatës, për ndihmën shtetërore 
dhënë fshatarësisë së dëmtuar nga dëbora në qarkun e Kuksit. 

1955 4 

934 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, me qarkoren, urdhëresën dhe materialin përkatës, 
për emëtimin e huasë së katërt shtetërore për zhvillimin e 
ekonomisë dhe të kulturës së Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1955 11 

935 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.3.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për 
realizimin e buxhetit të vitit 1954 dhe të projektbuxhetit të 
shtetit për vitin 1955. 

1955 140 

936 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për normat e 
të ardhurave nga objektet e ekonomisë bujqësore për vitin 
1955. 

1955 16 

937 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për mbulimin 
e humbjes së paplanifikuar në ndërmarrjet bujqësore 
shtetërore për vitin 1954, etj. 

1955 36 

938 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.9.1955, me materialin përkatës, për zbatimin e dispozitave 
tatimore nga organet financiare në fushën e tatimit mbi të 
ardhurat për tregtarë-zejtarë. 

1955 27 

939 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimit të vitit 1965. 

1955 4 

940 Relacion, informacione dhe korrespondencë me Kontrollin e 
Shtetit dhe Ministrinë e Financave, mbi kontrollin e ushtruar 
në ndërmarrje të ndryshme dhe institucione. 

1955 47 

941 Raport, relacione, qarkore, promemorie dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi mbajtjen e Konferencës 
Nacionale të Punonjësve të Llogarisë. 

1955 36 

942 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
planin e kreditit dhe të arkës për 3-mujorin e II-të, III-të dhe të 
IV-të për vitin 1955. 

1955 14 
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943 Studim i Bankës së Shtetit, mbi planifikimin dhe zbatimin e 
kreditit. 

1955 143 

944 Pasqyra, mbi realizimin e investimeve për 6-mujorin e I-rë 
sipas qarqeve. 

1955 2 

945 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi dhënie 
valute për qëllime të ndryshme dhe mbi projektplanin e 
valutave të huaja për vitin 1955. 

1955 42 

946 Relacion, mbi konkluzionet e analizës ekonomike financiare të 
ndërmarrjeve tregtare nacionale e lokale për vitin 1955 dhe 
mbi analizat e bilanceve të vitit 1954. 

1955 33 

947 Evidencë mbi të ardhurat e fshatarësisë. 1955 12 

948 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Financave, me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi afatet e paraqitjes së bilanceve. 

1955 6 

949 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tatimin mbi xhiro. 

1955 53 

950 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat për 
mjekime në institucionet mjekësore. 

1955 7 

951 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi një 
ndryshim në urdhëresën e Qeverisë Nr.25, datë 13.7.1949, mbi 
tarifën e tagrave doganore për barnat që importohen. 

1955 5 

952 Vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëresë, qarkore, 
relacione dhe materiale të tjera mbi akordim shtesash dhe 
mbartje fondesh. 

1955 92 

953 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi fondin e 
ndihmës teknike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 

1955 4 

954 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
ngritje shtëpi pritjeje. 

1955 5 

955 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
blerje materialesh dhe kryerje punimesh në sektorin privat. 

1955 5 

956 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
likujdimin me anë kompensimi të debi-kredive të disa 
ndërmarrjeve dhe organizatave kooperativiste dhe mbi debi-
kreditë për shitblerje mallrash. 

1955 11 
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957 Instruksion dhe korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Qarkut të Tiranës, mbi likujdimin e 
shpenzimeve të bëra mbi planin në ekspozitën e I-rë 
bujqësore, të qarkut në vitin 1954. 

1955 4 

958 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dhënie afatesh të reja 
fshatarësisë për shlyerjen e huave të papaguara dhe relacion i 
Ministrisë së Financave, mbi dhënie kredie agrare në favor të 
ekonomive fshatare. 

1955 7 

959 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, për një 
ndryshim në urdhëresën e Qeverisë Nr.5, datë 7.4.1953, mbi 
gjobën për ndërmarrjet që nuk paguajnë në afat faturat. 

1955 8 

960 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e strukturave organizative dhe organikave të 
institucioneve qendrore dhe ndërmarrjeve ekonomike. 

1955 251 

960/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e strukturave organizative dhe organikave të 
institucioneve qendrore dhe ndërmarrjeve ekonomike. 

1955 344 

961 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, komitetet 
ekzekutive dhe Ministrinë e Industrisë dhe Minierave mbi 
krijimin, bashkimin, suprimimin dhe ngritje në kategori të 
ndërmarrjeve të ndryshme. 

1955 83 

962 Informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
dhe Ministrinë e Komunikacioneve, mbi moszbatimin e 
instruksionit mbi kategorizimin e punëtorëve dhe teknikëve, 
aprovuar me vendimin Nr.380, datë 15.12.1953. 

1955 9 

963 Njoftim i Këshillit të Ministrave, dërguar Ministrisë së 
Financave dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi unifikimin e 
dispozitave mbi shpikjet dhe racionalizimet. 

1955 3 

964 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi shpenzimet e 
udhëtimit dhe dietat për delegacionet që vijnë në Shqipëri dhe 
dalin jashtë shtetit, mbi masat disiplinore për tejkalimin e 
shpërblimeve, udhëtime dhe dieta në Qarkun e Beratit si dhe 
mbi shpenzimet e udhëtimit për 6-mujorin e I-rë të vitit 1955. 

1955 15 
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965 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi akordim 
shpërblimesh, me urdhëresën përkatëse. 

1955 39 

966 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masën dhe mënyrën e 
kompensimit të punonjësve për efekt të heqjes së triskave të 
artikujve industrialë. 

1955 7 

967 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi akordime dhe ngritje pensionesh. 

1955 241 

968 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
dhënie ndihmë familjare ushtarakëve të shërbimit aktiv të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së  Punëve të 
Brendshme që dërgohen jashtë shtetit për studime. 

1955 9 

969 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtim alokacionesh përfaqësive tona që ndodhen jashtë shtetit. 

1955 11 

970 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
anëtarëve të kolegjiumeve të revistave dhe të gazetës 
"Shqipëria e Re". 

1955 4 

971 Projektvendim, relacion, informacion dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi rivlerësimin e mjeteve kryesore. 

1955 13 

972 Qarkore e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të qarqeve, mbi ruajtjen dhe 
mirëmbajtjen e mallrave në magazinat e organizatave 
shtetërore dhe kooperativiste. 

1955 8 

973 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi dorëzimin e 
vlerave artistike, Institutit të Shkencave. 

1955 7 

974 Analiza ekonomiko-financiare e transportit automobilistik, e 
bërë nga Ministria e Financave. 

1955 1 

975 Raporte të Ministrisë së Financave, mbi aktivitetin ekonomik 
të ndëmarrjeve lokale të ndërtimit dhe NISH prodhimeve. 

1955 16 

976 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e artikujve 
industrialë. 

1955 3 
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977 Projektvendim, mbi pajisjen e nëpunësve të doganave me 
uniformë, instruksion i Ministrisë së Financave, mbi kursin 1 
vjeçar të shefave kontabël. 

1955 2 

978 Qarkore, informacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, mbi trajtimin e kuadrove të financës. 

1955 7 

979 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi pajisjen e punonjësve 
të doganave me uniformë. 

1955 2 

9 Sektori i Çmimeve.   

980 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.1.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për çmimet, 
stimulacionet dhe normat e dorëzimit për disa bimë 
industriale dhe artikuj bujqësorë dhe industrialë. 

1955 95 

981 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
disa asortimenteve të reja të Kombinatit të Tekstilit "Stalin" si 
dhe informacione e korrespondencë mbi disa ndryshime 
çmimesh propozuar nga Ministria e Tregtisë për tekstile e 
këpucë. 

1955 39 

982 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
shitjes së benzinës, naftës, vajit lubrifikant, grasos dhe 
valvolinës në tregun e lirë si dhe korrespondenca përkatëse. 

1955 23 

983 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shkrepseve të 
vendit. 

1955 2 

984 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktim çmimesh me 
shumicë të ngjyrosjeve kimike. 

1955 15 

985 Vendim dhe relacion i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
çmimit të faturimit të mallrave që shkojnë për gatuarje buke 
në tregun e lirë shtetëror. 

1955 3 

986 Informacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
mbi aplikimin me vonesë të rabatit për kripën me ulje, për 
efekt të unifikimit të çmimit nga organet e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

1955 5 

987 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet dhe marzhet e 
hotel Dajtit. 

1955 24 
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988 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e tatimit mbi 
xhiro të disa artikujve industrialë, bujqësorë dhe blegtoralë. 

1955 4 

989 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe 
funksionimin e Byrosë së Çmimeve si dhe relacion mbi 
organizimin dhe strukturën e aparatit të çmimeve. 

1955 11 

990 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktim çmimesh me 
pakicë të disa artikujve në tregun ar-valutë. 

1955 9 

991 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve me 
pakicë. 

1955 2 

992 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e diferencuara 
sipas kualiteteve të disa artikujve. 

1955 33 

993 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve për 
shitjen e aranxhatave. 

1955 1 

994 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e çmimeve të disa 
veglave bujqësore të tërhequra me kafshë dhe mbi çmimet e 
plehërave kimike dhe plugjeve të importit marka "Leipsik". 

1955 20 

995 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
barnave dhe materialeve prej xhami për laborator. 

1955 44 

996 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e çmimit të 
shitjes me pakicë në tregun e garantuar të bojrave të vajit dhe 
mbi caktimin e rabatit dhe të tatimit mbi xhiro të vajit të lirit, 
prodhim vendi. 

1955 11 

997 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e biletave të 
kinemave dhe shfaqjeve të tjera artistike dhe biletave të 
udhëtarëve. 

1955 40 

998 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktim çmimi për 
niseshtenë dhe caktim çmimi të miellit reze 35%. 

1955 31 

999 Udhëzime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të qarqeve etj, 
mbi çmimin e shitjes së barit të thatë, të koçanit të misrit, 
qimes së derrit dhe kalit. 

1955 29 

1000 Informacion mbi disa veprime të pa rregullta të kryera nga 
Ministria e Tregtisë, mbi caktim çmimesh për mallra të 
konsumit të gjerë. 

1955 2 
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1001 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktim 
çmimesh në tregun e lirë të disa artikujve. 

1955 7 

1002 Relacione dhe informacione, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi gomisterinë e Durrësit dhe mbi çmimet e 
opingave. 

1955 11 

1003 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi çmimet e bimëve medicinale. 

1955 9 

1004 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të  Artizanatit, 
mbi caktimin e çmimeve për artikujt që prodhohen nga 
mbeturinat e industrisë dhe që lëvizin nga njëri qark në tjetrin. 

1955 3 

1005 Relacion, mbi zbritjen e çmimeve të rakisë me gradacion të 
ulët. 

1955 3 

1006 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi çmimin 
e garantuar të qumështit. 

1955 12 

1007 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe Ministrinë e 
Tregtisë, mbi çmimet e lëndës dhe prodhimeve të drurit. 

1955 13 

1008 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të Qarkut të Durrësit, mbi çmimin e 
shitjes së tullave. 

1955 6 

1009 Nomenklatura e mallrave të importit. 1955 5 

10 Sektori Ndërtim-Komunikacion.   

1010 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për mbrojtjen 
e rrugëve. 

1955 74 

1011 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, për masat që duhen marrë për përmirësimin e 
jetesës së punëtorëve të ndërtimit. 

1955 1 

1012 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, për ndreqjen e godinave private nga institucionet 
ose ndërmarrjet shtetërore. 

1955 2 
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1013 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për gjendjen e 
transportit automobilistik. 

1955 105 

1014 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.8.1955, me urdhëresën përkatëse, për marrëdhëniet e 
transportit shtetëror me të tretët. 

1955 7 

1015 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.11.1955, me vendimet dhe materialin përkatës, për 
aktivitetin e Ndërmarrjes Shtetërore të Projektit dhe masat që 
duhen marrë për përmirësimin e punës së saj. 

1955 141 

1016 Relacion dhe evidenca, mbi realizimin e planit në sektorin e 
ndërtimit. 

1955 72 

1017 Informacione e relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, 
mbi kontrollet e ushtruara në sektorin e ndërtimit, 
komunikacionit dhe komunales, për zbatimin e detyrave të 
ngarkuara. 

1955 46 

1018 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kualitetin e punimeve në 
objektet e ndërtimit. 

1955 9 

1019 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi përfundimin dhe  ndryshimin e kufijve të financimit të 
objekteve të prapambetura të vitit 1954. 

1955 125 

1020 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e planit të ndërtimeve dhe investimeve për 
vitin 1955 si dhe caktimin e volumit të ndërtimit për vitin 
1956. 

1955 216 

1021 Vendime, relacione, raporte dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Financës, mbi rishikimin dhe 
vendosjen e normave në ndërtim dhe montim. 

1955 112 

1022 Relacion i Ministrisë së Ndërtim-Komunikacionit, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e dispozitave teknike 
në ndërtim. 

1955 23 

1023 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Komunikacionit, mbi 
mënyrën e evidentimit të volumit fizik të ndërtimeve. 

1955 2 
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1024 Vendime, relacione, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, mbi ndërtimin e hidrocentralit "Enver" mbi lumin 
Mat. 

1955 52 

1025 Relacione, studime dhe skica, mbi studimin e vendburimeve 
të lumit Bistricë për ndërtime hidrocentralesh gjatë planit të 
dytë 5-vjeçar 1956 - 1960. 

1955 28 

1026 Promemorie e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe studim i 
Institutit të Shkencave, mbi ndërtimin e hidrocentraleve mbi 
lumin Drin 21 dhe mbi mundësitë e shfrytëzimit të liqenit të 
Ohrit. 

1955 14 

1027 Relacion i Drejtorisë së Projekti, mbi kanalin Vjosë-Levan-Fier 
si dhe mbi kërkimet gjeologjike të ujit të pusit Krapës Nr.1. 

1955 12 

1028 Vendime, relacion, informacion, procesverbal dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi ndërtimet në Memaliaj, Mborje-Drenovë dhe Kurbnesh. 

1955 18 

1029 Raport, mbi gjendjen e ndërtesave të banimit. 1955 57 

1030 Relacione, qarkore, protokoll, procesverbal dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtime 
ujësjellësish. 

1955 30 

1031 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtimin e 
kampit të të burgosurve në Zadrimë. 

1955 14 

1032 Plani i masave organizative teknike i Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi shfrytëzimin e rezervave të brendshme si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

1955 64 

1033 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijime ndërmarrjesh ndërtimi dhe mbi forcimin e NIN-ve. 

1955 60 

1034 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi komisionin dhe zyrat e 
arkitekturës dhe urbanistikës. 

1955 2 

1035 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi organizimin e sektorit të ndërtimeve lokale. 

1955 15 
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1036 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e transportit 
në ndërtim. 

1955 16 

1037 Raport, mbi gjendjen, perfeksionimin dhe masat që duhen 
marrë për plotësimin e kuadrit teknik-zbatimi në ndërtim. 

1955 5 

1038 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Ndërtimit. 

1955 1 

1039 Materiale dokumentare, mbi konferencën e punonjësve të 
ndërtimit dhe informacion i  Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
zhvillimin e Konferencës së Ndërtimit në Çekosllovaki. 

1955 115 

1040 Relacion, mbi realizimin e planit për 3-mujorin e I-rë 1955 në 
ndërtim e komunikacion. 

1955 46 

1041 Relacion, mbi rezultatet e shfrytëzimit të rezervave të 
brendshme gjatë vitit 1955. 

1955 5 

1042 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi detyrat dhe 
funksionimin e Ministrisë së Komunikacioneve. 

1955 11 

1043 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Komunikacioneve, mbi transferimin e Parkut Automobilistik 
të NTASH Durrës në depot e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
në Rashbull. 

1955 8 

1044 Promemorie e Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
detashmentin rezervë. 

1955 5 

1045 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e aktivitetit të mirëmbajtjes së rrugëve nga 
Ndërmarrja Rruga Ura në ndërmarrjet e transportit 
automobilistik të qarqeve. 

1955 7 

1046 Udhëzim, mbi rregullat e përdorimit të veturave dhe 
automjeteve të tjera shtetërore. 

1955 29 

1047 Raporte të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi kontrollin 
teknik vjetor të automjeteve. 

1955 29 

1048 Relacion dhe korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Tiranës me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi rregullimin e transportit dhe zgjerimin e disa 
rrugëve të qytetit të Tiranës. 

1955 10 
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1049 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin në kontratën 
tip transportim mallrash, projekturdhëresë dhe 
korrespondencë me Bashkimin Qendror të Konsumit, mbi 
transportin. 

1955 8 

1050 Urdhëresë e Qeverisë, mbi magazinazhin e mallrave. 1955 8 

1051 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse, 
mbi shpërndarjen dhe kursimin e karburantit dhe vajrave 
lubrifikant. 

1955 56 

1052 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e linjës 
hekurudhore Vorë-Milot në vitin 1954. 

1955 15 

1053 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
informacione mbi transportin detar dhe portet detare. 

1955 38 

1054 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi koeficientin e lëvizjes 
së mallrave në porte. 

1955 2 

1055 Gjendja teknike e vaporit "Scciatori" dhe vendosja për blerjen e 
tij. 

1955 4 

1056 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, mbi 
vendosjen e linjës ajrore Budapest-Tiranë. 

1955 2 

1057 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
shtrirjen e kabllos nëntokësore prej centralit të PTT-së Tiranë 
në ndërtesën e re të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore Laprakë. 

1955 6 

1058 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbulim humbje të 3-mujorit të III-të të 
Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-së. 

1955 4 

1059 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi instalimin e një 
radiostacioni telegrafonik dhe një qendër radiomarrëse në 
Kamëz-Kashar. 

1955 6 

1060 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, mbi 
kufizimin e telegrameve për jashtë shtetit. 

1955 4 
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1061 Relacione të Ministrisë se Punëve të Brendshme dhe Ministrisë 
së Komunikacionit, mbi rregullin e shërbimit postar dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e postës sekrete 
nga Ministria e Punëve të Brendshme në Ministrinë e 
Komunikacionit. 

1955 22 

1062 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shërbimin postar në botën e jashme. 

1955 5 

1063 Korrespondencë e Ministrisë Punëve të Jashtme me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, për tregtinë e pullave shqiptare me 
firmat e vendeve të ndryshme. 

1955 1 

1064 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi aktivitetin 
ekonomik financiar të pasqyruar në bilancet e vitit 1955. 

1955 9 

1065 Bilancet e vitit 1954 të ndërmarrjeve të komunikacionit. 1955 10 

1066 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
e shërbimit komunal. 

1955 1 

1067 Raporte të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi realizimin 
e planit të vitit 1955. 

1955 16 

1068 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa masa për përmirësimin e pastrimit të qyteteve. 

1955 7 

1069 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
administrimin dhe mirëmbajtjen e banesave shtetërore e 
private dhe mbi problemin e qirave. 

1955 15 

1070 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi varrezat e dëshmorëve 
të luftës Nacionalçlirimtare. 

1955 9 

1071 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi planin, transportin dhe furnizimin e 
popullsisë me lëndë djegëse (dru zjarri, vajguri, etj.). 

1955 33 

1072 Plan investimi për ndërtimin e centralit elektrik në rrethet 
Këlcyrë dhe Lezhë si dhe mbi elektrifikimin e katundit 
Kaninë. 

1955 12 

1073 Raport mbi analizën e 6-mujorit të I-rë të vitit 1955 në sektorin 
e Ekonomisë Komunale. 

1955 7 
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1074 Vendime, udhëzime, relacione dhe korrespondencë, mbi 
gjendjen dhe transportin e punonjësve të komunikacionit e të 
ndërtimit si dhe zgjatja e afatit të pagesës së rrogave. 

1955 40 

1075 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi shpërblimin e 
shoferave. 

1955 3 

1076 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrje dhe heqje masash 
disiplinore dhe mbi Kolegjiumin e Ministrisë së 
Komunikacionit. 

1955 4 

11 Sektori Arsim-Shëndetësi.   

1077 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, mbi të drejtat e autorit. 

1955 14 

1078 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për përgatitjen 
e kuadrove shkencorë. 

1955 30 

1079 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me materialin përkatës, për arsimin popullor. 

1955 8 

1080 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me materialin përkatës, për krijimin e distinktivit "I 
dalluar për punë kulturore". 

1955 11 

1081 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
projektplanin e 5-vjeçarit të II-të 1956-1960. 

1955 22 

1082 Raporte mbi analizën e 6-mujorit të I-rë për vitin 1955 nga 
Instituti i Shkencave dhe Ministria e Arsimit dhe Kulturës. 

1955 20 

1083 Raporte mbi mbajtjen e konferencës kombëtare të punonjësve 
të arsimit dhe kulturës. 

1955 129 

1084 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, mbi zbatimin e 
vendimeve të ndryshme në këta sektorë. 

1955 54 

1085 Informacione, raporte dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi mbylljen e vitit shkollor 1954-1955, 
përgatitjen për fillimin e vitit të ri shkollor 1955-1956, 
rezultatet e simestrit të I-rë si dhe mbi gjendjen e shkollave 
verore. 

1955 92 
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1086 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
studentëve të vitit të fundit të Institutit të Lartë Politeknik. 

1955 1 

1087 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi 
krijimin e shkollave të rezervave të punës dhe shpërndarjen e 
kuadrove që mbarojnë këto shkolla. 

1955 5 

1088 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi reduktimin e 
programeve të shkollave të natës dhe mbi lejet e punonjësve 
që ndjekin kategoritë e ndryshme të shkollave. 

1955 1 

1089 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë përkatëse mbi 
rivënien e edukatës fizike si lëndë e detyrueshme në institutet 
e larta arsimore. 

1955 10 

1090 Protokoll i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, qarkore 
e Kryeministrisë dhe informacion i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi luftën kundër analfabetizmit si dhe shkollat e 
natës dhe të korrespondencës. 

1955 9 

1091 Protokoll i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
punën jashtë shkollore me fëmijët. 

1955 3 

1092 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndarjen e 
specialistëve në kursin e II-të të Institutit të Lartë Ekonomik. 

1955 6 

1093 Relacion dhe materiali përkatës, mbi programet dhe punën 
metodike mësimore dhe zgjatjen e afatit të mësimeve në 
Teknikumin e Fizkulturës "Vojo Kushi". 

1955 12 

1094 Relacion për aprovimin e statutit tip të teknikumeve 
(shkollave të mesme) profesionale. 

1955 27 

1095 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
riorganizimin e Liceut Artistik. 

1955 5 

1096 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
vartësinë dhe administrimin e shkollave të mesme 
profesionale dhe instituteve të larta. 

1955 8 

1097 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi hapjen e kurseve speciale pranë 
instituteve të larta, për kuadro. 

1955 31 
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1098 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përmirësimin e punës mësimore edukative në shkollat 
minoritare greke dhe maqedonase. 

1955 10 

1099 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi pajisjen e shkollave dhe komiteteve 
me orendi dhe guzhinë. 

1955 32 

1100 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dërgimin e studentëve për studime të larta jashtë shtetit dhe 
në vend për vitin 1955, si dhe mbi normativat e pajisjes me 
veshmbathje të studentëve dhe kursantëve që dërgohen jashtë 
shtetit për studime. 

1955 92 

1101 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
parashikimin e fondeve të dietave për inspektorët e arsimit. 

1955 1 

1102 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi normat e 
nxënësve dhe të orëve të mësimit të arsimtarëve. 

1955 17 

1103 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me 
Kryeministrinë, mbi njohjen e periudhës së luftës dyfish të 
vjetërsisë në arsim, për efekt pensioni. 

1955 3 

1104 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e çmimeve të "Republikës" për vitin 1954. 

1955 9 

1105 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
vënien e emrit të "Miçurinit" Institutit të Bujqësisë dhe 
Biologjisë. 

1955 5 

1106 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
kalimin e Seksionit për Përhapjen e Njohurive Shkencore dhe 
Teknike nga Instituti i Shkencave në Ministrinë e Arsimit dhe 
të Kulturës. 

1955 9 

1107 Vendime të Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave, me materialin përkatës, mbi aprovimin e statutit, 
riorganizimin dhe kategorizimin e punonjësve të Institutit të 
Shkencave. 

1955 65 

1108 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
riorganizimin e punës për hartimin e historisë së Shqipërisë. 

1955 3 
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1109 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe rregullore për 
mbrojtjen e monumenteve të kulturës si dhe mbi punimet 
arkeologjike në Pojan e Butrint. 

1955 48 

1110 Relacion i Institutit të Shkencave, mbi ekspeditën informative 
arkeologjike të Babunjës së Re, (rrethi Kolonjë). 

1955 5 

1111 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
mbi, shërbimin sinoptik dhe meteorologjik. 

1955 12 

1112 Projektplane dhe korrespondenca përkatëse, mbi zbatimin e 
marrëveshjeve kulturore midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe demokracive popullore. 

1955 54 

1113 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondecë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me 
komitetet ekzekutive, mbi forcimin e punës artistike letrare e 
kulturore me masat. 

1955 56 

1114 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritje institucionesh kulturore dhe dhënie fondi për 
ndërtimin e këtyre objekteve. 

1955 21 

1115 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
trajtimin e profesionistëve dhe amatorëve të artit. 

1955 20 

1116 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi nderimin e kujtimit të 
poetit revolucionar "Migjeni" si dhe mbi sjelljen e eshtrave në 
Atdhe dhe shpenzimet e bëra për këto qëllime. 

1955 9 

1117 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës me Kryeministrinë dhe Kontrollin e Shtetit, mbi 
aktivitetin kinematografik dhe masat e marra nga Kinostudiua 
për përmirësimin e saj. 

1955 12 

1118 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
krijimin e shoqërisë fizkulturore "Studenti". 

1955 9 

1119 Raport, mbi disa gabime e të meta në zhvillimin sportiv të 
grupit "Partizani" dhe shoqërisë "Dinamo". 

1955 13 

1120 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
kalendarin sportiv ndërkombëtar të vitit 1956. 

1955 15 

1121 Relacion për organizimin dhe zhvillimin e turizmit dhe 
alpinizmit në vendin tonë. 

1955 6 
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1122 Relacion, mbi punimet e mbledhjes me të deleguarit e 
komiteteve të fizkulturës në Bukuresht. 

1955 6 

1123 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi punën e Radiodifuzionit dhe ATSH dhe masat e marra 
për përmirësimin e mëtejshëm të tyre, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në kategorizim në Radiodifuzion dhe ATSH. 

1955 69 

1124 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe 
Kulturës, Ministrinë e Financës, Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e 
shtypshkronjave dhe botimeve si dhe mbi shtesë organike për 
ndërmarrjen e shtypit në Drejtorinë e Përgjithshme të PTT-së. 

1955 12 

1125 Informacion, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa masa kursimi. 

1955 6 

1126 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
një shtesë fondi në buxhetin e shoqërisë së miqësisë. 

1955 5 

1127 Raport, mbi aktivitetin e shëndetësisë për vitin 1955. 1955 38 

1128 Raport, mbi aktivitetin e Shoqatës së Kryqit të Kuq Shqiptar 
gjatë vitit 1955. 

1955 20 

1129 Raport i Drejtorisë së Fizkulturës Fizike e Sportive, mbi 
aktivitetin fizkulturor e sportiv gjatë 6-mujorit. 

1955 9 

1130 Qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, 
mbi zbatimin me përpikmëri të disa dispozitave që lidhen me 
mbrojtjen e shëndetit të popullit. 

1955 11 

1131 Relacione, raporte, informacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit, mbi përhapjen e epidemisë së fruthit dhe masat e 
marra për luftimin e tij. 

1955 82 

1132 Vendim, informacione, relacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi masat për luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse intestinale dhe të dizanterisë. 

1955 32 

1133 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
gjendjen e tuberkulozit dhe organizimin e luftës 
antituberkulare. 

1955 53 
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1134 Raport i aktivitetit antimalerik të zhvilluar gjatë 9/mujorit për 
vitin 1955, relacion i delegacionit shqiptar në Konferencën 
Ballkanike për luftën kundër malaries dhe relacion mbi 
spërkatjen residuale të ndërtesave papagesë si masë kundër 
malaries. 

1955 24 

1135 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, për gjendjen e 
brucelozës. 

1955 3 

1136 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen e leprozariumit në katundin Luar të Roskovecit, 
shpronësimin e tokave dhe largimin e të sëmurëve me leprozë 
nga Spitali Civil i Tiranës. 

1955 25 

1137 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mjekimin falas të dhëmbëve si dhe mbi shërbimin dentar në 
qarqe. 

1955 13 

1138 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
gjendjen e Spitalit Civil në Tiranë dhe mbi masat e marra për 
përmirësimin e tij. 

1955 22 

1139 Informacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi riatdhesimin e të sëmurëve që ndodhen në 
Jugosllavi. 

1955 4 

1140 Relacione të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen higjienike 
sanitare të ndërmarrjeve dhe të qyteteve. 

1955 48 

1141 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi 
përmirësimin e furnizimit me qumësht të Institutit 
Shëndetësor, fëmijëve dhe të sëmurëve me raport, mbi normat 
e materialeve në institucionet e mjekimit të profilaksisë dhe në 
konvikte si dhe mbi furnizimin e institucioneve mjekësore me 
enë guzhine. 

1955 126 

1142 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi 
shpërblimin jashtë orarit, të punonjësve të farmacive dhe mbi 
pagat e mjekëve që bëjnë punë praktike me nxënësit e 
Politeknikumit Mjekësor. 

1955 19 
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1143 Informacion, mbi shpërblimin e orëve suplementare të 
personelit mjekësor që kryen shërbim roje në institucionet 
shëndetësore. 

1955 15 

1144 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë 
mbi dhënien e ushqimit gratis mamive, në maternitetet lokale. 

1955 6 

1145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi të drejtën e ushqimit të 
personelit shërbyes të sanatoriumit dhe dispancerive 
antituberkulare. 

1955 7 

1146 Njoftim i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi ngritjen tekniko-
profesionale të kuadrove shëndetësore. 

1955 3 

1147 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen dhe funksionimin e kurseve sanitare. 

1955 10 

1148 Informacion i Komitetit të Partisë të Qarkut të Tiranës, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi sjelljen e Ministrit të 
Shëndetësisë, Ibrahim Dervishit. 

1955 3 

1149 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione, relacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit, mbi shtimin dhe 
grumbullimin e bimëve medicinale dhe mbi realizimin e 
planit të grumbullimit të bimëve medicinale. 

1955 28 

1150 Informacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi importimin e barnave. 

1955 19 

1151 Përmbledhje nga punimet e Kongresit të III-të të Bashkimit të 
Shoqërisë të Kryqit të Kuq dhe Gjysëmhënës së Kuqe të BRSS, 
dërguar Kryeministrisë nga Kryqi i Kuq. 

1955 9 

1152 Plani i masave higjieno-profilaktike dhe antiepidemike për 
vitin 1956. 

1955 3 

1153 Plane pune të Sektorit të Arsim dhe Shëndetësisë. 1955 9 

12 Dega e Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor.   

1154 Raporte, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me institucione të ndryshme, mbi 
zhvillimin e marrëdhënieve të BTSH-së me BRSS për sesionin 
e I-rë, II-të dhe të III-të për vitin 1955. 

1955 224 
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1154/1 Raporte, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me institucione të ndryshme, mbi 
zhvillimin e marrëdhënieve të BTSH-së me BRSS për sesionin 
e I-rë, II-të dhe të III-të për vitin 1955. 

1955 406 

1155 Informacione e korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucione të ndryshme, mbi zhvillimin e 
marrëdhënieve të BTSH-së me Bullgarinë. 

1955 352 

1156 Protokollmarrëveshje, raporte dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me ministritë, mbi zhvillimin e 
marrëdhënieve të BTSH-së me Çekosllovakinë. 

1955 247 

1156/1 Protokollmarrëveshje, raporte dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me ministritë, mbi zhvillimin e 
marrëdhënieve të BTSH-së me Çekosllovakinë. 

1955 281 

1157 Informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me ministritë dhe institucione të ndryshme, mbi 
BTSH midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe RD 
Gjermane. 

1955 234 

1158 Vendim, protokollmarrëveshje dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me institucione të ndryshme, mbi 
zhvillimin e marrëdhënieve të BTSH-së me Hungarinë. 

1955 351 

1159 Marrëveshje midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe RP 
Kineze mbi BTSH dhe korrespondencë mbi zbatimin e 
protokollmarrëveshjeve të sesionit të I-rë dhe të II-të. 

1955 267 

1160 Informacione e relacione, mbi përfitim eksperience ndërmjet 
palës shqiptare dhe palës polake në kuadrin e BTSH-së si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

1955 98 

1161 Protokoll i mbledhjes së II-të të Komisionit për Bashkëpunim 
Tekniko-Shkencor midis Shqipërisë e Rumanisë si dhe lista e 
kërkesave për pensionet e I, II e III-të. 

1955 44 

1162 Relacione, protokolle, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me institucione të 
ndryshme, mbi zhvillimin e marrëdhënieve të BTSH-së në 
komisionin miks. 

1955 331 
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1162/1 Relacione, protokolle, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me institucione të 
ndryshme, mbi zhvillimin e marrëdhënieve të BTSH-së në 
komisionin miks. 

1955 326 

1163 Raporte dhe informacione mbi punën e kryer dhe përfitimin e 
patur nga BTSH me vendet e ndryshme. 

1955 276 

1164 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret e ndryshme, mbi ardhjen e specialistëve të huaj në 
Shqipëri dhe mbi trajtimin e tyre. 

1955 320 

1165 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikastere të ndryshme, mbi dërgim kuadrosh jashtë shtetit për 
specializim. 

1955 78 

1166 Relacione të institucioneve qendrore, mbi përfitimet nga 
ndihma e BTSH-së. 

1955 64 

1167 Literaturë e porositur nga ana e dikastereve në vende të 
ndryshme. 

1955 74 

1168 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi likujdimin e disa faturave të prapambetura 
shteteve të ndryshme. 

1955 1 

1169 Studim, mbi prodhimin e çajit në gjuhë rusisht. 1955 10 

1170 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e Degës së 
BTSH-së si dhe relacione mbi veprimtarinë e degëve të BTSH-
së në dikastere të ndryshme. 

1955 22 

1171 Informacion, mbi trajtimin e specialistëve të huaj. 1955 1 

1172 Plani i shpenzimeve të Degës së BTSH-së për vitin 1955. 1955 1 

1173 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikastere, mbi dekorim specialistësh të huaj. 

1955 44 

1174 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi pagimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe 
dietat e specialistëve të huaj. 

1955 2 

1175 Procesverbal i dorëzimit të Degës së BTSH-së nga Ministria e 
Tregtisë, Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1955 4 

13 Dega Marrëdhënie me Jashtë.   
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1176 Raporte, relacione e referate nga aktivitetet e komisioneve që 
ndodhen në Këshillin Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1955 315 

1177 Raporte, informacione, studime dhe materiale të tjera, mbi 
koordinimin e planeve të ndërtimeve kapitale gjatë viteve 
1956-1960 për vendet anëtare të KNER-it. 

1955 231 

1178 Relacione, informacione dhe korrespondecë, mbi import-
eksportin e vendit tonë në kuadrin e KNER-it. 

1955 213 

1179 Informacione, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Përfaqësinë tonë në KNER, mbi transportin. 

1955 70 

1180 Projektbuxheti dhe plani i shpenzimeve për përfaqësinë tonë 
pranë KNER-it. 

1955 30 

1181 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
detyrat dhe funksionimin e Komisionit Qeveritar për çështje të 
Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1955 7 

1182 Ftesë që i bëhet pjesëmarrësve të Këshillit Ekonomik të 
Ndihmës Reciproke për të marrë pjesë në ekspozitën në 
Belgjikë dhe në Kongresin e III-të Ndërkombëtar të Drithërave 
që mbahet në Hamburg. 

1955 4 

1183 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Përfaqësinë tonë në KNER, mbi marrëdhëniet e 
vendeve anëtare të KNER-it me shtetet kapitaliste. 

1955 35 

1184 Informacione, mbi masat e marra për shtimin e prodhimit dhe 
grumbullimit të leshit në vendet e demokracive popullore. 

1955 14 

1185 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komisionit 
Qeveritar të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1955 7 

1186 Informacione të Republikës Çekosllovake, Rumune dhe 
Polake, mbi problemet e tregtisë së jashtme. 

1955 61 

1187 Raporte, relacione dhe korrespondencë me Degën e 
Marrëdhënieve me Jashtë, mbi informacionet që i dërgon 
vendi ynë Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke, për 
sektorët e ndryshëm ekonomik. 

1955 40 

1188 Studime, mbi rritjen dhe zhvillimin e krimbit të mëndafshit, 
panxharsheqerit dhe veshjen e dhomave në Shqipëri. 

1955 3 
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1189 Raporte, relacione dhe korrespondencë ndërmjet Përfaqësisë 
tonë në KNER dhe Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin dhe 
grumbullimin e drithërave të bukës. 

1955 76 

14 Dega Juridike.   

1190 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, mbi gjykatat shoqërore në 
qendrat e punës. 

1955 6 

1191 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, me materialin përkatës, mbi disa ndryshime në 
Kodin Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 3 

1192 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
12.1.1955, mbi pasurinë pa zot. 

1955 1 

1193 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, për pjesën e përgjithshme të Kodit Civil të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe të atij mbi zbatimin e 
Kodit Civil. 

1955 1 

1194 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.2.1955, mbi ndalimin e dërgimit të pakove dhe të 
kolipostave nga ana e të arratisurve jashtë shtetit dhe mbi 
konfiskimin e tyre. 

1955 2 

1195 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.5.1955, me urdhëresën përkatëse, mbi shërbimin ushtarak të 
shtetasve të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 2 

1196 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.6.1955, me materialin përkatës, mbi pronësinë. 

1955 31 

1197 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, për gjykimin e krimeve të kryera nga punonjësit 
sekret të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 1 

1198 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
sigurimet shoqërore shtetërore. 

1955 18 

1199 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.7.1955, me udhëzimin përkatës, për caktimin e 
zhdëmtimeve në të holla. 

1955 8 
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1200 Dekret dhe ligj të Presidiumit të Kuvendit Popullor, me 
relacionin përkatës, mbi ndryshimin e nenit 92 të Kushtetutës 
së Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi vartësinë e 
komiteteve ekzekutive. 

1955 3 

1201 Informacion, mbi krimet e kryera kundër pasurisë socialiste 
gjatë vitit 1954. 

1955 18 

1202 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi paditë e zgjidhjes së 
martesës me shkurorëzim gjatë vitit 1955. 

1955 7 

1203 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi caktimin e 
qendrës së Gjykatës Popullore të Krujës dhe Fushë-Krujës. 

1955 3 

1204 Letër e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi faljen e jetës të një të 
dënuari me vdekje. 

1955 2 

1205 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
anulimin e vendimit Nr.96, datë 3.5.1955 të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut Gjirokastër, për 
heqjen e imunitetit të një këshilltari. 

1955 4 

1206 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e detyrimeve 
të veçanta për kulakët. 

1955 1 

1207 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi përbërjen e 
Komisionit të veçantë për internimin dhe dëbimin, si masë 
administrative. 

1955 1 

1208 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, mbi dhënien e ndihmës për nënat me shumë 
fëmijë. 

1955 16 

1209 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e përbërjes së Kolegjiumit të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1955 3 

1210 Vendim i Kuvendit Popullor, mbi ndryshime në Prokurorinë e 
Përgjithshme. 

1955 3 

1211 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi kalimin e Institutit 
Juridik në vartësinë e Ministrisë së Drejtësisë. 

1955 6 
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1212 Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e administratës 
së Pallatit të  Brigadave. 

1955 7 

1213 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, me relacionin 
përkatës, mbi shtetëzim dhe ngritjen e shtetëzimit të godinave 
të banimit. 

1955 8 

1214 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut të Vlorës, mbi tokat 
disponibël në qytet dhe rreth mënyrës së planifikimit të 
materialeve në rast meremetim banesash. 

1955 3 

1215 Relacion dhe korrespondencë me Bashkimin Qendor të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi largimin arbitrar nga puna 
të anëtarëve të kooperativave të artizanatit. 

1955 7 

1216 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagimin e një përqindjeje përmbaruesve gjyqësore, mbi 
shumën që nxjerrin këta nga pasuria e të dënuarve me 
vendime penale. 

1955 2 

1217 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e kontratave 
kolektive për vitin 1955. 

1955 22 

1218 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa ndryshime në 
dispozitat mbi sigurimet shoqërore shtetërore. 

1955 8 

1219 Qarkore e Këshillit të Ministrave, dërguar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të qarqeve, mbi sistemimin në punë të 
invalidëve të grupit të III-të. 

1955 2 

1220 Urdhëresë e  Qeverisë, mbi disa ndryshime në urdhëresën 
Nr.17, datë 24.11.1953, mbi pajisjen me pasaporta të popullsisë 
së Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1955 1 

1221 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa rregulla për strehimin. 

1955 21 

1222 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çeljen dhe funksionimin e shtëpive të pushimit për 
funksionarët e shtetit. 

1955 4 
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1223 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë 
institucioneve, mbi abonimet në gazetën zyrtare. 

1955 1 

1224 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi akordim 
dhe heqje dekoratash. 

1955 54 

1225 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënie dhe 
heqje gradash në ushtri. 

1955 10 

1226 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi heqjen e 
funksionit të komisarit në forcat e armatosura të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe vendosjen e komandës unike. 

1955 6 

1227 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi caktimin e 
datave 1 prill 1946, 24 prill 1951, 15 gusht 1945 dhe 15 dhjetor 
1945, si ditë të reparteve speciale të Ushtrisë Popullore. 

1955 3 

1228 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi disa 
shërbime të Policisë Popullore. 

1955 18 

1229 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit të 
Shoqërisë për Ndihmë të Ushtrisë dhe Mbrojtjes. 

1955 34 

1230 Njoftim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, dërguar Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi hapjen e zjarrit kundër një aeroplani armik 
nga 3 bateri, 12 grupe të mbrojtjes kundërajrore. 

1955 3 

1231 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rrogën e ushtarakëve që 
shërbejnë pranë ministrive dhe institucioneve jo ushtarake. 

1955 2 

1232 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tërheqjen dhe shpërndarjen e disa kasafortave dhe arshivave 
të hekurta. 

1955 28 

1233 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesë kontigjenti cigaresh për forcat e ndjekjes. 

1955 2 

1234 Qarkore e Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit Qendror 
të PPSH, Ministrisë së Punëve të Jashtme, komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të qarqeve dhe për njoftim 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi mbajtjen e rregullit 
kur organizohen festa. 

1955 2 
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1235 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH dhe Kuvendit Popullor, 
mbi mbarimin e gjendjes së luftës midis Shqipërisë dhe 
Gjermanisë. 

1955 7 

1236 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi shkëmbimin e 
ambasadorëve me RD të Vietnamit. 

1955 6 

15 Dega e Pushtetit Lokal.   

1237 Qarkore e Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi seminaret e organizuara nga Aparati i Këshillit 
të Ministrave. 

1955 47 

1238 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi disa shkelje të 
ligjshmërisë në organet e pushtetit lokal. 

1955 20 

1239 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Kuvendin Popullor dhe komitetet ekzekutive, mbi përbërjen e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1955 36 

1240 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e një vendimi 
të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut 
Gjirokastër. 

1955 10 

1241 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë e ndryshme, mbi lejimin e komiteteve ekzekutive të 
qarqeve për të dërguar njerëz me shërbim në Tiranë. 

1955 3 

1242 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arsimin e detyruar për 
punonjësit e pushtetit lokal. 

1955 5 

1243 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi masat e 
marra për problemin e strehimit në qytetin e Tiranës. 

1955 2 

1244 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi të metat e 
vërtetuara në Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qarkut të Vlorës. 

1955 1 

1245 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zgjidhjen e 
ankesave të popullit dhe organizimin e pritjes së popullit nga 
komitetet ekzekutive. 

1955 3 

1246 Relacion dhe njoftim të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kalimin e disa aktiviteteve të ndërmarrjeve lokale në vartësi të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës. 

1955 4 

16 Dega e Kuadrit.   
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1247 Raporte, relacione dhe korrespondencë, mbi organikat dhe 
lëvizjen e kuadrit të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1955 84 

1248 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë 
ministrive, gjjthë komiteteve ekzekutive të qarqeve dhe për 
njoftim Komitetit Qendror të PPSH, mbi shkurtimin e 
organikave. 

1955 1 

1249 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë 
institucioneve, mbi kategorizimin, pagat dhe normat e punës. 

1955 2 

1250 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, me materialin 
përkatës, mbi emërimin dhe shkarkimin e personelit 
diplomatik. 

1955 9 

1251 Informacione dhe korrespondencë mbi emërime, lëvizje, 
gradim dhe degradim kuadrosh. 

1955 15 

1252 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në nomenklaturën e kuadrit për Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave. 

1955 2 

1253 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
disa ndryshime në udhëzimet e instruksionet e lëshuara nga 
Komitetit Qendror i PPSH, për punën me kuadrin. 

1955 2 

17 Dega e Fuqisë Punëtore.   

1254 Projektplani i fuqisë punëtore për vitin 1955. 1955 35 

1255 Projektvendim dhe relacion, mbi projektplanin e nxjerrjes së 
fuqisë punëtore për 3/mujorin e III-të nga Komisioni i Planit. 

1955 5 

1256 Realizime të planeve të fuqisë punëtore mujore e tremujore. 1955 147 

1257 Relacion mbi realizimin e fuqisë punëtore për vitin 1955. 1955 5 

1258 Pasqyra mujore e tremujore të planit të fuqisë punëtore të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

1955 148 

1259 Relacione dhe korrespondencë, drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi mungesën e fuqisë punëtore në hidrocentralin 
"Enver" dhe mungesën e disa materialeve. 

1955 24 

1260 Pasqyra mujore e tremujore të planit të fuqisë punëtore të 
Ministrisë së Bujqësisë. 

1955 52 
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1261 Pasqyra mujore dhe tremujore të realizimit të planit të fuqisë 
punëtore të Ministrisë së Ndërtimit e Komunikacionit. 

1955 110 

1262 Pasqyra tremujore të realizimit të fuqisë punëtore të Ministrisë 
së Tregtisë. 

1955 15 

1263 Pasqyra mujore e tremujore të planeve të fuqisë punëtore të 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1955 26 

1264 Pasqyra tremujore të realizimit të planit të fuqisë punëtore të 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

1955 13 

1265 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të  Artizanatit, mbi 
dërgimin e evidencave të planit të fuqisë punëtore mujore dhe 
tremujore. 

1955 25 

1266 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi 
dërgimin e evidencave të planit të fuqisë punëtore mujore e 
tremujore. 

1955 17 

1267 Pasqyra mujore e tremujore të planit të fuqisë punëtore të 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve. 

1955 51 

1268 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi dërgimin e 
evidencave të planit të fuqisë punëtore mujore dhe tremujore. 

1955 35 

1269 Pasqyra mujore e tremujore të planeve të fuqisë punëtore të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1955 22 

1270 Pasqyra mujore e tremujore të planit të fuqisë punëtore të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1955 45 

1271 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Bashkimet Profesionale, mbi dërgimin e planeve të fuqisë 
punëtore mujore e 3-mujore. 

1955 16 

1272 Udhëzim mbi thirrjen për punë të specialistëve dhe të 
punëtorëve të kualifikuar. 

1955 8 

1273 Udhëzim, mbi pajisjen e punëtorëve, nëpunësve dhe 
specialistëve me libreza pune dhe plani i kontrollit të Degës së 
Fuqisë Punëtore. 

1955 6 

18 Dega e Administratës.   
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1274 Pasqyra dhe korrespondencë, mbi konsumtivin e vitit 1955 si 
dhe planet financiare. 

1955 131 

1275 Regulla, mbi hyrjen dhe daljen në zyrat e Kryeministrisë. 1955 2 

19 Drejtoria e Peshëmatjes.   

1276 Pasqyra përmbledhëse e peshave që disponohen nga 
dikasteret dhe institucionet. 

1955 4 

1277 Korrespondencë e Byrosë Ndërkombëtare të Peshëmatjeve me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi sistemin metrik në Shqipëri. 

1955 6 

1278 Procesverbal i mbledhjes me inspektorat e peshëmatjes, mbi 
punën e kryer nga Sektori i Peshëmatjes gjatë vitit 1954 - 1955. 

1955 17 

1279 Raporte mbi punën e kryer për verifikimin dhe kontrollin e 
veglave të peshimit e të masave. 

1955 43 

1280 Raport vjetor dhe informacione, mbi punën e kryer nga 
seksionet e peshëmatjeve. 

1955 29 

1281 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret qendrore, mbi gjendjen e peshave. 

1955 158 

20 Drejtoria e Rezervës Shtetërore.   

1282 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
masat e marra për ruajtjen, administrimin dhe shpërndarjen e 
rezervave shtetërore. 

1955 19 

1283 Vendim mbi kalimin e një sasie lënde druri nga rezervat 
shtetërore, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1955 1 

1284 Organika e Drejtorisë së Rezervave Shtetërore pranë Këshillit 
të Ministrave. 

1955 1 

1285 Urdhër mbi krijimin e një komisioni për përcaktimin e vend-
depozitimeve e rezervave shtetërore. 

1955 3 

1286 Udhëzime dhe instruksione, mbi veprimtarinë financiare dhe 
mirëmbajtjen e mallrave në rezervat shtetërore. 

1955 22 

1287 Pasqyra e artikujve që ndodhen në rezervën shtetërore. 1955 47 

21 Zyra e Refugjatëve.   
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1288 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.1.1955, me vendimin dhe materialin përkatës, për ndihmën 
që do t'u jepet personave që do të riatdhesohen nga 
Jugosllavia. 

1955 21 

1289 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve mbi trajtimin ekonomik, 
financiar, shëndetësor e arsimor të emigrantëve grekë e 
jugosllavë. 

1955 92 

1290 Relacion i Sekretarit të Kryeministrisë, dërguar Kryeministrit 
mbi trajtimin që ju bëhet emigrantëve polakë, grekë që 
punojnë në fermën "Çlirimi" Fier prej Drejtorisë së Fermës. 

1955 2 

1291 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi kërkesa të 
emigrantëve për të ardhur në Shqipëri dhe për të shkuar në 
vendet e demokracive popullore dhe në Bashkimin Sovjetik. 

1955 22 

1292 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi punën politike me emigracionin grek dhe 
emërimin e punëtorëve politikë. 

1955 4 

1293 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi vjeljen e detyrimeve që 
duhet t'i japi shtetit emigracioni blegtoral grek. 

1955 1 

22 Zyra e Lutjeve dhe Ankesave.   

1294 Letër e një personi, drejtuar gazetës "Bashkimi" si dhe 
korrespondencë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
problemin e kujdestarisë dhe adaptimit. 

1955 3 

1295 Udhëzim, mbi mënyrën e përpilimit të informacionit ditor të 
kërkesave të ardhura dhe rrugët e zgjidhjes së tyre. 

1955 2 

1296 Lutje dhe ankesa të ndërmarrjeve të ndryshme, kooperativave 
bujqësore, etj. drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave si 
dhe përgjigjet e zgjidhjes së tyre. 

1955 127 

23 Zyra e Kulteve Fetare.   

1297 Thirrje dhe mesazhe të klerit shqiptar, drejtuar popullit me 
rastin e zgjedhjeve të mbrojtjes së paqes dhe festave fetare. 

1955 26 

1298 Mbi kuadrin bektashian. 1955 6 
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1299 Vendim e korrespondencë e Kryesisë së Komitetit Mysliman 
me Këshillin e Ministrave, mbi pranimin e nxënësve në 
Shkollën e Medreses. 

1955 6 

1300 Relacion, informacione të Komitetit për Çështje Klerike, 
dërguar Këshillit të Ministrave, mbi takimin me Kryetarin e 
Kishës Katolike dhe Kryegjyshin, mos marrjen në shqyrtim 
nga Këshilli i Përgjithshëm të sjelljes jo të mirë me besimtarët 
të Babait të Koshtanit të Tepelenës, për ngritje kishash dhe 
xhamish të reja, mbi triskat e nxënësve të medreses dhe mbi  
hapjen e një shkolle fetare. 

1955 10 

1301 Historiku i besimit ortodoks. 1955 13 

1302 Ftesë e Patrikut të Moskës e Rusisë, dërguar Kryepeshkopit 
Paissi për të shkuar një delegacion për të marrë pjesë në një 
festë fetare si dhe korrespondencë e Kishës Autoqefale 
Ortodokse me kishat e huaja. 

1955 11 

1303 Relacion dhe informacion i Komitetit për Çështje Fetare, mbi 
gjendjen e fesë në Shqipëri. 

1955 5 

1304 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi ritet fetare në 
RPS Rumune. 

1955 9 

1305 Biografitë e nëpunësve të Kishës Autoqefale Ortodokse të 
Shqipërisë. 

1955 113 

1306 Relacion, informacione dhe korrespondencë me Kryesinë e 
Kishës Katolike, mbi zgjedhjen dhe aprovimin e 
provincialitetit françeskan. 

1955 19 

1307 Relacion dhe korrespondencë me Komitetin Mysliman dhe 
Ministrinë e Financave, mbi pagimin e të prapambeturave nga 
ana e Komitetit Mysliman. 

1955 8 

1308 Qarkore e Kryesisë së Kishës Katolike, drejtuar gjithë kurjeve, 
mbi mbajtjen e petkut kishtar. 

1955 1 

1309 Vendim, relacione dhe korrespondencë, mbi organikat, 
emërimet, pushimet, transferimet dhe karakteristikat e 
personelit fetar. 

1955 73 
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1310 Vendim, relacione dhe korrespondencë e shkëmbyer ndërmjet 
Këshillit të Ministrave dhe komiteteve fetare të vendit tonë, 
mbi mbledhjet dhe konkluzionet e dala. 

1955 29 

1311 Buxhete të komiteteve fetare, dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave si dhe korrespondenca përkatëse. 

1955 88 

24 Shtesa 1.   

1312 Kërkesa të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së 
BRSS për dhënie ndihme materiale dhe specialistë për 
industrinë e naftës, gjeologjinë dhe bujqësinë. 

03.21.1955 - 
11.14.1955 

25 

1313 Kërkesa të RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së BRSS për 
shtytje afati të pagimit të shpenzimeve të transportit të 
materialeve ushtarake, për pranim oficerash në shkollat 
ushtarake sovjetike dhe dërgimin e një specialisti për qentë e 
policisë. 

12.25.1954 - 
11.01.1955 

9 

1314 Korrespondencë e Qeverisë së RP të Shqipërisë me Qeverinë e 
Republikës Çekosllovake për problemet e nxjerrjes dhe të 
përpunimit të hekur-nikelit shqiptar dhe kërkesë furnizimi 
nga Çekosllovakia me medikamente për luftimin e fruthit. 

04.28.1955 - 
11.10.1955 

28 

1315 Korrespondencë e Qeverisë së RP të Shqipërisë me R.D 
Gjermane lidhur me organizimin dhe pajisjen e flotës së 
peshkimit të RP të Shqipërisë, për dërgim gjeologësh në 
Shqipëri si dhe ftesë për të marrë pjesë në festimin e 6 vjetorit 
të RD Gjermane. 

07.31.1955 - 
11.14.1955 

51 

1316 Korrespondencë e Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së RP të Polonisë për dërgim gjeologësh polakë në Shqipëri 
për kërkim qymyrguri dhe për pjesëmarrjen  në festimin e 10 
vjetorit të RP të Polonisë. 

07.04.1955 - 
01.21.1956 

10 

1317 Korrespondencë midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Bullgarisë për dërgim specialistësh 
hidroteknikë bullgarë për bonifikimet e sistemimet agrare në 
Shqipëri. 

07.16.1955 - 
07.30.1955 

4 

1318 Korrespondencë e Qeverisë së RP të Shqipërisë me Qeverinë e 
RP të Hungarisë për dërgim specialistësh për kërkim 
boksidesh dhe bonifikimin në Shqipëri. 

07.16.1955 - 
02.13.1956 

12 
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1319 Letër falenderimi e Qeverisë së RPD të Koresë dërguar 
Qeverisë së RP të Shqipërisë për dhurimin e 9000 ton bitumi. 

1955 3 

1320 Letër e Qeverisë së RP të Shqipërisë dërguar Qeverisë së RD të 
Vietnamit për dhënien falas 5.000.000 ml tekstile popullit 
vietnamez dhe letra e falenderimit e Qeverisë së RD të 
Vietnamit. 

09.05.1955 - 
03.20.1956 

6 

1321 Korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë 
e Mbrojtjes Popullore dhe Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave për dhënie motoçikletash nga rezerva e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave. 

04.11.1955 - 
08.16.1955 

8 

1322 Proklamatë e Këshillit Gjyshnor të Komunitetit Bektashian 
lidhur me të ashtuquajturën teqe bektashiane të hapur nga 
Dervish Rexhepi në Detroit të Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

05.10.1955 - 
05.20.1955 

3 

1430 (?) Kjo dosje u hap prej skedës. - 0 

 
 


