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12 Viti 1956.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me raportin dhe vendimin përkatës, mbi gjendjen 
dhe masat për përmirësimin e punës në SMT. 

1956 45 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me raportin përkatës, mbi gjendjen pyjore të 
Shqipërisë. 

1956 14 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me relacion dhe urdhëresën përkatëse, mbi 
administrimin, përmirësimin dhe qiradhënien e kullotave, 
livadheve shtetërore dhe të tokave të tjera të lira. 

1956 12 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, për 
strukturën e kostos së punimeve në ndërtimet dhe montimet. 

1956 13 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
shërbimin paraushtarak. 

1956 16 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi caktimin 
e afateve për hartimin e projektplanit të vitit 1957. 

1956 65 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956, mbi riorganizimin e gjykatave sipas ndarjes së re 
administrative. 

1956 1 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e raportit të 
delegacionit qeveritar të RPSH-së që morri pjesë në punimet e 
Këshillit Politik Konsultativ në Pragë. 

1956 16 
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9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me ligjin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
Kodin e Punës. 

02.28.1956 - 
04.12.1956 

257 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me vendimin dhe  materialin përkatës, për mbjelljet 
e pranverës së vitit 1956 dhe shërbimet kulturale në të lashtat 
e në kulturat pranverore. 

1956 61 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, për 
bisedimet që zhvilloi delegacioni qeveritar në Pragë nga 25 
janari 1956 deri më 8 shkurt 1956, lidhur me problemet e 
hekur-nikelit. 

1956 33 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me vendimin përkatës, për disa ndryshime në 
normat e punës. 

1956 8 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me vendimin dhe urdhëresën përkatëse, mbi 
shpërblimin e punës së SMT-ve në ekonomitë bujqësore 
individuale dhe kooperativiste, në NBSH-të dhe organizatat 
kooperativiste e shoqërore sipas klasifikimit të tokave. 

1956 45 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me relacionin dhe vendimin përkatës, mbi 
kundërpagesën e ujit. 

1956 9 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me vendimin përkatës, mbi ngritjen e flamurit në 
gjysëm shtizë, për të nderuar kujtimin e vdekjes së shokut 
Boleslav Bierut, udhëheqës i Partisë Punëtore të Bashkuar të 
Polonisë. 

1956 2 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956, lidhur me kuotat orientuese të vitit 1957. 

1956 1 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me dekretin, vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
kanalet ujitëse dhe bonifikimet. 

1956 12 
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18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me ligjin, vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 1955 dhe mbi 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1956. 

1956 78 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me relacionin përkatës, mbi projektplanin e 
valutave të huaja për vitin 1956. 

1956 20 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
përjashtimin nga tatimi të ekonomive bujqësore nga të 
ardhurat e koshereve të bletëve dhe mbi ngarkimin me tatim 
të të ardhurave nga kultura e pambukut. 

1956 4 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me urdhëresën përkatëse, mbi fondin e drejtorit në 
ndërmarrjet ekonomike shtetërore që administrohen me 
hozrashot të plotë me rëndësi nacionale dhe lokale. 

1956 4 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me vendimin, urdhëresën dhe relacionin përkatës, 
për shqyrtimin e planit të kreditit agrar me afat të   gjatë për 
vitin 1956. 

1956 13 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.03.1956 me dekretin, vendimet dhe relacionin përkatës, mbi 
statutin e Kryqit të Kuq Shqiptar dhe përjashtimin e Kryqit të 
Kuq Shqiptar nga pagimi i tatimeve dhe taksave. 

1956 71 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 me vendimin përkatës, mbi metodologjinë e 
planifikimit ekonomik dhe kultural dhe afatet e hartimit të 
planeve vjetore të zhvillimit të ekonomisë popullore. 

04.11.1956 - 
04.19.1956 

27 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 me vendimin përkatës, mbi priskurantët e çmimeve 
të shitjes me shumicë dhe të çmimeve të pandryshueshme 
bujqësore. 

1956 4 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
mundësitë dhe masat e zbritjes së çmimeve të mallrave të 
konsumit të gjerë. 

1956 11 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 me vendimin  përkatës, për organizimin e Institutit 
të Bashkuar të Kërkimeve Bërthamore si dhe mbi  emërim 
kuadri. 

1956 12 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me vendimin dhe raportin përkatës, mbi aktivitetin 
e kooperativave bujqësore për vitin 1955. 

1956 60 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me urdhëresën dhe relacionin përkatës, mbi lejimin 
e ditës së punës së zgjatur në disa punë stinore. 

1956 8 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi Arbitrazhin Shtetëror. 

1956 11 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi pronësinë. 

1956 8 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me raportin përkatës, mbi zbatimin e buxhetit të 
shtetit për 3-mujorin e I-rë të vitit 1956. 

1956 15 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me udhëzimin dhe raportin përkatës, mbi 
kontrollin e brendshëm financiar dikasterial. 

1956 17 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me udhëzimin dhe informacionin përkatës, mbi 
inventarizimin vjetor. 

1956 9 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1965 me ligjin, vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
veprimet juridike dhe mbi detyrimet. 

1956 347 
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36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me materialin përkatës mbi Kodin e Doganave dhe 
krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. 

1956 31 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me dekretin, vendimin, urdhëresën dhe materialin 
përkatës mbi lëshimin e pasaportave për jashtë  si dhe mbi 
rregullat për lëshimin e pasaportave dhe dhënien e vizave për 
jashtë shtetit. 

1956 37 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
lehtësimin e qarkullimit të shtetasve të huaj. 

1956 7 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi gjendjen 
dhe funksionimin e bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1956 17 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me informacionin përkatës, mbi rregullimin e 
stoqeve të pjesëve të këmbimit. 

1956 3 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956, mbi shqyrtimin e projektplanit të mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për 3-mujorin e III-të të vitit 1956, së bashku me 
projektplanin përkatës. 

1956 13 

42 Procesverbal i mbledhjes të Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi shpikjet, perfeksionimet teknike dhe racionalizimet. 

1956 87 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1956, për realizimin e planit të 6-mujorit të I-rë të vitit 
1956. 

1956 79 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.07.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
projektplanin e bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1957. 

1956 90 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të eksport-importit dhe bilancit të 
pagesave të tregtisë së jashtme për vitin 1957. 

1956 50 
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46 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me relacionin përkatës, mbi paraqitjen e volumit të 
ndërtimeve për vitin 1957. 

1956 7 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe raportin përkatës, mbi aktivitetin 
e Komitetit Ekzekutiv të KP të Qarkut Shkodër për  6-mujorin 
e I-rë të vitit 1956. 

1956 50 

48 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe raportin përkatës, mbi rezultatet 
e inventarizimit të materialeve më 01.01.1956, mallrat që do të 
importohen gjatë vitit 1956, mbi planin për llogari të vitit 1955 
dhe krahasimi me gjendjet e planifikuara për fillimin e vitit 
1956. 

1956 20 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për shtesë 
fondi në Fabrikën e Konservave Korçë. 

1956 7 

50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe relaionin përkatës, mbi mbulim 
humbjeje në ndërmarrjet bujqësore shtetërore. 

1956 8 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, për 
punëtorët dhe nëpunësit që punojnë në kohë pune të 
panormuar. 

1956 8 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin  përkatës, mbi vartësinë e Drejtorisë 
Gjeologjike. 

1956 2 

53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin përkatës, mbi aprovimin e deklaratës 
së Qeverisë Sovjetike, në lidhje me bashkëpunimin e 
përgjithshëm evropian në fushën e energjisë atomike, për 
qëllime paqësore. 

1956 8 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të ndërtimeve për vitin 1957. 

1956 98 
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55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
mirëmbajtjen e rrugëve. 

1956 14 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, për të drejtat 
e autorit. 

1956 54 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me urdhëresën  dhe relacionin përkatës, për 
ambalazhet e mallrave. 

1956 17 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me vendimin dhe raportin përkatës, mbi zbatimin e 
buxhetit të shtetit për 6-mujorin e I-rë të vitit 1956. 

1956 20 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me raportin dhe vendimin përkatës, mbi 
konkluzionet nga shqyrtimi i bilanceve të ndërmarrjeve për 
vitin 1955. 

1956 19 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me ligjin, vendimin dhe materialin përkatës mbi 
Kodin e Doganave. 

1956 112 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi shqyrtimin e projektdekretit për peshkimin. 

1956 48 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore. 

1956 44 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi disa shtesa në nenin 69 të pjesës së përgjithshme të Kodit 
Civil. 

1956 9 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me raportin dhe protokollin përkatës, mbi 
veprimtarinë e gjykatave, analizën e kriminalitetit dhe  detyrat 
e Ministrisë së Drejtësisë. 

1956 54 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me raportin përkatës, mbi realizimin e planit 7-
mujor të grumbullimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1956 21 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me udhëzimin dhe relacionin përkatës, mbi planet 
tremujore të arkës. 

1956 13 

67 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me informacionin përkatës, për vënien në 
shfrytëzim të Uzinës së Përpunimit të Naftës në Cërrik. 

1956 5 

68 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, mbi 
plotësimin e mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve industriale  
dhe minerale. 

1956 12 

69 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi organizimin gjyqësor. 

1956 54 

70 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.09.1956, mbi shkarkim kuadri. 

1956 5 

71 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.10.1956 me qarkoren dhe raportin përkatës, mbi 
përmirësimin e punës në artizanatin e kooperuar. 

1956 14 

72 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.10.1956 me raportin përkatës, mbi udhëheqjen e aktivitetit 
shtetëror nga Komiteti Ekzekutiv Provizor i Rrethit të Vlorës 
për 6-mujorin e I-rë të vitit 1956. 

1956 19 

73 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.10.1956 me vendimin dhe raportin përkatës, mbi 
veprimtarinë e Komitetit Ekzekutiv Provizor të Rrethit të 
Durrësit për periudhën janar-korrik 1956. 

1956 44 

74 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.10.1956 me relacionin përkatës, mbi furnizimin e zonave që 
izolohen nga dimri. 

1956 13 
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75 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
shqyrtimin e projektplanit të dytë 5-vjeçar të zhvillimit të 
ekonomisë popullore dhe të kulturës gjatë viteve 1956-1960. 

1956 532 

75/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956, me vendimin dhe materialin përkatës, për 
shqyrtimin e projektplanit të dytë 5-vjeçar të zhvillimit të 
ekonomisë popullore dhe të kulturës gjatë viteve 1956-1960. 

1956 131 

75/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
shqyrtimin e projektplanit të dytë 5-vjeçar të zhvillimit të 
ekonomisë popullore dhe të kulturës gjatë viteve 1956-1960. 

1956 18 

76 Relacion mbi organizatat shoqërore që nuk ndjekin qëllime 
ekonomike. 

1956 28 

77 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me vendimin dhe relacionin përkatës. 

1956 30 

78 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me projektplanin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të çështjeve që do të marrë në shqyrtim Kryesia e 
Këshillit të Ministrave dhe Këshilli i Ministrave për 3-mujorin 
e IV-të të vitit 1956. 

1956 16 

79 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.11.1956 me vendimin, portokollin dhe materialin përkatës, 
mbi shqyrtimin e deklaratës së Qeverisë së RPSH-së për 
marrëdhëniet midis RP të Shqipërisë, Bashkimit Sovjetik dhe 
vendeve të tjera socialiste. 

1956 12 

80 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.11.1956 me vendimin përkatës, për një zbritje të re të 
çmimeve dhe mbi ngritjen e rrogave dhe pensioneve të ulta. 

1956 34 

81 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe relacionin përkatës, për 
aprovimin e statutit tip të kooperativave bujqësore. 

1956 41 

82 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me raportin përkatës, mbi masat për forcimin e 
NBSH-ve. 

1956 46 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

83 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me raportin përkatës për prodhimin e mishit të 
derrit dhe bazën ushqimore. 

1956 27 

84 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me urdhëresën, relacionin përkatës për kredinë e 
diferencuar. 

1956 11 

85 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956, për taksën mbi aktet dhe taksën e pullës së 
bashku me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës. 

1956 23 

86 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
Sigurimet Shoqërore Shtetërore. 

1956 7 

87 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me relacionin përkatës, për kontrollin dikasterial. 

1956 8 

88 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me ligjin, vendimin dhe materialin përkatës, për 
realizimin e buxhetit të shtetit për vitin 1956 dhe 
projektbuxhetit të shtetit për vitin 1957. 

1956 72 

89 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi ndryshimet në tatimin e ekonomisë buqësore. 

1956 28 

90 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me dekretin, vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi taksat lokale. 

1956 31 

91 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me vendimin përkatës, mbi ndryshimin e tarifave 
të tatimit mbi xhiro për disa artikuj kozmetike. 

1956 3 

92 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi lëshimin e lejeve të profesionit dhe tarifat e 
tyre. 

1956 1 

93 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi tatimin e beqarëve. 

1956 1 
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94 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi ndihmën  shtetërore në të holla nënave me 
shumë fëmijë dhe nënave të vetme me relacionin  përkatës. 

1956 3 

95 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi ndryshimin e nenit 40 të dekretit 1316 datë 
19.07.1956 dhe tatimin mbi të ardhurat e popullsisë. 

1956 1 

96 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi administratat dhe pazaret. 

1956 2 

97 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi shqyrtimin e projektplanit të valutave dhe 
projektplanit të të ardhurave dhe shpenzimeve jotregtare për 
vitin 1957. 

1956 3 

98 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të zhvillimit të  ekonomisë dhe të 
kulturës popullore për vitin 1957. 

1956 258 

98/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës popullore për vitin 1957. 

1956 11 

98/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës popullore për vitin1957. 

1956 9 

98/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të zhvillimit të ekonomisë dhe të 
kulturës popullore për vitin 1957. 

1956 17 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

99 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 20.01.1956. 

1956 8 

100 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.17 datë 20.01.1956, mbi 
caktimin e standarteve dhe të artikujve të rinj gjatë vitit 1956. 

1956 9 
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101 Informacion i Komisionit Qeveritar shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave më datë 20.01.1956, mbi 
dëmet dhe detyrat në liqenin artificial mbi lumin e Matit. 

1956 8 

102 Informacioni i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr.279 datë 05.08.1955, lidhur me inventarizimin e kullotave 
verore. 

1956 2 

103 Informacioni i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956, mbi pajisjen e një kategorie punonjësish të  
bujqësisë me veshmbathje. 

1956 2 

104 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.01.1956, mbi akordim fondi për pagim dëmi 
aksidental. 

1956 4 

105 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.01.1956, mbi uljen e alokacioneve, shkurtimin e 
organikave në përfaqësitë tona jashtë shtetit dhe mbi uljen e 
dietave e tjerë. 

1956 17 

106 Relacioni i Shoqatës së Sporteve Ushtarake shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956, mbi garat dhe takimet miqësore ndërkombëtare 
për gjithë llojet e sporteve ushtarake. 

1956 2 

107 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.21 datë 02.02.1956, mbi 
planin e kreditit dhe të arkës për 3-mujorin e I-rë të vitit 1956. 

1956 15 

108 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.30 datë 02.02.1956, mbi 
shtesën e kontigjentit të rojeve civile. 

1956 5 

109 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.31 datë 02.02.1956, mbi 
aprovimin e përqindjes së dëmit për fatkeqësitë natyrore të 
pemëve frutore dhe bletëve për vitin 1955. 

1956 5 

110 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.35 datë 02.02.1956, mbi 
normativat e pajisjes së institucioneve shëndetësore. 

1956 16 
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111 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.33 datë 02.02.1956, mbi 
ndryshimin e planit të xhiros së mallrave për vitin 1956. 

1956 9 

112 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.25 datë 02.02.1956, mbi 
vjeljen e avancës së bonove të stimulacionit që u është dhënë 
fshatarëve kundrejt kontratave për dorëzimin e bimëve 
industriale dhe prodhimeve të tjera bujqësore e blegtorale. 

1956 5 

113 Relacioni i Ministrisë së Buqësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 02.02.1956, mbi 
kërkesën e shtimit të instruktorëve për kooperativat bujqësore 
në organikat e rretheve. 

1956 3 

114 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi organizimin 
gjyqësor. 

1956 12 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.32 datë 02.02.1956, mbi 
caktimin e numrit të rojeve të komiteteve ekzekutive të kp të 
rretheve dhe të lokaliteteve. 

1956 13 

116 Vërejtje mbi informacionin lidhur me djegien aksidentale të 
një sasie gruri dhe tagjie në SMT-në e Shijakut. 

1956 1 

117 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.27 datë 01.02.1956 dhe 
Nr.28 datë 02.02.1956, mbi heqje mase disiplinore. 

1956 4 

118 Informacioni i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 02.02.1956, mbi 
realizimin dhe dorëzimin e ndërtesave të banimit. 

1956 2 

119 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.22 datë 02.02.1956, mbi 
disa ndryshime në organizimin dhe kompetencat e Arbitrazhit 
Shtetëror. 

1956 7 

120 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materialin përkatës, mbi dhënie pensioni 
familjar. 

1956 6 

121 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.02.1956. 

1956 9 
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122 Relacioni me projektvendimin dhe projektrregulloren e 
Aparatit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 11.02.1956, mbi administrimin e dokumenteve 
sekret, tepër sekret dhe tepër sekret të rëndësisë së veçantë. 

1956 39 

123 Vendim i Këshilit të Ministrave Nr.50 datë 11.02.1956, mbi 
aprovimin e kontigjenteve të personelit drejtues e 
administrativ të organikave për ndërmarrjet ekonomike, 
shtetërore, organizative kooperativiste dhe institucionet 
buxhetore. 

1956 23 

124 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.49 datë 11.02.1956 dhe 
Nr.52 datë 11.02.1956, mbi krijim, suprimim dhe funksionimin 
e ndërmarrjeve ekonomike. 

1956 14 

125 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.37 datë 11.02.1956, mbi 
normat e ushqimit dhe të veshmbathjes së të burgosurve me 
shtetësi të huaj. 

1956 6 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.45 datë 11.02.1956, mbi 
tarifat e turizmit. 

1956 6 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.43 datë 11.02.1956, mbi 
rivlerësimin e mjeteve kryesore të ndërmarrjeve. 

1956 5 

128 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.02.1956, mbi problemin e impiantit dhe mekanizimit të 
Selenicës. 

1956 8 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.40 datë 11.02.1956, mbi 
plotësimin e mjeteve të xhiros së NISH Veshmbatjes Korçë. 

1956 5 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.52 datë 11.02.1956 së 
bashku me relacionin përkatës, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Ndërtimeve dhe Montimeve në Qytetin Stalin. 

1956 9 

131 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.54 datë 11.02.1956, mbi 
disa masa për përmirësimin e cilësisë së duhanit. 

1956 12 

132 Relacion me projektvendim të Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.02.1956, mbi përcaktimin e llojeve të rezervave të mallrave 
dhe financimin e tyre. 

1956 29 
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133 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
11.02.1956, mbi kontigjentin e rojeve të komiteteve ekzekutive 
të rretheve dhe lokaliteteve. 

1956 6 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.38 datë 11.02.1956, mbi 
anulimin e vendimit Nr.57 datë 27.10.1956 të Arbitrazhit 
Shtetëror të Qarkut të Korçës, ligjëruar nga Komiteti 
Ekzekutiv i KP të Qarkut të Korçës. 

1956 3 

135 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.39 datë 11.02.1956, mbi 
pagën mujore të ushtarakëve të liruar që ndjekin kursin e 
shoferëve. 

1956 3 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.36 datë 11.02.1956, mbi 
dhënien e flamujve të kuq tranzitorë fituesve të emulacionit 
socialist për 3-mujorin e IV-të të vitit 1955. 

1956 3 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.100 datë 12.02.1956, mbi 
dërgimin e studentëve për studime të larta jashtë shtetit dhe 
në vend për vitin 1956. 

1956 18 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.44 datë 11.02.1956 mbi 
përmirësimin e gjendjes së sektorit të pyjeve. 

1956 17 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.46 datë 11.02.1956, mbi 
shtypjen dhe prerjen nga  1/2 të bono-lekëve dhe shtesë 
emisioni në bono lekë. 

1956 1 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.47 datë 16.02.1956, mbi 
uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të mbetura stoqe. 

1956 2 

141 Relacione të Aparatit dhe Komisionit të Planit të Shtetit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.02.1956, mbi industri-miniera dhe buqësi për 5-
vjeçarin e II-të. 

1956 20 

142 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.03.1956. 

1956 11 

143 Projektvendim me projektrregullore shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 05.03.1956, mbi 
administrimin e dokumenteve sekret, tepër sekret dhe tepër 
sekret me rëndësi të veçantë. 

1956 39 
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144 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.73 datë 07.03.1956, mbi 
përpunimin e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë. 

1956 6 

145 Relacion i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 05.03.1956, mbi 
delegacionet që do të shkojnë e që do të vijnë nga jashtë shtetit 
gjatë vitit 1956. 

1956 2 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.105 datë 05.03.1956, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Kantierit Detar. 

1956 6 

147 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 05.03.1956, mbi transferimin e 
Parkut Automobilistik të Durrësit në depot e ushtrisë së 
Rrashbullit. 

1956 3 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.87 datë 05.03.1956, mbi 
aprovimin e rregullores mbi funksionimin e Komisionit 
Shtetëror për Projektimet në ndërtim. 

1956 15 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.86 datë 05.03.1956, mbi 
aprovimin e rregullores mbi të drejtat dhe detyrat e 
projektuesit të objekteve të ndërtimit. 

1956 8 

150 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.77 datë 05.03.1956 mbi 
sistemimin e ekonomisë fshatare që do të shpërngulen për 
shkak të ndërtimit të arxhinaturës në lumin e Shkumbinit. 

1956 12 

151 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Buqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.03.1956, mbi kundërpagesën e ujit. 

1956 8 

152 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.79 datë 05.03.1956, mbi 
bonifikimin e fushës së Thumanës. 

1956 6 

153 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.76 datë 05.03.1956, mbi 
pambukun fije hollë  "Barbadense" dhe masat favorizuese për 
kultivuesit e tij. 

1956 7 

154 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.82 datë 05.03.1956, mbi 
krijimin e një ndërmarrje buqësore shtetërore për prodhimin e 
fidanëve të hardhive të shartuara. 

1956 9 
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155 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.78 datë 05.03.1956, mbi 
masat disiplinore për mungesa në furnizimin me perime të 
qytetit të Tiranës. 

1956 2 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.75 datë 05.03.1956, mbi 
përgatitjen e një ekspozite të Luftës Nacionalçlirimtare dhe të 
ndërtimit të socializmit në vendin tonë. 

1956 4 

157 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.74 datë 05.03.1956, mbi 
masat për forcimin e  bibliotekave. 

1956 4 

158 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.80 datë 05.03.1956, mbi 
klasifikimin e minierave që kanë shfaqje të gazit metan. 

1956 10 

159 Vendim i Këshillit të Ministave Nr.83 datë 05.03.1956, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë të qymyrgurit kokërr. 

1956 4 

160 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.81 datë 05.03.1956, mbi 
dhënie pensionesh. 

1956 5 

161 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.5 datë 08.03.1956, mbi 
marrëdhëniet e drejtpërdrejta të institucioneve shtetërore me 
Bashkimin Sovjetik. 

1956 2 

162 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.03.1956. 

1956 5 

163 Relacion i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 24.03.1956, mbi disa 
kundërshtime lidhur me projektin e pagave të personelit 
administrativ. 

1956 5 

164 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.117, 118 e 119  datë 
29.03.1956, mbi tabelat e pagave të punonjësve të 
institucioneve qendrore dhe lokale. 

1956 3 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.109 datë 24.03.1956, mbi 
shpërndarjen e një sasie misri për të dëmtuarit nga dimri. 

1956 2 

166 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1956. 

1956 24 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.157 datë 29.03.1956, mbi 
masat kundër kuadrit të Ndërmarrjes së Prodhimit të Qytetit 
Stalin për falsifikim të dhënash dhe përvetësim pasurie. 

1956 6 
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168 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.131 datë 29.03.1956, 
Nr.132 datë 29.03.1956, mbi krijimin e Kombinatit të 
Konservave Vlorë, Ndërmarrjes Minerale të Kromit Tropojë 
dhe të Ndërmarrjes së Uzinës së Përpunimit të Naftës Cërrik. 

1956 13 

169 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1956, mbi caktimin e vendit të Fabrikës së Qelqit. 

1956 4 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.147 datë 29.03.1956, mbi 
shpronësimin e disa shtëpive për nevoja të Ndërrmarrjes 
Minerale Sera Selenicë. 

1956 2 

171 Relacion i Komisionit Qeveritar shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi 
ankesën e fshatarëve të katundit Mamurras lidhur me 
ndërtimin e trojeve për familjet që do të shpërngulen nga 
Mati. 

1956 3 

172 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi 
gjendjen e punimeve në Rafinerinë e Naftës Cërrik dhe 
Vajgursjellësin në Qytetin Stalin-Patos. 

1956 6 

173 Informacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1956, mbi gjendjen e Kombinatit të Peshkut Vlorë. 

1956 4 

174 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1956, mbi përfundimin e grumbullimit të pambukut, 
panxharit, elbit distik dhe ullirit për sezonin 1955-1956. 

1956 14 

175 Relacioni i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi 
punimet e Kombinatit të Konservimit të Peshkut dhe Frutave 
Vlorë. 

1956 4 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.171 datë 29.03.1956, mbi 
disa masa për shpejtimin e punimeve në Hidrocentralin 
"Enver". 

1956 15 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.145 datë 23.03.1956, mbi 
prodhimin e asortimenteve të reja për vitin 1956. 

1956 43 
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178 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.134 datë 29.03.1956, mbi 
shtesën në planin e grumbullimit të qumështit. 

1956 15 

179 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.140 datë 29.03.1956, mbi 
prodhimin dhe tregtimin e perimeve dhe të patateve. 

1956 22 

180 Relacion i Ministrisë së Tregtisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi 
zhvillimin e tratativave për përfundimin e marrëveshjeve 
tregtare për vitin 1956. 

1956 11 

181 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.120 datë 29.03.1956, mbi 
pjesëmarrjen në panairin ndërkombëtar të vendit tonë në vitin 
1956. 

1956 5 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.115 datë 29.03.1956, mbi 
caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë në tregun ar-valutë. 

1956 1 

183 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.03.1956, mbi sistemin agrar gjatë viteve 1956-1960. 

1956 8 

184 Informacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi sigurimin e lëndës 
djegëse për qytetin e Tiranës. 

1956 2 

185 Relacioni i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1956, mbi gjendjen e vendeve të izoluara nga bora në 
rrethin e Peshkopisë. 

1956 3 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.139 datë 16.03.1956, mbi 
financimin e objekteve të prapambetura të ndërtimit. 

1956 21 

187 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1956, mbi trajtimin ekonomik të shkollave 
ushtarake të mbrojtjes dhe të punëve të brendshme. 

1956 2 

188 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.121 datë 29.03.1956, mbi 
planin e kreditit dhe të arkës për 3-mujorin e II-të të vitit 1956. 

1956 10 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.116 datë 29.03.1956, mbi 
shtesën në strukturën organizative dhe kontigjentin e 
personelit të Komisionit të Planit të Shtetit. 

1956 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

190 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1956, mbi spërkatjen residuale të ndërtesave pa 
pagesë. 

1956 4 

191 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1956, mbi tarifat në institucionet shëndetësore. 

1956 6 

192 Projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Financave shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 29.03.1956, mbi forcimin e mëtejshëm të 
fiskulturës. 

1956 4 

193 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Lartë të 
Atestimit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 29.03.1956, mbi gradat dhe titujt shkencorë 
dhe mbi aspiraturën. 

1956 13 

194 Relacione të Ministrisë së Financave e të Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1956, mbi mbulim humbjeje nga ulja e çmimeve të 
trikotuarave që janë me defekt dhe që kanë mbetur stoqe. 

1956 3 

195 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi ndryshimin e 
vendimit Nr.454 datë 21.12.1955, lidhur me tarifat e çmimet e 
biletave për udhëtimin e pasagjerëve në transportin 
automobilistik dhe hekurudhor. 

1956 3 

196 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.03.1956, mbi marrëveshjen 
tregtare midis Aeroflotit të Bashkimit Sovjetik (BRSS) dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve të RPSH-së. 

1956 11 

197 Relacioni i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
shqyrtuar në Kryesinë e Këshillit të Ministrave datë 
29.03.1956, mbi dhënien e disa kapanoneve Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Artizanatit Kavajë për 
transferimin e Fabrikës së Litarit nga Rrogozhina. 

1956 1 
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198 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.129 datë 29.03.1956, mbi 
gërmimet arkeologjike në Butrint dhe Babunjë të Re si dhe 
punimet në disa monumente të kulturës në Butrint dhe Pojan. 

1956 5 

199 Relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë datë 29.03.1956, mbi shtetëzimin e disa 
ndërtesave. 

1956 1 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.123 datë 29.03.1956, mbi 
ratifikimin e protokollit të Sesionit të III-të të Komisionit 
Shqiptaro-Gjerman për Bashkëpunim Tekniko-s 
Shkencor. 

1956 17 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.146 datë 29.03.1956, mbi 
sigurimin e ujit të pijshëm për qytetin e Fierit. 

1956 3 

202 Informacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 26.03.1956, mbi sigurimin e qytetit 
të Elbasanit nga rreziku i përmbytjes. 

1956 3 

203 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.114 datë 29.03.1956, mbi 
ndryshimet në organikën e Kryeministrisë. 

1956 3 

204 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.04.1956. 

1956 10 

205 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.165 datë 11.04.1956, mbi 
disa masa për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të gjeologjisë. 

1956 26 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
krijimin e disa ndërmarrjeve të sektorit të industrisë. 

1956 5 

207 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.166 datë 11.04.1956, mbi 
standartet shtetërore. 

1956 34 

208 Relacioni me projektvendimet e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.04.1956, mbi tarifat e tatimit mbi xhiro. 

1956 16 

209 Raporti me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 11.04.1956, mbi realizimin e fushatës për 
grumbullimin e të vonave të vitit 1955. 

1956 15 
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210 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.150 datë 11.04.1956, mbi 
një ndryshim në vendimin Nr.7 datë 17.01.1956, mbi kursimin 
e fondit të garantuar në ushqim dhe veshmbathje. 

1956 4 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.156 datë 11.04.1956, mbi 
aprovimin e planit të fuqisë punëtore për 3-mujorin e II-të të 
vitit 1956. 

1956 6 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.148 datë 11.04.1956, mbi 
shpronësimin e pasurive të paluajtshme. 

1956 5 

213 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Këshillit të Ministrave datë 11.04.1956, mbi 
shpronësim shtëpish. 

1956 2 

214 Relacioni i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 11.04.1956, mbi 
Ujësjellësin e Durrësit. 

1956 3 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.162 datë 11.04.1956, mbi 
disa masa për forcimin e mëtejshëm të fiskulturës dhe sportit. 

1956 16 

216 Raporti me projektudhëzimin e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.04.1956, mbi kontrollin e brendshëm financiar 
dikasterial. 

1956 12 

217 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
10.04.1956, mbi inventarizimin vjetor. 

1956 4 

218 Protokoll i mbajtur në Zyrën e zv/ministrit të Bujqësisë dhe 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 11.04.1956, mbi problemin e sigurimit të domateve e 
frutave për Fabrikën e Konservave Vlorë, Elbasan, Korçë dhe 
Shkodër. 

1956 3 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Bimëve Mjekësore. 

1956 10 

220 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.05.1956. 

1956 4 
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221 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.176 datë 04.05.1956, mbi 
avancimin e disa objekteve të ndërtimit të vitit 1957, në vitin 
1956. 

1956 16 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.186 datë 04.05.1956, mbi 
tatimin mbi xhiro të disa prodhimeve. 

1956 11 

223 Informacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 04.05.1956, mbi realizimin e 
deficiteve të eksportit të vitit 1955 dhe të planit të 3-mujorit të 
I-rë të vitit 1956. 

1956 2 

224 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Vlorë shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 04.05.1956, mbi disa shkelje të disiplinës së 
planit në ish-Qarkun e Vlorës. 

1956 7 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.177 datë 04.05.1956, mbi 
rajonizimin e racave të gjësë së gjallë. 

1956 15 

226 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.185 datë 04.05.1956, mbi 
mënyrën e jetërsimit të tokave shtetërore për ndërtim. 

1956 6 

227 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave datë 
04.05.1956, mbi organizimin e provimeve semestrale të 
lëndëve të kulturës së përgjithshme për Teknikumin 
Financiar-Ekonomik "11 Janari", me korespondencë pranë 
shkollave të mesme në qarqe e rrethe. 

1956 3 

228 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 04.05.1956, mbi zbatimin praktik të 
sistemit të ri të pagave për punonjësit e Kryeministrisë. 

1956 2 

229 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.178 datë 08.05.1956, mbi 
normat e punës së arsimtarëve në shkollat e mesme 
profesionale, teknikume dhe në shkollat e rezervave të punës. 

1956 10 

230 Informacion i Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 04.05.1956, mbi 
planifikimin e kontigjenteve për entet. 

1956 2 

231 Informacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, datë 04.05.1956, mbi një ndryshim në 
mënyrën e shpërndarjes së banesave në qytetin e Tiranës. 

1956 2 
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232 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.05.1956. 

1956 3 

233 Relacioni me projektrregulloren e Komisionit të Planit të 
Shtetit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 21.05.1956, mbi normat e punës dhe punën 
me akord. 

1956 16 

234 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.05.1956, mbi buxhetin e familjes me vendimin 
përkatës. 

1956 5 

235 Relacioni i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 21.05.1956, mbi dhënie 
valute. 

1956 1 

236 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Ndërtimit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.05.1956, mbi caktimin e përqindjes së vështirësisë së 
tre objekteve të reja në sektorin e ndërtimit. 

1956 2 

237 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave Nr.8 datë 21.05.1956, mbi 
paradhënien për bimët industriale dhe prodhimet bujqësore e 
blegtorale të kontraktuara. 

1956 9 

238 Relacioni me projektvendimin e Këshillit Qëndror të 
Bashkimeve Profesionale, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 21.05.1956, mbi kalimin e tre 
godinave shtetërore të ndodhura në Sarandë në pronësinë e 
Bashkimeve Profesionale. 

1956 2 

239 Relacioni i Ministrisë së Drejtësisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 21.05.1956, mbi 
suprimimin e Gjykatës së Qarkut të Beratit. 

1956 1 

240 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.205 datë 21.05.1956, mbi 
ratifikimin e protokollit të Sesionit të II-të të Komisionit 
Shqiptaro-Kinez për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 5 

241 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi shtetëzimin e një 
mulliri me ujë. 

1956 7 
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242 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.194 datë 21.05.1956 mbi 
aprovimin e projekdekretit, mbi ndryshimet në dekretin 
Nr.2246 datë 26.03.1956 për caktimin e shtrirjes së gjykatave të 
qarqeve dhe ato popullore me dekretin dhe materialin 
përkatës. 

1956 11 

243 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 21.05.1956, mbi kërkesën e disa 
mjekëve të huaj për 1 vit. 

1956 2 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.197 datë 21.05.1956, mbi 
refuzimin e një kërkese kundër vendimit të Arbitrazhit 
Shtetëror. 

1956 2 

245 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 21.05.1956, mbi gjendjen dhe 
funksionimin e bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1956 10 

246 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.07.1956. 

1956 2 

247 Raport dhe relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë 
dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 05.07.1956, mbi 
prodhimin dhe krijimin e rezervave sezonale në NISH tullat. 

1956 6 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.259 datë 05.07.1956, mbi 
disa masa për realizimin e prodhimit në Kombinatin e Drurit 
dhe Sharrën e Pukës. 

1956 13 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.266 datë 05.07.1956, mbi 
ngritjen e Repartit të Fermentimit të Duhanit në Elbasan. 

1956 4 

250 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.249 datë 05.07.1956, mbi 
shtimin e kapacitetit të Fabrikës së Stazhionimit në Fushë-
Arrëz (Pukë). 

1956 6 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.263 datë 05.07.1956, mbi 
rikonstruksionin e Fabrikës së Gomës Durrës. 

1956 10 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.248 datë 05.07.1956, mbi 
sigurimin e planit të prodhimit të ekstrakttaninit për vitin 
1957 dhe mbi ndryshimin në prodhim të disa asortimenteve. 

1956 5 
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253 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.265 datë 02.07.1956, mbi 
masat për zbulimin e vendburimeve të disa mineraleve të 
boksit etj. 

1956 5 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.250 datë 05.07.1956, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes së Furnizimit të Punëtorëve Mborje-
Drenovë. 

1956 6 

255 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.260 datë 05.07.1956, mbi 
ndryshimin e fondit të pagave për vitin 1956. 

1956 8 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.281datë 05.07.1956, mbi 
marrjen e masave kundër punonjësve të disa ndërmarrjeve. 

1956 16 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.251 datë 05.07.1956, mbi 
korrigjimin e planit të kantierit detar për vitin 1956. 

1956 6 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.276 datë 05.07.1956, mbi 
aprovimin për projektimin dhe preventivimin e objekteve të 
ndërtimeve për vitin 1957. 

1956 32 

259 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Ndërtimit 
shtruar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave datë 05.07.1956, 
mbi krijimin e Ndërmarrjes së Prodhimit të Materialeve të 
Ndërtimit. 

1956 6 

260 Relacioni i Aparatit shtruar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 05.07.1956, mbi furnizimin me 
çimento të Hidrocentralit "Enver" (Karl Marks) nga  
Fabrika e Çimentos në Vlorë. 

1956 1 

261 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.270 datë 05.07.1956, mbi 
aprovimin e projektidesë për ndërtimin e ujësjellësit Tiranë-
Durrës. 

1956 9 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.252 datë 05.07.1956, mbi 
heqjen e pagës në të holla për bloje. 

1956 3 

263 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.267 datë 05.07.1956, mbi 
zëvendësimin e drurëve me qymyrguri. 

1956 14 

264 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 05.07.1956, mbi gjendjen e 
ekonomisë lokale dhe masat për përmirësimin e saj. 

1956 6 
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265 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
05.07.1956, mbi planifikimin e kontigjenteve për ente. 

1956 3 

266 Informacione të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
05.07.1956, mbi realizimin e planit të grumbullimit të 
qumështit dhe industrializimin e tij për sezonin dimëror 
1janar-31maj. 

1956 7 

267 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave Nr.11 datë 05.07.1956, mbi 
disa ndryshime në urdhëresën Nr.8 datë 21.05.1956, mbi 
paradhënien për bimët industriale dhe prodhimet bujqësore e 
blegtorale të kontraktuara. 

1956 3 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.273 datë 05.07.1956, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë të perimeve, frutave, patateve dhe 
të rrushit. 

1956 18 

269 Relacione të Ministrisë së Financave dhe të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 05.07.1956, mbi kontrollin dhe 
administrimin e obligacioneve të huave në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Kursimeve e Sigurimeve dhe të Thesarit në 
Drejtorinë e Arkave të Kursimeve. 

1956 9 

270 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.244 datë 05.07.1956, mbi 
planin e kreditit dhe të arkës për 3-mujorin e III-të të vitit 
1956. 

1956 12 

271 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.246 datë 05.07.1956, mbi 
rrogën e ushtarakëve që shërbejnë pranë ministrive dhe 
institucioneve joushtarake. 

1956 6 

272 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.07.1956, mbi përgatitjen e kuadrove kontabël 
financierë dhe trajnimi i tyre. 

1956 7 
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273 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.279 datë 05.07.1956, mbi 
kontrollin financiar të ushtruar në Komitetin Ekzekutiv 
Provizor të Rrethit të Vlorës, për periudhën 1 janar deri 15 maj 
1956. 

1956 11 

274 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 05.07.1956, mbi përfocimin e profilaksisë kundër disa 
sëmundjeve të gjësë së gjallë dhe përmirësimin e punës në 
klinika dhe thertore. 

1956 10 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.255 datë 05.07.1956, mbi 
disa masa për vjeljen e misrit në ndërmarrjet bujqësore 
shtetërore. 

1956 10 

276 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.268 datë 05.07.1956, mbi 
mënyrën e shitjes së automjeteve, gomave, të pjesëve të 
këmbimit dhe të karburanteve, kooperativave bujqësore. 

1956 8 

277 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.261 datë 05.07.1956, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë të pompave spërkatëse hungareze 
marka "Pajai Semiparim 5" dhe vendimet Nr.275 datë 
05.07.1956, Nr.262 datë 05.07.1956 dhe Nr.274 datë 05.07.1956, 
mbi çmimet me shumicë të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale, çmimet me shumicë dhe pakicë të disa barnave dhe 
reaktivëve dhe uljen e çmimeve të çifteve të gjuetisë dhe të 
saçmave. 

1956 34 

278 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.277 datë 05.07.1956 mbi 
një shtesë në vendimin Nr.454 datë 21.12.1955, mbi tarifat dhe 
çmimet e biletave për udhëtimin e pasagjerëve në transportin 
automobilistik dhe hekurudhor. 

1956 2 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.247 datë 05.07.1956, mbi 
dhënien e një fondi për Konferencën Kombëtare të 
Novatorëve dhe Racionalizatorëve. 

1956 49 

280 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.256 datë 05.07.1956, mbi 
refuzim rekursi kundër vendimit të Arbitrazhit Shtetëror. 

1956 4 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.257 datë 05.07.1956, mbi 
caktimin e numrit të gjyqtarëve e ndihmësgjyqtarëve të 
gjykatave të qarqeve. 

1956 5 
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282 Relacioni me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit shqyrtuar në Kryesi të Këshillit të Ministrave 
datë 05.07.1956, mbi dhënie stimulacioni për grumbullimet e 
lira të leshit. 

1956 4 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.254 datë 05.07.1956, mbi 
kalimin e tokave në pronësi nga ndërmarrjet bujqësore në 
kooperativat bujqësore. 

1956 3 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.253 datë 05.07.1956, mbi 
anulimin e një vendimi të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit 
Durrës, mbi pajisjen me triska. 

1956 7 

285 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.258 datë 05.07.1956, mbi 
aprovimin e planit të fuqisë punëtore për 3-mujorin e III-të të 
vitit 1956. 

1956 6 

286 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 05.07.1956, mbi projektvendimin për shtesa 
fondi në Fabrikën e Konservave Korçë. 

1956 4 

287 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 05.07.1956, mbi shkarkim kuadri 
në institucione shkencore e studimore (Aleks Buda e Ismail 
Topçiu). 

1956 4 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.271 datë 05.07.1956, mbi 
shpërndarjen e teknikëve të mesëm që mbaruan mësimet e 
vitit mësimor 1955-1956. 

1956 6 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.282 datë 05.07.1956, mbi 
dhënien e flamujve të kuq tranzitorë vjetor të Këshillit të 
Ministrave, për realizimin e planit të grumbullimit të artikujve 
të detyrueshëm dhe tepricë. 

1956 8 

290 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.245 datë 05.07.1956 mbi 
disa ndryshime në planin e furnizimit të vitit 1956. 

1956 6 

291 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956. 

1956 1 
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292 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 25.07.1956, mbi mundësinë e një 
shfrytëzimi më të mirë të industrisë mekanike. 

1956 31 

293 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.17 datë 25.07.1956, mbi 
prodhimin dhe shpërndarjen e pjesëve të këmbimit. 

1956 21 

294 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 25.07.1956, mbi 
gjendjen e punimeve të Rafinerisë së Naftës dhe linjës së 
vajgursjellësit Cërrik-Qyteti Stalin-Patos deri më 30.06.1956. 

1956 4 

295 Raport informativ i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
25.07.1956, mbi punimet e Hidrocentralit "Enver" (Karl Marks) 
dhe linjat e tensionit të lartë. 

1956 4 

296 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 25.07.1956, mbi propozimin e çmimeve të 
duhanit në 6 klasa. 

1956 5 

297 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.256 datë 25.07.1956, mbi 
studimin dhe shfrytëzimin e burimeve të hekur-nikelit. 

1956 17 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.309 datë 25.07.1956, mbi 
përgatitjen e kuadrit topograf dhe marksheider. 

1956 12 

299 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.290 datë 25.07.1956, mbi 
caktimin e çmimit të shitjes me pakicë të çimentos sipas 
cilësisë. 

1956 3 

300 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.284 datë 25.07.1956 dhe 
Nr.291 datë 25.07.1956, mbi çmimet e grumbullimeve në 
tregtinë e lirë dhe caktimi e normës së grumbullimit. 

1956 16 

301 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Tregtisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi tregtinë e vogël private. 

1956 4 

302 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 25.07.1956, mbi rregulloren e të drejtave të 
autorit. 

1956 28 
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303 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.285 datë 25.07.1956, mbi 
organikat tipe dhe me norma në institucionet nacionale dhe 
lokale. 

1956 54 

304 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.312 datë 25.07.1956, mbi 
pagën e mjekëve pedagogë që kryejnë punë edhe në 
institucione shëndetësore. 

1956 4 

305 Relacioni me marrëveshjen e Ministrisë së Komunikacioneve 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi marrëveshjen  e komunikacionit ajror me 
Republikën Popullore të Hungarisë. 

1956 13 

306 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 25.07.1956, mbi mënyrën e 
financimit të gomave jashtë përdorimit. 

1956 2 

307 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.295 datë 25.07.1956, mbi 
zbatimin e hozrashotit në SMT-në e Korçës. 

1956 5 

308 Informacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi gjendjen e tanishme të kadastrës. 

1956 4 

309 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi krijim ndërmarrjeje bujqësore shtetërore. 

1956 6 

310 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi rezultatet ekonomike të ndërmarrjeve 
bujqësore shtetërore për vitin 1955. 

1956 4 

311 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi pajisjen e personelit pyjor me 
veshmbathje. 

1956 6 

312 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi bllokun e pemëve të Marinës në 
Roskovec. 

1956 2 
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313 Informacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.07.1956, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.82 datë 05.03.1956 lidhur me disa ndryshime të 
tij për krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore të Fidanëve të 
Hardhive të Shartuara. 

1956 3 

314 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit 
shqyrtuar dhe aprovuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 25.07.1956, mbi regjistrimin e përgjithshëm 
të pemëve drufrutore. 

1956 8 

315 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.297 datë 25.07.1956, mbi 
anulimin e një vendimi të Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit 
të Tropojës. 

1956 3 

316 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 25.07.1956, mbi marrëveshjen dhe 
konditat e përgjithshme për realizimin e bashkëpunimit 
tekniko-shkencor. Projekt i paraqitur nga pala hungareze. 

1956 1 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.193 datë 25.07.1956, mbi 
pagën e shoferëve të autofrigoriferëve. 

1956 2 

318 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.303 datë 25.07.1956 mbi 
kulturën e krimbit të mëndafshit. 

1956 16 

319 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.288 datë 25.07.1956, mbi 
disa ndryshime në planin e lëndës djegëse. 

1956 10 

320 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.292 datë 25.07.1956, mbi 
zbritjen e planit të prodhimit të miellrave për 3-mujorin e II-të 
të vitit 1956. 

1956 2 

321 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.287 datë 25.07.1956, mbi 
aprovimin e konventës midis Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federative 
të Jugosllavisë. 

1956 11 

322 Relacioni Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 25.07.1956, mbi 
zbatimin e detyrave nga punonjësit, sipas rregullores së 
Këshillit të Ministrave Nr.273 datë 30.09.1954. 

1956 2 
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323 Informacion i delegacionit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 25.07.1956, mbi delegacionin 
shqiptar që morri pjesë në Konferencën e Moskës për 
karantinën. 

1956 3 

324 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
25.07.1956, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr.43 datë 11.02.1956, lidhur me rivleftësimin e mjeteve 
kryesore të ndërmarrjeve. 

1956 2 

325 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.298 datë 25.07.1956, mbi 
konfeksionimin nga Bashkimi Qëndror i Artizanatit të 280.000 
ml.të leshta dhe të pambukta mbi planin e vitit 1956. 

1956 2 

326 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.294 datë 25.07.1956, mbi 
grumbullimin për vitin 1956 të një sasie fare gruri mbi planin. 

1956 1 

327 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.300 datë 25.07.1956, mbi 
dhënien e një fondi për garat socialiste lidhur me 15-vjetorin e 
formimit të PPSH-së. 

1956 2 

328 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.08.1956. 

1956 1 

329 Informacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 16.08.1956, mbi verifikimin e 
zbatimit të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.387 datë 
14.10.1955, për vënien në shfrytëzim të Uzinës së Përpunimit 
të Naftës Cërrik. 

1956 3 

330 Raporti i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.08.1956, mbi gjendjen e Kombinatit të Konservave Vlorë 
dhe të tri fabrikave të konservave Korçë, Elbasan dhe 
Shkodër. 

1956 5 

331 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 16.08.1956, mbi plotësim mjetesh xhiroje të 
disa ndërmarrjeve. 

1956 8 
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332 Raporti dhe informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Tregtisë e tjerë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 16.08.1956, mbi kualitetin dhe 
asortimentet e reja të prodhimeve. 

1956 15 

333 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.340 datë 16.08.1956, mbi 
një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.474 
datë 29.12.1955, mbi çmimet limite të grumbullimit të disa 
prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. 

1956 3 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.342 datë 16.08.1956, mbi 
masat për përmirësimin e përgatitjes së kuadrove në 
teknikumet bujqësore. 

1956 12 

335 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.334 datë 16.08.1956, mbi 
marrjen në shërbim të disa teknikëve operativë për tokat e reja 
dhe për krijimin e një dege në Ministrinë e Bujqësisë. 

1956 9 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.346 datë 16.08.1956, mbi 
aprovimin e organikës së ndërmarrjeve lokale frutore në 
Peshkopi. 

1956 5 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.343 datë 16.08.1956, mbi 
një ndryshim në vendimin Nr.90 datë 05.03.1956. 

1956 5 

338 Relacion me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.08.1956, mbi riorganizimin e teknikumeve bujqësore 
dhe Teknikumin Zoo-Veterinar. 

1956 7 

339 Relacioni i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.08.1956, mbi 
gjendjen e punimeve në bonifikimin integral të Myzeqesë. 

1956 3 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.333 datë 16.08.1956, mbi 
disa shtesa e ndryshime në objektet e ndërtimit dhe investime 
për vitin 1956. 

1956 15 

341 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit shqyrtuar në mbledhjen 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 16.08.1956, mbi 
gjendjen e punimeve në Ndërmarrjen Rruga-Ura. 

1956 4 
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342 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.347 datë 16.08.1956, mbi 
aprovimin e nomenklaturës së normave të ngarkim-
shkarkimit. 

1956 39 

343 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.341 datë 16.08.1956, mbi 
trajtimin ekonomik të fatorinove dhe shoferëve të Postës 
Sekrete. 

1956 5 

344 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.08.1956, mbi sigurimin dhe transportimin e mallrave në 6-
mujorin e I-rë të vitit 1956. 

1956 8 

345 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.339 datë 16.08.1956, mbi 
përgatitjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e dokumenteve me 
vleftë dhe formularëve që i nënshtrohen kontrollit të rreptë. 

1956 13 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.330 datë 16.08.1956, mbi 
disa dispozita të reja në lidhje me arsimin për të rritur. 

1956 8 

347 Relacioni me projektvendimin e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 16.08.1956, mbi shtimin e kapacitetit të 
kullotave të Ndërmarrjes Shtetërore të Rritjes së Derrave 
Gosë-Kavajë. 

1956 5 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.345 datë 16.08.1956, mbi 
dhënie fondi Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve për çelje 
tokash të reja. 

1956 3 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.344 datë 16.08.1956, mbi 
shpronësimin e pasurive të paluajtshme. 

1956 5 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.335 datë 16.08.1956, mbi 
aprovimin e rregullores së përkohshme për Mbrojtjen Lokale 
Kundërajrore. 

1956 41 

351 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
16.08.1956, mbi shtetëzimin e disa godinave private në Qarkun 
e Shkodrës. 

1956 10 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.331 datë 16.08.1956, mbi 
hartimin e monografisë "Gjeografia ekonomike e Shqipërisë". 

1956 6 
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353 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.329 datë 16.08.1956, mbi 
ndihmën ekonomike fshatarëve të Trebishtit (Peshkopi) të 
dëmtuar nga djegia aksidentale. 

1956 4 

354 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.326 datë 16.08.1956, mbi 
dhënie fondi Kryeministrisë (për dhurata). 

1956 1 

355 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.325 datë 16.08.1956, mbi 
dhënie fondi Ministrisë së Bujqësisë për shpenzime të 
Kongresit të III-të të Kooperativave Bujqësore. 

1956 2 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.328 datë 16.08.1956, mbi 
emërimin në Kolegjiumin e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1956 1 

357 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.317 datë 16.08.1956, mbi 
dhënie pensioni për merita shërbimi. 

1956 1 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.336 datë 16.08.1956, mbi 
disa masa në lidhje me sektorin e tregtisë private. 

1956 4 

359 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.338 datë 16.08.1956, mbi 
aprovimin e vendimit të Konferencës së mbajtur në Moskë në 
Maj 1956 për shkëmbim eksperience të punës në fushën e 
standartizimeve. 

1956 12 

360 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.09.1956. 

1956 1 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.359 datë 07.09.1956, mbi 
mbulimin e humbjeve të ndërmarrjeve tregtare shtetërore 
NISH Ulëz dhe të Ndërmarrjes Tregtare Shtetërore të 
Furnizimit Special Tiranë. 

1956 6 

362 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.358 datë 07.09.1956, 
Nr.376 datë 07.09.1956, Nr.369 datë 07.09.1956 dhe Nr.377 datë 
07.09.1956, mbi krijimin e Ndërmarrjes Lokale të Ushqimit 
Social, të drejtorive të institucioneve qëndrore artistike, të 
Kabinetit të Folklorit dhe të Stacionit për Lëshimin e 
Aerosondave. 

1956 23 

363 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.375 datë 07.09.1956, mbi 
sistemimin e gjendjes së mallarave mbi normativë. 

1956 12 
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364 Vendime të  Këshillit të Ministrave Nr.360, 361, 363, 364, 362 
datë 07.09.1956, mbi çmimet e shitjes me pakicë dhe me 
shumicë për mallra vendi dhe të import-eksportit si dhe të 
grumbullimeve. 

1956 33 

365 Relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.09.1956, mbi përdorimin e pllakave për mbrojtjen e tullave. 

1956 1 

366 Relacion i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 01.09.1956, mbi 
mbulim humbjeje për diferencat e xhupave me vat dhe disa 
artikujve të tjerë të konfeksioneve. 

1956 1 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.367 datë 07.09.1956, mbi 
disa ndryshime në planin e punimeve minerale dhe çmimeve 
krelius të vitit 1956 në NMSH Bakri Rubik dhe Qymyrguri 
Memaliaj. 

1956 7 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.368 datë 07.09.1956, mbi 
ndryshimin e disa klasave në kategorizimin e punëtorëve. 

1956 7 

369 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.09.1956, mbi masat e marra për gadishmërinë e 
grumbullimit të bimëve industriale për sezonin e viteve 1956-
1957. 

1956 8 

370 Relacioni i Komisionit të Kontrollit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.09.1956, mbi dëmtimet e bllokut të pemëve të Marinës së 
Roskovecit dhe mbi mosngritjen e Fidanishtes Antifilokserike 
në Kavajë. 

1956 3 

371 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.371 datë 07.09.1956, mbi 
masat për përmirësimin e përgatitjes së kuadrove në Institutin 
e Lartë Bujqësor. 

1956 7 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.374 datë 07.09.1956, mbi 
disa masa për prodhimin e farnave hibride të misrit. 

1956 14 
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373 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.378 datë 07.09.1956, mbi 
përmirësimin e cilësisë së dhenve në ndërmarrjet shtetërore 
bujqësore e blegtorale si dhe në ekonomitë kooperativiste dhe 
privatët. 

1956 21 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.357 datë 07.09.1956, mbi 
paradhënien e kreditit agrar të kooperativave bujqësore 5.000 
kv. mish peshë e gjallë. 

1956 4 

375 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.370 datë 07.09.1956, mbi 
masat për luftimin e disa sëmundjeve në njerëz e kafshë dhe 
për përmirësimin e shërbimit veterinar. 

1956 20 

376 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.09.1956, mbi gjendjen e sëmundjeve gastro-intestinale. 

1956 5 

377 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.373 datë 07.09.1956, mbi 
dhënien e një ndihme sanitare, popullit vietnamez. 

1956 7 

378 Informacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, datë 07.09.1956, mbi mbylljen e vitit 
shkollor 1955-1956. 

1956 3 

379 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.09.1956, mbi riorganizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe të 
Artistëve dhe krijimin e konditave më të mira për punë 
krijuese. 

1956 10 

380 Relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së   Këshillit të Ministrave datë 
07.09.1956, mbi regjimin e hyrjes dhe të daljes në dikastere. 

1956 1 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.365 e 366 datë 
07.09.1956, mbi aprovimin e protokollit të Sesionit të III-të të 
Komisionit Shqiptaro-Polak e Shqiptaro-Çekosllovak për 
Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 14 

382 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.372 datë 07.09.1956, mbi 
ruajtjen e piramidave kufitare me Jugosllavinë. 

1956 14 
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383 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.09.1956, mbi pjesëmarrjen e 
vendit tonë në Komisionin e Përhershëm të Këshillit 
Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1956 2 

384 Relacioni i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.09.1956, mbi prodhimet prej leshi dhe samarët. 

1956 6 

385 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.09.1956, mbi pjesëmarrjen në 
mbledhjen e punjonjësve të industrisë së lehtë të vendeve 
pjesëmarrëse në Këshillin Ekonomik. 

1956 1 

386 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.09.1956. 

1956 1 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.398 datë 21.09.1956, mbi 
pastrimin e kupës së liqenit artificial të Hidrocentralit "Enver". 

1956 7 

388 Relacioni me projektvendimin e Drejtorisë së Gjeologjisë, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.09.1956, mbi krijimin e Komitetit Shtetëror të 
Gjeologjisë. 

1956 9 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.410 datë 21.09.1956, mbi 
ndryshimin e planit të prodhimit të naftës dhe të çimentos për 
vitin 1956. 

1956 13 

390 Relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
21.09.1956, mbi afatin e studimeve në Institutin e Lartë 
Politeknik. 

1956 2 

391 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.403 datë 21.09.1956, mbi 
masat për përmirësimin e shkollave të rezervave të punës. 

1956 10 

392 Raporti i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.09.1956, mbi masat përgatitore për sezonin e 
përpunimit të rrushit, marmellatës, reçelit, turshive etj. 

1956 4 
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393 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.384 datë 21.09.1956, mbi 
kalimin në pronësi të kooperativave bujqësore të disa mjeteve 
kryesore të ndërmarrjeve bujqësore shtetërore. 

1956 4 

394 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.09.1956, mbi shtesë shpërblimi për një kategori 
punonjësish. 

1956 2 

395 Relacioni me projektvendimin e Komisionit Qendror të 
Rendimenteve, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 21.09.1956, mbi rendimentet e të lashtave të 
vitit bujqësor 1955-1956. 

1956 12 

396 Raporti i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 21.09.1956, mbi 
realizimin e tatimit të ekonomisë bujqësore, tatimit mbi 
beqarët e fshatit, tregtarët, zejtarët dhe ndërtesat. 

1956 11 

397 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.402 datë 21.09.1956, mbi 
shpërblimin e brigadierëve dhe të mjeshtërve. 

1956 6 

398 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.382 datë 21.09.1956, 
Nr.406 datë 21.09.1956, mbi shtesë kontigjenti personeli në 
rrjetin e degëve të bankave dhe të institucioneve qendrore. 

1956 7 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.389 datë 21.09.1956, mbi 
tarifat mbi xhiro për disa prodhime. 

1956 6 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.407 datë 21.09.1956, mbi 
organikat tip të kooperativave të konsumit në fshat. 

1956 5 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.400 datë 21.09.1956, mbi 
administrimin e Detashmentit të Automjeteve të Rezervës 
Shtetërore. 

1956 6 

402 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 21.09.1956, mbi shpërblimin e 
shoferëve pjesëmarrës në lëvizjen për kursim gomash. 

1956 3 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.396 datë 21.09.1956, mbi 
zbritjen e tarifës së transportit të disa materialeve të 
mirëmbajtjes rruga. 

1956 4 
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404 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Arsimit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.09.1956, mbi disa çështje materiale dhe organizative 
për institucionet parashkollore dhe internatet shkollore. 

1956 16 

405 Raporti i Ministrisë së Arsimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 21.09.1956, mbi 
përfundimin e vitit shkollor 1955-1956. 

1956 11 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.404 datë 21.09.1956, mbi 
organizimin dhe zhvillimin e punës së mbrojtjes lokale 
kundërajrore. 

1956 14 

407 Relacioni me projektvendimin e Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 11.08.1956, mbi caktimin e 
punëve të rënda dhe të dëmshme në të cilat ndalohet të 
punojnë të miturit dhe gratë. 

1956 8 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.399 datë 21.09.1956, mbi 
pajisjen nga ndërmarrjet të fjetoreve të punëtorëve dhe 
amortizimin e tyre. 

1956 8 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.385 datë 21.09.1956, mbi 
dhënie valute. 

1956 3 

410 Relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
21.09.1956, mbi një marrëveshje ekonomike panevropiane. 

1956 5 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.387 datë 21.09.1956, mbi 
njohjen e neutralitetit të përhershëm të Austrisë. 

1956 4 

412 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 01.09.1956, mbi ndryshimin e nenit 
4 të protokollit shqiptaro-çekosllovak, lidhur me shpërblimin 
e montatorëve dhe teknikëve çekë të ardhur në Shqipëri. 

1956 2 

413 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 21.09.1956, mbi dërgimin e 
kuadrove për eksperiencë dhe praktikë në Poloni. 

1956 2 
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414 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 21.09.1956, mbi ardhjen e dy 
specialistëve çekosllovakë për Fabrikën e Bombulave të 
Oksigjenit. 

1956 1 

415 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 21.09.1956, mbi kërkesat e palës 
shqiptare për zhvillimin e Sesionit të IV-të Shqiptaro-Gjerman. 

1956 13 

416 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.394 e 395 datë 
21.09.1956, mbi shpronësimin e pasurive të paluajtshme. 

1956 5 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.388 datë 21.09.1956, mbi 
rregullimin e çmimeve të opingave të Gomisterisë në Durrës. 

1956 5 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.401 datë 21.09.1956, mbi 
normën e sapunit, sapunit për rroje dhe bojë këpucësh, për 
organet dhe shërbimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1956 6 

419 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.390, 391, 392, 397, 386 
dhe 409 datë 21.09.1956, mbi caktimin e çmimeve të artikujve 
ushqimorë, veshmbathjes e lëndë ndërtimin si dhe mbi uljen e 
çmimeve të mushamave të shiut prej pallatke. 

1956 49 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.405 datë 21.09.1956, mbi 
disa shtesa në planin e bursave për vitin 1956-1957. 

1956 4 

421 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave, shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
21.09.1956, mbi planin e arkës për 3-mujorin e IV-të të vitit 
1956. 

1956 8 

422 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.408 datë 21.09.1956, mbi 
disa cigare të prishura. 

1956 5 

423 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.10.1956. 

1956 1 

424 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.428 datë 12.10.1956, mbi 
financimin e mungesës dhe shtesave të mjeteve të xhiros 
dotacionin shtetëror si dhe investimet për meremetime të 
mëdha të disa ndërmarrjeve. 

1956 8 
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425 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.431 datë 12.10.1956, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të Furnizimit të Punëtorëve 
në Cërrik. 

1956 6 

426 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.425 datë 12.10.1956, mbi 
aprovimin e kontratës tip për grumbullimin e bimëve 
industriale. 

1956 13 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.419 datë 12.10.1956, mbi 
asortimentet e prodhimeve pyjore dhe firove të tyre gjatë 
përpunimit në pyll ose në stabilimentet e sharrave. 

1956 10 

428 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.422, 423 e 424 datë 
12.10.1956 mbi çmimet pa tatim mbi xhiro dhe të shitjes me 
shumicë të artikujve ushqimorë dhe veshmbathje. 

1956 17 

429 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Minierave, 
Gjeologjisë dhe Industrisë, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave datë 12.10.1956, mbi prerjen e 50 
rrënjë ullinjsh në rrethin e Vlorës. 

1956 2 

430 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.420 datë 12.10.1956, mbi 
rendimentet e të lashtave për gjithë sektorët e prodhimit për 
vitin bujqësor 1955-1956. 

1956 21 

431 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.418 datë 12.10.1956, mbi 
shtesë në planin e grumbullimit të farës së misrit për vitin 
1956 dhe dhënien hua farë gruri kooperativave të reja 
bujqësore. 

1956 5 

432 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.416 datë 12.10.1956, mbi 
disa ndryshime në normat e punës së Fidanishtes së Borshit. 

1956 5 

433 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.430 datë 12.10.1956, mbi 
pakësimin e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1956 4 

434 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave Nr.14 datë 12.10.1956, mbi 
disa ndryshime dhe shtesa në urdhëresën 14 datë 25.10.1954, 
mbi mënyrën e regjistrimit dhe të realizimit të pasurisë së 
konfiskuar, të pasurisë trashëgimore dhe të pasurisë pa zot. 

1956 5 
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435 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave Nr.15 datë 12.10.1956, mbi 
disa ndryshime dhe shtesa në urdhëresën Nr.46 datë 
10.09.1949, mbi mënyrën e krijimit dhe të përdorimit të fondit 
të amortizimit në ndërmarrjet ekonomike shtetërore. 

1956 6 

436 Relacione të Ministrisë së Financave dhe Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 12.10.1956, mbi bonat e stimulacionit për 
ushtrimin e vitit 1957. 

1956 3 

437 Relacion i Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 12.10.1956, mbi 
gjendjen e bankënotave dhe nevojave për të përgatitur 
bankënota të reja. 

1956 3 

438 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.427 datë 12.10.1956, mbi 
dhënien e fondit për shpërblimin e punonjësve të ndërtimit të 
Rafinerisë së Përpunimit të Naftës në Cërrik. 

1956 3 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.426 datë 12.10.1956, mbi 
disa shtesa në planin e ndërtimeve për vitin 1956. 

1956 10 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.429 datë 12.10.1956, mbi 
caktimin e punëve në të cilat lejohen të punojnë gratë nga 4 
orë në ditë. 

1956 8 

441 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.10.1956, mbi kompensimin e triskave. 

1956 2 

442 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 12.10.1956, mbi shpërblimin e personelit 
tekniko-administrativ të disa kantiereve të ndërtimit të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1956 2 

443 Raporti me projektvendimin e Komisionit Qeveritar shqyrtuar 
në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
12.10.1956, mbi mundësitë e një shfrytëzimi më të mirë të 
industrisë mekanike. 

1956 19 
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444 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.10.1956, mbi gjendjen e dobët të ekonomisë ndihmëse 
dhe masat që duhen marrë për shpronësimin e pjesshëm të 
tyre. 

1956 7 

445 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.415 datë 12.10.1956, mbi 
shpronësimin e pasurive të paluajtshme. 

1956 5 

446 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.433 datë 12.10.1956, mbi 
strukturën organizative dhe kontigjentin e personelit të 
Kryeministrisë dhe të Arbitrazhit Shtetëror pranë Këshillit të 
Ministrave. 

1956 13 

447 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 12.10.1956, mbi dërgim ekipesh 
për eksperiencë në Bashkimin Sovjetik dhe në Republikën 
Demokratike Gjermane. 

1956 2 

448 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
12.10.1956, mbi shtesë anëtarë Kolegjiumi për Ministrinë e 
Bujqësisë. 

1956 2 

449 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.10.1956, mbi shpenzimet për studime e kërkime 
gjeologjike. 

1956 4 

450 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 12.10.1956, mbi gjendjen e 
rezervave shtetërore në NISH Ushqimore Vlorë. 

1956 3 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.417 datë 12.10.1956, mbi 
aprovimin e planit të fuqisë punëtore për 3-mujorin e IV-të të 
vitit 1956. 

1956 6 

452 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
12.10.1956, mbi dietat dhe shpërblimet e personave që shkojnë 
e kthehen nga Budapesti. 

1956 2 
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453 Relacion i Ministrisë së Arsimit shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 12.10.1956, mbi uljen e 
çmimeve të biletave për çështjet artistike. 

1956 6 

454 Relacioni i Ministrisë së Tregtisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 12.10.1956, mbi 
propozimin për zbritje çmimesh. 

1956 3 

455 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.10.1956, mbi një ndryshim në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.360 datë 10.11.1953, lidhur me paraqitjen e 
materialeve për shqyrtim Këshillit të Ministrave nga 
institucionet. 

1956 3 

456 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.10.1956. 

1956 1 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.440 datë 29.10.1956, mbi 
strukturën organizative të Drejtorisë së Minierave. 

1956 9 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.441 datë 29.10.1956, mbi 
dhënien e shpërblimit punonjësve të Kombinatit të Tekstilit 
"Stalin". 

1956 2 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.444 datë 29.10.1956, mbi 
tarifat e tatimit mbi xhiro për disa prodhime të Uzinës 
"Enver". 

1956 5 

460 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.438 e 439 mbi çmimet 
me pakicë të poçerisë dhe të grumbullimit të lirë të patates. 

1956 11 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.443 datë 29.10.1956, mbi 
kalimin në pronësi të Kooperativës Bujqësore të Dukatit një 
pjesë të "Valltos" të NBSH-së Vlorë. 

1956 3 

462 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.446 datë 29.10.1956, mbi 
disa ndryshime në organikat tip të shtëpive të fëmijëve dhe 
internateve. 

1956 11 
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463 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.10.1956, mbi rezolucionin e Konferencës 
Ndërkombëtare të Pekinit, lidhur me karantinën dhe 
mbrojtjen e bimëve. 

1956 3 

464 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Bujqësisë 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.10.1956, mbi krijimin e një ndërmarrjeje shpendësh të 
racës në Tiranë. 

1956 8 

465 Relacioni i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.10.1956, mbi monopolin e pijeve 
alkoolike. 

1956 8 

466 Relacione me projektdekretin dhe projekturdhëresën e 
Ministrisë së Financave shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 29.10.1956, mbi taksën mbi aktet 
dhe taksën e pullës. 

1956 21 

467 Relacion i Ministrisë së Tregtisë shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.10.1956, mbi 
marrjen nën administrim të të gjithë klubeve nga ndërmarrjet 
tregtare. 

1956 2 

468 Udhëzim i Këshillit të Ministrave vendosur në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 29.10.1956, mbi shitjen 
e mallrave të kufizuara kundrejt grumbullimit të drithrave të 
bukës dhe disa artikujve të tjerë bujqësorë e blegtoralë. 

1956 2 

469 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.11.1956. 

1956 1 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.459 datë 22.11.1956, mbi 
zbritjen e çmimeve të disa artikujve ushqimorë dhe industrialë 
si dhe të biletave të shfaqjeve teatrale. 

1956 29 

471 Vendim i përbashkët i Këshillit të Ministrave dhe i Komitetit 
Qendror të PPSH-së datë 22.11.1956, mbi rritjen e pensioneve 
të ulta. 

1956 8 

472 Vendim i përbashkët i Këshillit të Ministrave, Komitetit 
Qendror të PPSH-së dhe i Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale datë 22.11.1956, mbi ngritjen e pagave. 

1956 12 
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473 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.12.1956. 

1956 1 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.460 datë 23.11.1956, mbi 
mbulim humbjesh të Ndërmarrjes Minerale Shtetërore të 
Prodhimit Qyteti-Stalin. 

1956 4 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.479 datë 07.12.1956, mbi 
ndryshimet në planin e investimeve. 

1956 4 

476 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.489 datë 07.12.1956, mbi 
stabilizimin e planit të grumbullimit të detyrueshëm të 
prodhimeve bujqësore e blegtorale të vitit 1956. 

1956 18 

477 Relacioni me projektvendimin  e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 07.12.1956, mbi ndryshimin e planit të 
prodhimit të miellrave për vitin 1956. 

1956 2 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.492 datë 07.12.1956, mbi 
disa masa për zhvillimin e tregtisë speciale ar-valutë. 

1956 11 

479 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.470 datë 07.12.1956, mbi 
aprovimin e përqindjes së dëmit për fatkeqësi natyre të vitit 
1956 për rrushin dhe ullirin. 

1956 5 

480 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së Financave 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.12.1956, mbi mbulimin e mosbalancimeve të lindura 
në të ardhura nga pjesëmarrja e tatimit mbi xhiro. 

1956 4 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.484 datë 07.12.1956, mbi 
disa masa në favor të kooperativave bujqësore. 

1956 7 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.483 datë 07.12.1956, mbi 
ndryshimin e vendimit Nr.343 datë 16.08.1956, mbi 
shpërblimin e sekretarëve furnizues të brigadave traktoriste. 

1956 6 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.481 datë 07.12.1956, mbi 
kalimin në pronësi të kooperativës bujqësore të Libohovës të 
disa pronave të Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore "Myzafer 
Asqeriu" Goranxi. 

1956 3 
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484 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.491 datë 07.12.1956, mbi 
krijimin e një stacioni makinash e traktorësh me qendër në 
Mamuras. 

1956 8 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi dekorimin e punonjësve të bujqësisë. 

1956 3 

486 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.12.1956, mbi avancimin e punimeve në objektet e 
bonifikimit të Qarkut të Korçës. 

1956 2 

487 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.482 datë 07.12.1956 dhe 
Nr.487 datë 07.12.1956, mbi shpronësimin e pasurive të 
paluajtshme. 

1956 16 

488 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.12.1956, mbi shtesë fondi për studime e projektime. 

1956 2 

489 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.480 datë 07.12.1956, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në Organizatën Botërore të 
Shëndetësisë. 

1956 5 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.490 datë 07.12.1956, mbi 
dhënien e fondeve Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për 
pajisjen e Institutit të Lartë. 

1956 5 

491 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.479 datë 07.12.1956, mbi 
plotësimin e disa nevojave të Pallatit të Pionierëve. 

1956 3 

492 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.477 datë 07.12.1956, mbi 
plotësimin e mungesës së mjeteve të xhiros të Drejtorisë së 
Porteve në Durrës dhe Ndërmarrjes Shtetërore të Ndërtimit 
dhe të Riparimit të Anijeve (kantierit) Durrës. 

1956 5 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.468 datë 07.12.1956, mbi 
disa ndryshime në planet e materialeve të vitit 1956-1957. 

1956 5 

494 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.475 dhe 474 datë 
07.12.1956, mbi aprovimin e protokollit të Sesionit të III-të dhe 
të IV-të të Komisionit Shqiptaro-Bullgar për Bashkëpunimin 
Tekniko-Shkencor. 

1956 8 
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495 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 07.12.1956, mbi shtesë fondi gjatë 
5-vjeçarit të II-të për ndërtim banesa në Kombinatin e Tekstilit 
"Stalin". 

1956 2 

496 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.471 datë 07.12.1956, mbi 
aprovimin e Kolegjiumit të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1956 1 

497 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.12.1956, mbi grumbullimin dhe industrializimin e bimëve 
industriale dhe ullirit. 

1956 10 

498 Relacioni me protokollmarrëveshjen e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.12.1956, mbi marrëveshjen postare midis 
RP të Shqipërisë dhe RD të Gjermanisë. 

1956 9 

499 Raport i Komisionit Qeveritar shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.12.1956, mbi 
mundësinë e një shfrytëzimi më të mirë të industrisë 
mekanike. 

1956 22 

500 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
07.12.1956, mbi nomenklaturën e kuadrit. 

1956 13 

501 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.476 datë 07.12.1956, mbi 
shtesa e pakësime fondesh në planin e investimeve të 
Ministrisë së Komunikacioneve. 

1956 6 

502 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.12.1956. 

1956 1 

503 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.496 datë 15.12.1956, mbi 
importimin e farës hibride të misrit dhe farërave të tjera. 

1956 2 

504 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.12.1956. 

1956 1 

505 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.495 datë 18.12.1956, mbi 
shpërblimin e nxënësve që do të kualifikohen në Fabrikën e 
Kadifesë dhe Kombinatin e Teksileve "Stalin". 

1956 3 
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506 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.497 datë 18.12.1956, mbi 
masa në lidhje me festën  e Vitit të Ri 1957. 

1956 1 

507 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.12.1956. 

1956 1 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.506 datë 25.12.1956, mbi 
marrjen e masave kundër drejtuesve të Ndërmarrjes "21 
Dhjetori" që kanë lejuar dhënien e raporteve jo të sakta mbi 
realizimin e planit. 

1956 8 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.513 datë 25.12.1956, mbi 
ndryshimin e nenit 8 të rregullores mbi kushtet e dhënies së 
punës me marrëveshje (akord). 

1956 5 

510 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.511 e 512 datë 
25.12.1956, mbi ngritjen e Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë 
dhe të Shtëpisë së Arsimit Sanitar. 

1956 27 

511 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.505 datë 25.12.1956, mbi 
dhënie fondi për bonifikimin integral të Myzeqesë. 

1956 4 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.525 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e rregullores mbi mënyrën e përdorimit të energjisë 
elektrike dhe të avullit. 

1956 46 

513 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.504 e 510 datë 
25.12.1956, mbi shërbimin  doganor dhe normativat vjetore të 
sendeve që vijnë me anë të postës ndërkombëtare. 

1956 11 

514 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.523 datë 25.12.1956, mbi 
disa masa për shtimin e prodhimit të mishit të derrit. 

1956 8 

515 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.517 datë 25.12.1956, mbi 
kalendarin sportiv ndërkombëtar të vitit 1957. 

1956 7 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.519 datë 25.12.1956, mbi 
ngritjen kulturale dhe profesionale të kuadrit arsimor. 

1956 5 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.528 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e rregullores për praktikën në prodhim të nxënësve 
të teknikumeve, shkollave të mesme dhe profesionale. 

1956 23 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.503 datë 25.12.1956, mbi 
ekspeditën arkeologjike shqiptare-sovjetike. 

1956 7 
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519 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.509 datë 25.12.1956, mbi 
caktimin e çmimeve me shumicë dhe pakicë për artikullin 
triko Nr.200. 

1956 7 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.516 datë 25.12.1956, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë të disa konservave. 

1956 13 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.522 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e protokollit të Sesionit të III-të të Komisionit 
Shqiptaro-Hungarez për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 19 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.521 datë 25.12.1956, mbi 
nxjerrjen e dy anijeve jashtë përdorimit. 

1956 5 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.508 datë 25.12.1956, mbi 
vleftën e uniformës së punonjësve të Marinës Tregtare dhe të 
shfrytëzimit të hekurudhës. 

1956 8 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.518 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e protokollit të Konferencës së Hekurudhave. 

1956 40 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.515 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e marrëveshjes mbi komunikacionin ajror lidhur 
midis RPSH dhe RPF të Jugosllavisë. 

1956 25 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.500 datë 25.12.1956, mbi 
dhënien nga rezervat shtetërore të një sasie vajulliri. 

1956 2 

527 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.30 datë 25.12.1956, mbi 
çeljen e një çerdheje të përhershme në Pogradec. 

1956 2 

528 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.507 datë 25.12.1956, mbi 
një furnizim më të mirë me karburant. 

1956 2 

529 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
25.12.1956, mbi aderim në dy konventa ndërkombëtare. 

1956 3 

530 Relacioni me projektvendimin e Ministrisë së 
Komunikacioneve shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 25.12.1956, mbi shtesë kontigjenti 
në organikën e Ministrisë së Komunikacioneve. 

1956 2 
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531 Relacion i Aparatit shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave datë 25.12.1956, mbi aprovimin e 
ardhjes së këshilltarëve të huaj për ndihmë dikastereve etj. 
gjatë vitit 1957 (plani valutës). 

1956 20 

532 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.12.1956, mbi realizimin e planit të industrializimit të 
qumështit për vitin 1956 dhe masat për vitin 1957. 

1956 7 

533 Relacioni me projektvendimin e Komisionit të Planit të Shtetit 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 25.12.1956, mbi furnizimin e popullsisë së qytetit dhe 
qendrave të punës me perime, patate dhe qumësht. 

1956 26 

534 Relacioni me projektvendimin e Aparatit shqyrtuar në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
25.12.1956, mbi mbjelljen e bimëve oleoze dhe ndryshimet në 
kulturën e orizit. 

1956 6 

535 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.514 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e projektdekretit, lidhur me shtetëzimin e një 
godine. 

1956 5 

3 Vendimet Qarkulluese.   

536 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.2 datë 04.01.1956, mbi 
aprovimin e projektvendimit për krijimin e medaljeve për 
mbrojtjen e kufirit shtetëror të RPSH-së dhe për ruajtjen e 
rendit shoqëror. 

1956 1 

537 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.13 datë 07.01.1956, mbi 
caktimin e tarifave të prerjes dhe të transportit primitiv të 
lëndës djegëse. 

1956 4 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.29 datë 02.02.1956, mbi 
kalimin e një ndërtese në administrim të Komitetit Ekzekutiv 
të KP të Rrethit të Krujës. 

1956 2 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.72 datë 20.01.1956, mbi 
alokacionet e personelit të përfaqësisë shqiptare në RP të 
Kinës. 

1956 2 
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540 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.99 datë 05.03.1956, mbi 
shtimin e asortimenteve në tekstile. 

1956 8 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.108 datë 26.03.1956, mbi 
ndryshimin e qendrës së disa ndërmarrjeve shtetërore të 
grumbullimeve. 

1956 2 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.122 datë 06.03.1956, mbi 
shitjen e një sasi veshmbathje nga Ministria e Punëve të 
Brendshme. 

1956 2 

543 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.135 datë 31.03.1956, mbi 
planin e kostos për vitin 1956. 

1956 2 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.168 datë 19.04.1956, mbi 
disa masa për zhvillimin e mëtejshëm të vendburimit të 
qymyrit. 

1956 5 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.172 datë 04.05.1956, mbi 
përqindjen e interesit bankar. 

1956 2 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.180 datë 10.05.1956, mbi 
ndërtimin e një depoje grumbullimi në Durrës. 

1956 1 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.188 datë 04.05.1956, mbi 
një shtesë në fondet e shpenzimeve të udhëtimit e dietave si 
dhe mbi dhënien e një shume për shpërblime. 

1956 1 

548 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.202 datë 23.05.1956, mbi 
ngritjen e tri fabrikave për prodhim tullash dhe tjegullash nga 
artizanati. 

1956 2 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.216 datë 16.06.1956, mbi 
normat e të ardhurave nga objektet e ekonomisë bujqësore për 
vitin 1956. 

1956 3 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.223 datë 16.06.1956, mbi 
masat për shtimin dhe përmirësimin e artikujve të 
parfumerisë dhe të kozmetikës. 

1956 3 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.224 datë 16.06.1956, mbi 
lejet plotësuese të pushimit të punonjësve. 

1956 8 
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552 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores për 
zbatimin e sistemimit agrar të tokave dhe mbi një shtesë në 
planin e vitit 1956 për hapjen e tokave të reja. 

1956 11 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.230 datë 14.06.1956, mbi 
manipulimin e 500 ton duhan "Tonga". 

1956 2 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.234 datë 25.06.1956, mbi 
thirrjen e Kongresit të III-të të Kooperativave Bujqësore. 

1956 2 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.456 datë 23.11.1956, mbi 
ndryshimin e tarifave të tatimit mbi xhiro për disa degë të 
ekonomisë. 

1956 6 

556 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.502 datë 25.12.1956, mbi 
ndryshimin e pjesëmarrjes së mjeteve të xhiros në ndërmarrjet 
tregtare lokale. 

1956 3 

557 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.524 datë 25.12.1956, mbi 
disa masa për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. 

1956 23 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.529 datë 25.12.1956, mbi 
aprovimin e kontigjenteve të personelit të Ndërmarrjes Lokale 
Bujqësore Patos. 

1956 2 

559 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.16 datë 28.01.1956 dhe 
Nr.350 datë  27.08.1956, mbi përbërjen e delegacioneve të 
Shqipërisë në OKB dhe të delegacionit që do të shkojë në RP të 
Koresë dhe Mongolisë. 

1956 6 

560 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.112 datë 31.03.1956 dhe 
Nr.179 datë 09.05.1956, mbi krijimin e komisioneve qeveritare, 
lidhur me amnistitë e shtetasve shqiptarë të arratisur jashtë 
shtetit dhe për pritjen e anijes ushtarake sovjetike. 

1956 4 

561 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.231 datë 08.06.1956, 
Nr.60 datë 11.02.1956, Nr.95 datë 16.03.1956, Nr.189 datë 
14.05.1956 dhe Nr.9 datë 17.01.1956, mbi ndryshim plani dhe 
zëri. 

1956 12 
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562 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektit 
teknik të shfrytëzimit dhe mekanizimit të Minierës së Kromit 
Bulqizë si dhe rritjen e kufirit të financimit të objekteve të 
kërkimeve në NMSH Sera në Selenicë. 

1956 3 

563 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.222 datë 16.06.1956 dhe 
Nr.526 datë 06.12.1956, mbi përmirësimin e punës dhe 
drejtimin ekonomik kryesor të ndërmarrjeve bujqësore 
shtetërore. 

1956 7 

564 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.207 datë 24.05.1956 dhe 
Nr.204 datë 24.05.1956, mbi kalimin e tokave nga ndërmarrjet 
bujqësore në kooperativat bujqësore. 

1956 6 

565 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.467 datë 
27.11.1956 dhe Nr.9 datë 16.04.1956 mbi bonifikimet në 
bujqësi. 

1956 6 

566 Vendime e udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.463 datë 
27.11.1956, Nr.149 datë 11.04.1956, Nr 182 datë 10.05.1956 dhe 
Nr.10 datë 05.05.1956, mbi fondin e grumbullimit të ullirit, 
zbritje plani për prodhime bujqësore e blegtorale dhe 
kallamave si dhe mbi grumbullimin e bimëve medicinale. 

1956 6 

567 Vendime dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.435 datë 
25.10.1956, Nr.219 datë 16.06.1956, Nr.208 datë 29.05.1956, 
Nr.236 datë 18.06.1956, Nr.154 datë 12.06.1956 dhe Nr.16 datë 
06.07.1956, mbi import-eksportin dhe marrëveshjet në fushën 
tregtare e bërthamore me shtetet e huaja. 

1956 24 

568 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.51 datë 16.02.1956, 
Nr.225 datë 16.06.1956 dhe Nr.434 datë 25.10.1956, mbi 
akordim valute për blerje mallrash nga jashtë dhe për 
shpenzime të pjesëmarrjes së vendit tonë në Panairin e 
Damaskut. 

1956 8 

569 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.241 datë 03.01.1956 dhe 
Nr.215 datë 18.06.1956, mbi shpërndarjen e mallrave 
ushqimore kripë, makarona nga rezerva shtetërore. 

1956 4 

570 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.8 datë 17.01.1956, 
Nr.432 datë 19.10.1956 dhe Nr.449 datë 13.11.1956, mbi 
shpërndarjen e automjeteve dhe të gomave. 

1956 4 
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571 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.229 datë 23.06.1956, 
Nr.48 datë 16.02.1956 dhe Nr.7 datë 17.01.1956, mbi furnizimin 
e të garantuarëve dhe mbi kursimin e fondit të të 
garantuarëve. 

1956 9 

572 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.3 datë 
04.01.1956 dhe Nr.28 datë 15.12.1956, mbi kontraktimet në mes 
institucioneve dhe ndërmarrjeve për vitin 1956 e 1957. 

1956 4 

573 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndihmën fshatrave të 
dëmtuara nga faktorë të ndryshëm si dhe masa favorizuese 
fshatrave kufitare e të izoluara nga dimri. 

1956 11 

574 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.163 datë 27.04.1956, 
Nr.322 datë 14.08.1956 dhe Nr.447 datë 05.11.1956, mbi 
dhënien e flamujve të kuq tranzitorë fituesve të emulacionit 
socialist. 

1956 10 

575 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi çmimet me shumicë e 
pakicë të prodhimeve si dhe ndryshim e zbritje çmimesh. 

1956 36 

576 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.393 datë 07.03.1956, 
Nr.141 datë 11.04.1956 dhe Nr.448 datë 06.11.1956, mbi 
favorizimet e punonjësve civilë e ushtarakë në institucionet 
shëndetësore. 

1956 4 

577 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.393 datë 27.09.1956 dhe 
Nr.349 datë 16.08.1956 si dhe urdhëresë Nr.13 datë 19.09.1956, 
mbi planin e kreditit, akordime etj. 

1956 6 

578 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesat, bartjen dhe 
akordim fondesh institucioneve shtetërore. 

1956 12 

579 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.181 datë 02.05.1956, 
Nr.153 datë 14.04.1956, Nr.381 datë 20.09.1956 dhe Nr.465 datë 
27.11.1956, mbi tatimin e xhiros, planin e xhiros dhe mbi 
mbulimin e mosbalancimeve të lindura në të ardhura nga 
pjesëmarrja e tatimit mbi xhiro. 

1956 23 
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580 Vendime dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.6 datë 
17.01.1956, Nr.24 datë 28.09.1956 dhe Nr.453 datë 13.11.1956, 
mbi ndryshimet dhe shtesë në vendimin Nr.79 datë 04.02.1950 
për antidotet, në udhëzimin Nr.8 datë 29.03.1956 dhe në 
vendimin Nr.329 datë 27.05.1950 mbi arkat e kursimeve dhe 
sigurimeve. 

1956 3 

581 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi pagat 
dhe shpërblimet e punonjësve të institucioneve të ndryshme. 

1956 169 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.199 datë 21.05.1956, Nr.24 
datë 02.02.1956 dhe Nr.20 datë 20.01.1956, mbi shpërblimin e 
punonjësve dhe pagat në ndërtim, tregti. 

1956 2 

583 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.214 datë 16.06.1956 dhe 
Nr.302 datë 30.07.1956, mbi pagesat dhe favoret e kursantëve 
për kooperativa bujqësore dhe eskavatorist. 

1956 3 

584 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave Nr.243 datë 
16.06.1956 dhe Nr.9 datë 16.06.1956, mbi shpenzime udhëtimi 
e diete të punonjësve. 

1956 3 

585 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave Nr.130 datë 
04.09.1956, Nr.195 datë 21.05.1956, Nr.27 datë 03.12.1956 dhe 
Nr.1 datë 10.01.1956, mbi shpronësimet e pasurive të 
paluajtshme dhe vlerësimi i tyre. 

1956 7 

586 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.167 datë 27.04.1956, Nr.92 
datë 16.03.1956, Nr.69 datë 28.02.1956, Nr.11 datë 23.01.1956, 
Nr.240 datë 02.07.1956, Nr.239 datë 02.07.1956 dhe Nr.284 datë 
26.07.1956, mbi kolegjiumet e institucioneve qendrore. 

1956 7 

587 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërime, transferime, 
pushime dhe masa për kuadrin. 

1956 15 

588 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
organikave me ndryshime si dhe kategorizimin e punonjësve 
dhe të institucioneve. 

1956 27 

589 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënien dhe heqjen e 
pensioneve. 

1956 14 
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590 Udhëzim dhe vendime të Këshillit të Ministrave Nr.2 datë 
28.01.1956, Nr.314 dhe 315 datë 16.06.1956, mbi evidentimin e 
punës me normë, rregulloren e procedurës së vendosjes dhe të 
kontrollit si dhe mbi rregulloren e kushteve të dhënies së 
punës me marrëveshje. 

1956 20 

591 Vendime të Këshillit të Ministrave Nr.5 datë 12.01.1956 dhe 
Nr.235 datë 28.06.1956, mbi anulimin e dy vendimeve të 
komiteteve ekzekutive të kp të Beratit dhe të Vlorës. 

1956 3 

592 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin dhe 
riorganizimin e institucioneve dhe sektorëve ekonomikë, 
kulturalë e arsimorë. 

1956 14 

593 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në 
urdhëresën Nr.2 datë 20.01.1956, lidhur me strukturën e 
kostos së punimeve të ndërtimit dhe montimit. 

1956 1 

594 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave Nr.29 datë 13.02.1956 mbi 
riprovimin e punëtorëve. 

1956 4 

595 Urdhër i Këshillit të Ministrave Nr.1 datë 06.11.1956, mbi një 
shtesë limiti Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1956 1 

596 Udhëzime të Këshillit të Ministrave Nr.15 datë 20.06.1956 dhe 
Nr.23 datë 18.09.1956, mbi vlerësimin e prodhimit e të 
rendimentit në bujqësi. 

1956 6 

597 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.4 datë 27.02.1956, mbi 
marrjen dhe dorëzimin e mallrave midis mjeteve të 
komunikacionit detar. 

1956 4 

598 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.6 datë 17.03.1956 mbi 
ushqimin e personelit të kuzhinave të Ushqimit Social. 

1956 1 

599 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.7 datë 22.03.1956, mbi 
disa masa për përmirësimin e rregullt të peshoreve. 

1956 1 

600 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.11 datë 15.05.1956, mbi 
vendosjen e një procedure më të plotë në llogaritjen e rrezes së 
orizit të zhveshur. 

1956 2 

601 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.20 datë 08.09.1956 mbi 
unifikimin e ditës së pazarit javor për gjithë Republikën. 

1956 1 
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602 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.21 datë 11.09.1956, mbi 
shumëfishimin e protokolleve të mbledhjes të Qeverisë dhe 
Kryesisë si dhe shpërndarjen e tyre. 

1956 2 

603 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.25 datë 29.10.1956, mbi 
shitjen e mallrave të kufizuara kundrejt grumbullimit të 
drithërave të bukës dhe disa artikujve bujqësorë e blegtoralë. 

1956 2 

604 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.26 datë 06.11.1956, mbi 
qarkullimet e panevojshme të automjeteve dhe të 
autoveturave. 

1956 3 

605 Udhëzim i Këshillit të Ministrave Nr.29 datë 20.12.1956, mbi 
ndihmën dhe kontrollin nga ministritë dhe institucionet 
qendrore, organeve të tyre vartëse. 

1956 5 

4 Sekretaria e Përgjithëshme.   

606 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi caktimin 
e afateve për hartimin e projektplanit të vitit 1957. 

1956 13 

607 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956, mbi shqyrtimin e raportit të delegacionit qeveritar 
të RPSH-së, që morri pjesë në punimet e Këshillit Politik 
Konsultativ në Pragë. 

1956 1 

608 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me vendimin përkatës për të nderuar kujtimin e 
vdekjes së shokut Boleslav Bierut, udhëheqës i Partisë 
Punëtore të Bashkuar të Polonisë. 

1956 3 

609 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956. 

1956 1 

610 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956, mbi shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës. 

1956 1 

611 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
metodologjinë e planifikimit ekonomik dhe kultural dhe afatet 
e hartimit të planeve vjetore të zhvillimit të ekonomisë 
popullore. 

1956 23 
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612 Procesverbal i mbledhjes së Këshilli të Ministrave datë 
11.04.1956 me materialin përkatës, për realizimin e planit të 6-
mujorit të I-rë të vitit 1956. 

1956 122 

613 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 dhe 03.10.1956 me materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të marrë në 
shqyrtim Kryesia e Këshillit të Ministrave dhe Këshilli i 
Ministrave për 3-mujorin e II-të, të III-të dhe të IV-të. 

1956 21 

614 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956, mbi kalimin e Drejtorisë së Përgjithshme 
Gjeologjike pranë Këshillit të Ministrave. 

1956 1 

615 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956, mbi aprovimin e deklaratës së Qeverisë Sovjetike 
në lidhje me bashkëpunimin e përgjithshëm evropian në 
fushën e energjisë atomike për qëllime paqësore. 

1956 1 

616 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.09.1956, mbi shkarkimin e shokut Ibrahim Dervishi nga 
posti si ministër i Shëndetësisë. 

1956 5 

617 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të dytë 5-vjeçar të zhvillimit të ekonomisë 
popullore dhe të kulturës gjatë viteve 1956-1960. 

1956 71 

618 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.11.1956, mbi shqyrtimin e deklaratës së Qeverisë së RPSH-
së për marrëdhëniet midis RPSH-së, Bashkimit Sovjetik dhe 
vendeve të tjera socialiste. 

1956 1 

619 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6 
dhjetor 1956 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës 
popullore për vitin 1957. 

1956 83 

620 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave dhe 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbajtur gjatë vitit 1956. 

1956 27 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

621 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi përmirësimin e organizimit të punës së Këshillit të 
Ministrave dhe të Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe mbi 
zgjerimin e të drejtave të ministrave, të udhëheqësve të 
institucioneve dhe të kryetarëve të komiteteve ekzekutive të 
kp të qarqeve. 

1956 102 

622 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shumëfishimin e 
protokolleve të mbledhjeve të Qeverisë dhe të Kryesisë si dhe 
shpërndarja e tyre. 

1956 1 

623 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi detajimin e planit për vitin 1956. 

1956 14 

624 Raporte, referate dhe relacione të Kongresit të III-të të PPSH-
së mbi direktivat e Partisë lidhur me zbatimin e planit të II-të 
5-vjeçar 1956-1960. 

1956 176 

625 Të dhëna statistikore të Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi zhvillimin ekonomik dhe kultural të 
RPSH-së, nxjerrë me rastin e 15-vjetorit të themelimit të PPSH-
së. 

1956 82 

626 Informacione mujore të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
raport e analizë për disa probleme të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit. 

1956 118 

627 Studime, analiza dhe evidenca të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe të institucioneve të tjera qendrore, mbi 
zbulimin dhe shfrytëzimin e rezervave të brendshme. 

1956 192 

628 Informacion i KQ të PPSH-së mbi disa çështje të rëndësishme 
të ngritura në konferencat e Partisë të qarqeve që kërkojnë 
ndërhyrjen e Kryeministrisë dhe dikastereve qendrore. 

1956 12 

629 Ftesa të Kryetarit të Këshillit të Ministrave drejtuar Qeverisë 
Bullgare, Sovjetike etj., mbi ardhjen e delegacioneve për të 
asistuar në festën e 10-vjetorit të Çlirimit të vendit tonë dhe 
dërgim delegacionesh në vende të tjera. 

1956 5 
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630 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe të Komisionit 
Qeveritar si dhe korrespondenca me komitetet ekzekutive, 
Kryeministrinë, Ministrinë e Financave dhe Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi ndihmën dhënë popullatës së dëmtuar 
nga dëbora. 

1956 79 

631 Relacione dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive, mbi 
sistemimin e banesave për institucione shtetërore dhe të 
qirave për legatat e huaja. 

1956 46 

632 Raport dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
mbrojtjen e objekteve me roje, masat kundër zjarrit si dhe mbi 
shërbimin e Policisë Popullore. 

1956 75 

633 Korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme me Kryeministrinë, mbi 
aksidentet dhe pastrimin e vendit tonë nga minat dhe bombat. 

1956 5 

634 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar komiteteve ekzekutive të 
rretheve dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi rregullat e shpërnguljes së pupullatës nga një 
vend në tjetrin dhe pasaportizimin. 

1956 23 

635 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
pakënaqësitë dhe pëshpëritjet e punonjësve, lidhur me 
trajtimin dhe gjendjen e tyre ekonomike. 

1956 11 

636 Projektvendim, relacion dhe pasqyra statistikore të Komisionit 
të Planit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi përpunimin e 
të dhënave të regjistrimit të popullsisë së vitit 1955. 

1956 21 

637 Projektvendim dhe relacione të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi zmadhimin e 
territorit të Aerodromit të Rinasit. 

1956 7 

638 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ngritjen e disa qendra pune në rang 
qyteti. 

1956 4 
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639 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi organizimin e seminareve për 
problemin e arkivave, mbi rregulloren dhe përbërjen e 
komisioneve eksperte. 

1956 15 

640 Rregullore dhe udhëzime të aprovuara nga Këshilli i 
Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Financave, mbi administrimin e 
dokumenteve sekret, tepër sekret dhe ruajtjen si dhe mbi 
përdorimin dhe ruajtjen e vulave zyrtare. 

1956 99 

641 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme 
etj., mbi ratifikimin e konventave, mbi konventat e OKB-së 
dhe pjesëmarrja e vendit tonë në konferenca ndërkombëtare. 

1956 73 

642 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Qendror të 
PPSH-së dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
marrëveshjet protokollore me RP të Mongolisë. 

1956 8 

643 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar dhe 
Kryeministrisë, mbi heqjen reciproke të vizave diplomatike 
me Bashkimin Sovjetik, Kinën e demokracitë popullore me 
përjashtim dhe vetëm për vizat e pasaportave ordinere të 
njoftohet. 

1956 1 

644 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë, mbi marrëveshjen me Qeverinë Greke për 
tërheqjen e robërve grekë si dhe kërkesa e emigrantëve grekë 
në BRSS që kërkojnë për të ardhur në Shqipëri. 

1956 7 

645 Projektmarrëveshje Shqipëri-Itali, paraqitur për aprovim 
Këshillit të Ministrave nga ana e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi zbatimin e Traktatit të Paqes, gjithashtu 
korrespondencë mbi të ashtuquajturin detyrim 48.000 lekë të 
ish-burgosurit Dr.Françesko Rummo sot me banim në Itali. 

1956 15 

646 Korespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë, mbi ardhjen e një anije shkollore 
"Zetempoveç" polake për vizitë në portet e RPSH-së. 

1956 3 
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647 Projektkonventa me materialin përkatës të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme drejtuar Këshillit të Ministrave për 
aprovim, mbi problemin e kufijve dhe shfrytëzimin e 
përbashkët të ujrave kufitare shqiptaro-jugosllave për 
peshkim dhe vaditje. 

1956 75 

5 Industri-miniera.   

648 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Minierave datë 
17.02.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, për 
shfrytëzimin dhe studimin e vendburimeve të hekur-nikelit si 
dhe mbi bisedimet që zhvilloi delegacioni qeveritar në Pragë 
nga 25 janari 1956 deri në 8 shkurt 1956, lidhur me problemet 
e hekur-nikelit. 

1956 370 

649 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me udhëzimin dhe materialin përkatës, mbi 
rregullimin e stoqeve të pjesëve të këmbimit. 

1956 51 

650 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956, mbi plotësimin e mjeteve të xhiros së disa 
ndërmarrjeve industriale dhe minerale. 

1956 1 

651 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për vënien 
në shfrytëzim të Uzinës së Përpunimit të Naftës në Cërrik si 
dhe mbi ndërtimin e linjave dhe nënstacioneve elektrike. 

1956 167 

652 Qarkore e Kryeministrisë, urdhra dhe korespondencë mbi 
masat që duhen marrë për mbrojtjen e objekteve nga zjarri dhe 
mbi masat që duhen marrë për ruajtjen e zyrave, depove dhe 
lëndëve eksplozive. 

1956 25 

653 Informacione dhe korespondencë me Drejtorinë e 
Përgjithshme Gjeologjike mbi punimet për hartën topografike. 

1956 5 

654 Vendim i Këshillit të Ministrave, urdhra dhe thirrje e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale si dhe korespondencë mbi sigurimin 
teknik në fabrika e miniera. 

1956 55 
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655 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione, relacione dhe 
korespondencë mbi importimin e makinerive dhe materialeve 
të nevojshme për depot e ndryshme të industrisë dhe 
minierave. 

1956 54 

656 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
strehimin e punonjësve të Uzinës së Naftës në Cërrik. 

1956 8 

657 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi gjendjen e qymyreve, vendburimeve dhe mbi impiantin 
dhe mekanizimet e Selenicës. 

1956 88 

658 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi kërkimet dhe zbulimin e vendburimeve 
minerale, etj. me vendimin përkatës. 

1956 91 

659 Relacione, informacione të Komisionit të Kontrollit e të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi zbatimin e 
vendimeve të Këshillit të Ministrave, për zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë. 

1956 121 

660 Protokoll, relacione, informacione dhe korespondencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi eksportimin e 
mineraleve e të pjesëve të këmbimit të mbetura stoqe. 

1956 8 

661 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e projektit teknik të shfrytëzimit dhe mekanizimit 
të Minierës së Kromit në Bulqizë. 

1956 116 

662 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
prodhimin e asortimenteve të reja dhe raporte, informacione 
mbi zbatimin e tyre në degët e ndryshme të industrisë dhe 
artizanatit. 

1956 232 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
mënyrat e përdorimit të energjisë elektrike dhe të avullit. 

1956 44 

664 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie motori diezel për 
centralin elektrik të fshatit Tragjas, bilanc mbi kapacitetin dhe 
konsumin e energjisë elektrike për periudhën 1958-1962 si dhe 
mbi mundësinë e shfrytëzimit të burimeve hidro-energjitike. 

1956 13 
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665 Projektvendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës 
si dhe qarkore, studime pasqyra statistikore dhe informacione 
mbi gjendjen dhe shfrytëzimin më të mirë të industrisë 
mekanike. 

1956 421 

666 Informacion dhe korespondencë e Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 
shfrytëzimin e makinerive. 

1956 78 

667 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi gjendjen e industrisë së drurit dhe masat e marra për 
përmirësimin e mëtejshëm të saj. 

1956 169 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
gjendjen dhe masat për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë 
ushqimore. 

1956 134 

669 Projektvendim dërguar Kryeministrisë mbi ngritjen e Stacionit 
Biologjik e të dajlaneve në Pogradec, Nartë e Shkodër si dhe 
mbi industrializimin dhe shpërndarjen e prodhimit të 
peshkut. 

1956 9 

670 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
manipulimin dhe përmirësimin e cilësisë së përpunimit të 
duhanit në bazë të sistemeve të përparuara. 

1956 79 

671 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
zhvillimin e industrisë së lëkurëve dhe mbi mekanizimin e 
proceseve të prodhimit në Fabrikën e Këpucëve Tiranë. 

1956 53 

672 Relacion, informacion dhe korespondencë e Ministrisë së 
Indurtrisë dhe Minierave me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi problemin e Fabrikës së Gomës. 

1956 8 

673 Relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin 
e vendit të ndërtimit të Fabrikës së Qelqit në Tiranë dhe mbi 
disa probleme të Fabrikës së Qelqit në Korçë. 

1956 19 

674 Njoftime dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Komisionin e Kontrollit të Shtetit, mbi 
problemin e konfeksioneve. 

1956 8 
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675 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të krimbit të mëndafshit. 

1956 13 

676 Raporte dhe korespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave dhe komitetet ekzekutive, mbi prodhimin e tullave, 
përmirësimin e punës në fabrikat dhe mbi investimet e kryera 
për zgjerimin e tyre. 

1956 65 

677 Qarkore dhe korespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, Ministrinë e Komunikacioneve mbi grumbullimin 
dhe shpërndarjen e gomave të rikuperuara. 

1956 20 

678 Qarkore, informacione dhe korespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, Ministrinë e 
Komunikacioneve mbi grumbullimin dhe rigjenerimin e 
vajrave lubrifikante. 

1956 13 

679 Evidenca të realizimit të planit të shpërndarjes, për 3-mujorin 
e I-rë, të II-të dhe të III-të. 

1956 87 

680 Relacione, evidenca mujore, 6-mujore, 9-mujore e vjeçare për 
realizimin e planit nga Ministria e Industrisë. 

1956 458 

681 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
ndryshime dhe plotësime në mjetet e xhirove të ndërmarrjeve 
të furnizimit të punëtorëve. 

1956 54 

682 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijimin, riorganizimin dhe kategorizimin e ndërmarrjeve 
industriale, ndërmarrjeve minerale, Drejtorisë Gjeologjike e të 
Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë. 

1956 204 

683 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës dhe 
korespondencë me Ministrinë e Tregtisë dhe Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit mbi krijimin, funksionimin e Byrosë së 
Standarteve dhe mbi mallrat që do standartizohen gjatë vitit 
1956. 

1956 93 

684 Analizë e Drejtorisë së Statistikës mbi prodhimin global 
industrial për vitin 1956. 

1956 23 
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685 Vendime, urdhëresa të Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës si dhe raporte, informacione dhe evidenca mbi 
mbjelljen, kontraktimin dhe grumbullimin e bimëve 
industriale. 

1956 109 

686 Relacione dhe informacione mbi aktivitetin e shpikjeve-
racionalizimeve në sektorin e industrisë dhe mbi zbatimin e 
detyrave të Konferencës Kombëtare të Shpikje-
Racionalizimeve. 

1956 11 

687 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
shtesa dhe ndryshime në planin e investimeve. 

1956 16 

688 Informacione, plane masash të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi zbatimin e detyrave të shtruara në Kongresin 
e III-të të PPSH-së dhe mbi problemet e ngritura në mbledhjet 
e organizuara në Tiranë e në rrethe për zhvillimin e 
mëtejshëm të industrisë dhe artizanatit. 

1956 25 

689 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
ftesat që i bëhen Shqipërisë për të marrë pjesë në konferenca, 
ekspozita, panaire etj. 

1956 177 

690 Vendime dhe projektet përkatëse, studime, projekturdhëresa, 
informacione e relacione mbi kategorizimin e punonjësve, 
caktimin e pagave, shpërblime për vështirësitë e punës dhe 
për realizimin ritmik të planit në industri, artizanat, miniera e 
gjeologji. 

1956 175 

691 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për realizimin 
e planit të masave tekniko-organizative të shfrytëzimit të 
rezervave të brendshme të vitit 1955 dhe masat për vitin 1956. 

1956 7 

692 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
dikasteret mbi ardhjen, trajtimin dhe dekorimin e specialistëve 
të huaj që punojnë në vendin tonë dhe mbi zgjatjen e afatit për 
qëndrimin në Shqipëri të specialistëve që punojnë në sektorë 
të rëndësishëm të industrisë. 

1956 59 
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693 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si dhe 
korespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi 
përmirësimin e punës në shkollat profesionale që përgatisin 
kuadro të mesme e të larta për industrinë dhe për dërgimin e 
kuadrove për studime e specializim jashtë shtetit. 

1956 83 

694 Vendime të Byrosë Politike dhe të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi pagën orare të punëtorëve që 
punojnë pa normë, kategorizimin e disa proceseve të punës si 
dhe mbi kushtet e dhënies së punës me akord. 

1956 9 

695 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione dhe 
korespondencë me BQ të Kooperativave të Artizanatit mbi 
prodhimin e vazove, mobiljeve dhe mbi ndryshimin e planit të 
prodhimit të tyre. 

1956 41 

696 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.10.1956, protokoll, raporte, relacione, informacione mbi 
kontrollet e ushtruara në kooperativat e artizanatit dhe mbi 
përmirësimin e punës së artizanatit të kooperuar. 

1956 65 

697 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me dikasteret për ngritjen e një punishteje për 
punimin e dekoratave të ndryshme në vend. 

1956 7 

698 Evidenca të realizimit të planit nga BQ i Kooperativave të 
Artizanatit. 

1956 19 

699 Angazhime të punonjësve të Minierës Selenicë dhe BQ të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi realizimin para afatit të 
planit të vitit 1956. 

1956 6 

6 Bujqësi-Grumbullim.   

700 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 dhe 15.03.1956 me materialin përkatës, mbi 
shpërblimin e punës së SMT-ve në ekonomitë bujqësore 
individuale dhe kooperativiste, në NBSH dhe organizatat 
kooperativiste e shoqërore sipas klasifikimit të tokave. 

1956 223 

701 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me vendimin, urdhëresën dhe materialin përkatës, 
mbi administrimin, përmirësimin dhe qiradhënien e 
kullotave, livadheve shtetërore dhe të tokave të tjera të lira. 

1956 106 
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702 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi gjendjen 
pyjore të Shqipërisë. 

1956 92 

703 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me materialin përkatës, për mbjelljet e pranverës së 
vitit 1956 shërbimet kulturore në të lashtat e në kulturat 
pranverore. 

1956 137 

704 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi kanalet 
ujitëse dhe bonifikimet. 

1956 145 

705 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.03.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
kundërpagesën e ujit. 

1956 24 

706 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e planit të kreditit agrar me afat të gjatë për vitin 
1956. 

1956 31 

707 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
projektplanin e bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1957. 

1956 103 

708 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
aktivitetin e kooperativave bujqësore për vitin 1955. 

1956 150 

709 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956, mbi mbulim humbjeje në ndërmarrjet bujqësore 
shtetërore. 

1956 1 

710 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
realizimin e planit 7-mujor të grumbullimit të prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1956 201 

711 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6-
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
prodhimin e mishit të derrit dhe bazën ushqimore. 

1956 54 
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712 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6 
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
aprovimin e statutit tip të kooperativave bujqësore. 

1956 30 

713 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6 
dhjetor 1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi masat 
për forcimin e NBSH-ve. 

1956 132 

714 Informacione të Sektorit Bujqësi e Grumbullim pranë 
Kryeministrisë dhe planet për problemin e bujqësisë dhe 
grumbullimit. 

1956 72 

715 Letra dhe përgjigje të personave të ndryshëm drejtuar shokut 
Kryeministër për çështje shtetërore dhe personale. 

1956 9 

716 Udhëzime dhe informacion i Kryeministrisë me 
korrespondencën përkatëse, mbi detajimin e planit 5-vjeçar në 
bujqësi 1956-1960. 

1956 19 

717 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, 
mbi planin dhe ndryshimet për vitin 1956 në bujqësi si dhe 
plani i masave për zbatimin e tij. 

1956 50 

718 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione 
të Ministrisë së Bujqësisë dhe të fermave bujqësore mbi 
prodhimin dhe tregtimin e perimeve dhe të patateve. 

1956 45 

719 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, dhe 
aktkontrolle të Ministrisë së Bujqësisë e të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi zhvillimin dhe shërbimin e kulturave 
industriale. 

1956 73 

720 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
informacione të sektorit të Kryeministrisë, Ministrisë së 
Bujqësisë, Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe njoftime të 
komiteteve ekzekutive të qarqeve e rretheve, mbi planin 15-
vjeçar të kulturës së ullirit si dhe mbi vlerësimin e rendimentit 
të tij. 

1956 43 

721 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione e informacione 
të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
zhvillimin e frutikulturës dhe të agrumeve. 

1956 64 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

722 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi sigurimin dhe 
përdorimin e plehrave organike dhe inorganike. 

1956 22 

723 Aktkontrolle dhe informacione të Komisionit të Kontrollit 
Shtetëror dhe të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi problemet bujqësore, të metat, dobësitë 
dhe masat për përmirësimin e tyre. 

1956 40 

724 Raporte dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi realizimin e planit në bujqësi. 

1956 30 

725 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe të Bujqësisë, mbi shpërndarjen e një sasi 
bagëtish, kooperativave bujqësore. 

1956 3 

726 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
kolektivizimin dhe gjendjen e saj si dhe mbi përmirësimin e 
zgjerimit të numrit të kooperativave bujqësore. 

1956 50 

727 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë mbi sigurimin, seleksionimin dhe disifektimin 
e farërave, bimëve bujqësore e të fidanëve. 

1956 77 

728 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte, relacione e 
informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Kontrollit të 
Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi sistemimin agrar të tokave 
1956-1960 në bujqësi. 

1956 84 

729 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte, relacione, 
informacione dhe studime të Ministrisë së Bujqësisë, 
Kontrollit të Shtetit dhe të Sektorit të Bujqësi-Grumbullimit 
pranë Kryeministrisë, mbi hapjen e tokave të reja dhe vënien 
nën kulturë të aerodromeve. 

1956 64 

730 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi korrespondencën 
përkatëse, mbi kalimin në hozrashot të plotë të SMT-së së 
Korçës. 

1956 3 

731 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, 
mbi përdorimin dhe cilësinë e karburanteve për traktorë. 

1956 10 
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732 Vendim i Këshillit të Ministrave me korespondencën 
përkatëse, mbi krijimin e ndërmarrjeve të mekanikës 
bujqësore (SMT). 

1956 9 

733 Relacion e informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Ministrisë së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi sigurimin 
dhe importimin e traktorëve nga jashtë. 

1956 13 

734 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë dhe kërkesa 
të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë mbi nevojat 
për mjete bujqësore dhe kalim kapital. 

1956 24 

735 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe të 
Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi përgatitjen e 
mjeteve të mekanikës bujqësore për punim tokash, riparimi i 
tyre, sigurimi i pjesëve të këmbimit dhe shfrytëzimi i mjeteve 
në përgjithësi. 

1956 39 

736 Letra të kolektivave të ndërmarrjeve bujqësore, blegtorale, 
SMT-ve etj., mbi angazhimet dhe realizimin e tyre, drejtuar 
KQ të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave. 

1956 61 

737 Udhëzime teknike mbi vrojtimet meteorologjike të Drejtorisë 
Sinoptike drejtuar Kryeministrisë dhe të dhëna mbi kohën. 

1956 22 

738 Relacione, projektvendime dhe urdhëresa të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi masat kundër zjarrit në 
bujqësi. 

1956 17 

739 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
projektvendime të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi dëmet në bujqësi nga inondatat e 
fatkeqësitë e tjera. 

1956 20 

740 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
projektvendime të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi masat profilaktike kundër sëmundjeve në 
bujqësi dhe rezolucioni i Konferencës Ndërkombëtare të 
Pekinit, mbi mbrojtjen e bimëve. 

1956 48 

741 Informacion dhe aktkontroll i Ndërmarrjes Bujqësore 
Shtetërore "Ylli i Kuq" Kamëz dhe Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi shpikjet dhe 
racionalizimet në bujqësi. 

1956 3 
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742 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte e informacione 
të sektorit të Kryeministrisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
rendimentet e kulturave bujqësore dhe standartet. 

1956 47 

743 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raport e relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë etj. mbi problemin kadastral të marrje-
dhënie tokash e shpronësime. 

1956 149 

744 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raport e relacione me 
korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi dhënie dhe heqje tokash për ekonomi 
ndihmëse institucioneve të ndryshme. 

1956 80 

745 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komisionin e Planit të 
Shtetit dhe Ministrinë e Bujqësisë, mbi rezultatet dhe analizën 
e regjistrimit të gjësë së gjallë të 5 janarit 1956 dhe të 13 janarit 
1957. 

1956 64 

746 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte e relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë dhe të Kontrollit të Shtetit, mbi 
rajonizimin e blegtorisë e të shpendëve dhe përmirësimin dhe 
zhvillimin e bagëtive të imta në merinizimin e cigajizimin. 

1956 76 

747 Projektvendime dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi masat profilaktike, kundër 
sëmundjeve në blegtori. 

1956 22 

748 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë 
dhe të Financave, mbi zhvillimin e fazanit (shpendëve) në 
zonën e Rrushkullit. 

1956 11 

749 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi masat për zhvillimin  e mëtejshëm të 
bletës. 

1956 11 

750 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Kryeministrinë, 
mbi organizimin dhe shtimin e prodhimeve blegtorale. 

1956 9 

751 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e kulturës së 
krimbit të mëndafshit. 

1956 11 
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752 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore me Kryeministrinë, mbi zhvillimin e 
kafshëve njëthundrake, për gadishmërinë luftarake dhe 
nevojat e ushtrisë. 

1956 3 

753 Qarkore e Kryeministrisë dhe informacione të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi problemin e pyllëzimeve pyjore dhe të rrugëve 
automobilistike. 

1956 11 

754 Projektvendim me relacionin përkatës të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi uniformën e personelit 
pyjor. 

1956 7 

755 Korrespondencë e Ministrisë së Drejtësisë dhe e Shoqatës së 
Gjuetarëve drejtuar Kryeministrisë, mbi vërejtjet e 
projektdekretit të gjuetisë dhe pjesëmarrja e vendit tonë në një 
konferencë ndërkombëtare të gjuetisë. 

1956 8 

756 Informacione të Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe të 
Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
planin, detajimin e tij dhe shpërndarjen e fletëdetyrimeve për 
vitin 1957. 

1956 31 

757 Program pune dhe grafiku i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit drejtuar Kryeministrisë, mbi zbatimin e 
detyrave që shtroi Kongresi i III-të i PPSH-së dhe mbi 
grumbullimin e të lashtave. 

1956 14 

758 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësi-Grumbullimit dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi planin e grumbullimit me 
ndryshime të vitit 1956. 

1956 14 

759 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror 
të Grumbullimeve drejtuar Kryeministrisë, mbi realizimin e 
planit të eksport-importit të prodhimeve bujqësore, blegtorale 
dhe industriale. 

1956 12 

760 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e fondit të 
grumbullimit të ullirit dhe korrespondencë me 
Kryeministrinë, mbi shpërdorimet gjatë grumbullimeve. 

1956 4 
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761 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione e informacione 
me korrespondencën përkatëse të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit e të komiteteve ekzekutive të kp të qarqeve, 
mbi shtimin, zbritjen dhe përjashtimin nga detyrimet e 
grumbullimit. 

1956 53 

762 Korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit me 
Kryeministrinë, mbi rezervat shtetërore të drithërave të bukës. 

1956 4 

763 Korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit me 
Kryeministrinë, mbi anulimin e një urdhri të Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit, që të grumbullohet misri i shkoqur 
me lagështi deri në 19% si dhe propozimin e 
projekturdhëresës mbi ndryshimin e pagimit të lëndëve të 
huaja të pangrënshme. 

1956 5 

764 Relacione dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve drejtuar Kryeministrisë, mbi çmimet e 
produkteve të grumbulluara. 

1956 14 

765 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve 
dhe Kontrollit të Shtetit me Kryeministrinë, mbi shpërndarjen 
e prodhimeve bujqësore e blegtorale të grumbulluara. 

1956 44 

766 Raporte dhe informacion i ekipit dhe i Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi kontrollet dhe 
revizionet në NSHG. 

1956 13 

767 Relacione dhe informacione të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit dhe të Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi problemet e mjeteve të komunikacionit 
dhe të ndreqjes së rrugëve, për transportimin e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale për grumbullim. 

1956 10 

768 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, të 
Ministrisë së Punëve të Brendëshme, mbi gjendjen e 
depozitimit dhe të depove të prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale të grumbulluara. 

1956 30 
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769 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave me materialet e tjera 
përkatëse të projekturdhëresës dhe relacione e Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit, mbi problemin e amballazhit të 
mallrave për prodhimet bujqësore e blegtorale të 
grumbulluara. 

1956 21 

770 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit me 
Kryeministrinë, mbi shfrytëzimin e fabrikave të zhveshjes së 
orizit, standartin, rrezen dhe gjendjen e tyre në përgjithësi. 

1956 31 

771 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe studime, raporte e 
relacione të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve drejtuar 
Kryeministrisë, mbi gjendjen, shfrytëzimin dhe përmirësimin 
e punës së fabrikave dhe të mullinjve të blojes së miellrave, 
gjithashtu relacioni mbi kontrollet e kryera nga Komisioni i 
Kontrollit të Shtetit. 

1956 49 

772 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, 
Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve dhe Kontrollin e 
Shtetit, mbi debikreditë në bujqësi-grumbullim. 

1956 8 

773 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
krijimin, suprimimin, fuksionimin dhe kalimin e aktiviteteve 
të ndërmarrjeve bujqësore dhe të grumbullimit. 

1956 115 

774 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, 
Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve, Ndërmarrjen e 
Projektit etj., mbi investimet dhe ndërtimet në bujqësi dhe 
grumbullim. 

1956 11 

775 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte e relacione të 
Kontrollit të Shtetit, Ministrisë së Bujqësisë dhe të Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimeve, mbi pagat dhe shpërblimet e 
punonjësve të Sektorit të Bujqësisë dhe Grumbullimit. 

1956 102 

776 Korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë me Kryeministrinë, mbi dekorimin e 
specialistit bullgar të mullinjve. 

1956 6 
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777 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi përgatitjen e 
kuadrove të bujqësisë në shkolla e kurse, organizimin e 
arsimit bujqësor dhe organika e Institutit të Lartë Bujqësor. 

1956 71 

778 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
informacione me korrespondencë përkatëse të Sektorit 
Bujqësi-Grumbullim dhe të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
trajtimin e punonjësve të bujqësisë dhe mbi marrje masash 
disiplinore dhënë punonjësve të bujqësisë. 

1956 47 

779 Raporte, plane, studime dhe korrespondencë e Institutit të 
Shkencave drejtuar Kryeministrisë, mbi veprimatarinë e 
Institutit (Seksioni i Shkencave Bujqësore dhe Biologjike) 
planet tematike dhe studimet, mbi eksperimentimet në 
bujqësi. 

1956 249 

780 Materiale dokumentare mbi aktivet, konferencat për 
problemin bujqësi-grumbullim si dhe mbi thirrjen e Kongresit 
të III-të të Kooperativave Bujqësore. 

1956 33 

781 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Ministrinë e Bujqësisë, mbi pjesëmarrjen e 
Republikës Popullore të Shqipërisë në konferenca  
ndërkombëtare për problemet bujqësore si dhe materiale mbi 
marrëveshjet dhe konventat me shtetet e huaja. 

1956 36 

782 Korrespondencë e Kryeministrinë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, të Bujqësisë dhe të Financave, mbi dërgimin e 
specialistëve tanë jashtë shtetit dhe ardhjen e specialistëve të 
huaj dhe raportet e tyre. 

1956 123 

783 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe të Bujqësisë, mbi dërgimin e delegacioneve jashtë 
shtetit dhe raportet e tyre. 

1956 28 

784 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Kryeministrinë, 
mbi përgatitjen dhe aprovimin e ekspozitave bujqësore të 
qarqeve për vitet 1956 dhe 1957. 

1956 9 

7 Tregti.   
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785 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
rezulatet e inventarizimit të materialeve më 01.01.1956 dhe 
mallrat që do të imortohen gjatë vitit 1956, mbi planin për 
llogari të vitit 1955 dhe krahasimi me gjendjet e planifikuara 
për fillimin e vitit 1956. 

1956 123 

786 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me materialin përkatës, mbi shqyrtimin e 
projektplanit të eksport-importit dhe bilancit të pagesave të 
tregtisë së jashtme për vitin 1957. 

1956 62 

787 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me urdhëresën dhe materialin përkatës, për 
ambalazhet e mallrave. 

1956 17 

788 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.10.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
furnizimin e zonave që izolohen nga dimri. 

1956 67 

789 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me udhëzimin përkatës, mbi administratat dhe 
pazaret. 

1956 3 

790 Qarkore dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit 
Qendror të Kooperativave Tregtare, Kontrollit të Shtetit etj., 
mbi zbatimin e vendimeve, urdhëresave dhe udhëzimeve të 
Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrisë për probleme të 
ndryshme të tregtisë. 

1956 34 

791 Udhëzime, qarkore dhe relacione të Kryeministrisë dhe 
korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi planin dhe ndryshimet në tregti si 
dhe mbi metodologjinë e planifikimit. 

1956 29 

792 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe raporte e relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe të 
institucioneve të tjera prodhuese të artikujve të konsumit të 
brendshëm dhe për eksport, mbi sigurimin e tyre nga 
institucionet e tjera tregtare. 

1956 97 
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793 Raporte, relacione dhe evidencë e Ministrisë së Tregtisë dhe të 
BQ të Kooperativave Tregtare, mbi realizimin e planit dhe të 
metat e pengesat për vitin 1956. 

1956 104 

794 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe BQ të 
Kooperativave Tregtare drejtuar Kryeministrisë, mbi planin 
me ndryshime të xhiros si dhe realizimi i saj gjatë vitit 1956. 

1956 138 

795 Relacione dhe informacione të Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Ministrisë së 
Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi kontrollet e kryera në 
sektorin e tregtisë dhe dobësitë e të metat në fushën e 
planifikimit, shpërndarjes, gjendjes dhe funksionimit të 
ndërmarrjeve dhe masat për përmirësimin e tyre. 

1956 120 

796 Qarkore të Kryeministrisë dhe relacione e korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, BQ të Kooperativave Tregtare etj., mbi 
kontaktimet tregtare dhe debi-kreditë. 

1956 40 

797 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e institucioneve të ndryshme drejtuar 
Kryeministrisë mbi konfliktet tregtare dhe çështje të 
Arbitrazhit. 

1956 28 

798 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektvendime e 
relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe të Financave drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ndërmarrjet me humbje dhe mbulimi i 
tyre. 

1956 9 

799 Qarkore e Kryeministrisë, relacione dhe aktkontrolle të 
Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, BQ 
të Kooperativave të Konsumit dhe të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit, mbi dëmtimin e prodhimeve të konsumit, kualitetin 
e dobët jashtë standartit për tregti të brendshme dhe eksport si 
dhe të demoduara. 

1956 79 

800 Informacion dhe korrespondencë e Drejtorisë së Rezervave 
Shtetërore drejtuar Kryeministrisë, mbi kalimin e mallrave në 
rezerva shtetërore dhe shpërndarje. 

1956 8 
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801 Projektvendime, raporte dhe relacione të Ministrisë së 
Tregtisë, BQ të Kooperativave Tregtare drejtuar 
Kryeministrisë, mbi forcimin ekonomik-financiar të 
ndërmarrjeve tregtare dhe të zhvillimit të tregtisë në fshat e 
qytet. 

1956 88 

802 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi tregtinë e garantuar. 

1956 74 

803 Studim, relacione dhe korrespondencë e Komisionit të Planit 
të Shtetit, Ministrisë .... etj., drejtuar Kryeministrisë, mbi 
heqjen e sistemit të triskëtimit. 

1956 70 

804 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe BQ të 
Kooperativave Tregtare drejtuar Kryeministrisë, mbi tregtinë 
reciproke shitje-grumbullim. 

1956 39 

805 Projektvendime dhe relacione me korrespondencën përkatëse 
drejtuar Kryeministrisë nga ana e Ministrisë së Tregtisë, mbi 
perfeksionimin dhe përmirësimin e punës në tregtinë e 
Ushqimit Social. 

1956 53 

806 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion e 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë etj. drejtuar 
Kryeministrisë, mbi zhvillimin e tregtisë speciale ar-valutë. 

1956 32 

807 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Kryeministrisë, 
mbi tregtinë private dhe ndalimi i rishitjes së prodhimeve 
industriale të sektorit socialist nga privatët. 

1956 12 

808 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Kryeministrisë 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë dhe komitetet 
ekzekutive të qarqeve, mbi furnizimin e popullatës me bukë 
në tregun komercial. 

1956 25 

809 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Tregtisë me Kryeministrinë, mbi furnizimin e 
qyteteve dhe entet e ndryshme me perime, patate e qumësht. 

1956 12 

810 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e mallrave të 
kufizuara kundrejt grumbullimit të drithërave të bukës dhe 
disa artikujve të tjerë bujqësorë e blegtoralë. 

1956 4 
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811 Qarkore të Kryeministrisë mbi rregulloren për gjendjen dhe 
qarkullimin e mallrave dhe mbi sistemin e gjendjes së 
mallrave mbi normativë. 

1956 28 

812 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte dhe relacione 
drejtuar Kryeministrisë nga Ministria e Tregtisë, BQK Tregtare 
dhe Komisioni i Kontrollit të Shtetit, mbi grumbullimin dhe 
industrializimin e qumështit dhe të frutave. 

1956 69 

813 Studime, projekte dhe relacione të Bashkimit Qëndror të 
Kooperativave Tregtare, Ministrisë së Bujqësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi monopolin e pjesëve alkoolike dhe 
prodhimin e tyre. 

1956 33 

814 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë 
dhe BQKTregtare, mbi gjuetinë e peshkimit dhe sigurimin e tij 
për treg dhe konservim. 

1956 13 

815 Projektvendim me relacionin përkatës të BQK Tregtare, mbi 
zhvillimin e apikulturës paraqitur për aprovim Këshillit të 
Ministrave. 

1956 13 

816 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe të 
Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit të 
eksport-importit për vitin 1956. 

1956 201 

817 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë, mbi planin dhe 
akordim valute për blerje nga jashtë makineri, pajisje etj. 

1956 10 

818 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektkodi doganave dhe 
relacione të Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, 
mbi krijimin e Drejtorisë së Doganave, mbi legjislacionin 
doganor, të metat dhe dobësitë e masat për përmirësimin e 
punës doganore. 

1956 76 

819 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Kryeministrinë, 
mbi zgjidhjen e kuotës së transportit, rregullim rrugësh etj., 
mbi transportimin e mallrave të tregtisë së brendshme dhe për 
eksport. 

1956 17 
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820 Projektrregullore e Ministrisë, relacione të BQK Tregtare 
drejtuar Këshillit të Ministrave dhe qarkore të Kryeministrisë, 
mbi rregullat e ruajtjes së mallrave, depozitimin në kushte të 
mira të mallrave dhe gjendjen e zgjerimin e depove. 

1956 55 

821 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë e BQK 
Tregtare, të Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
marzhet dhe rabatet në tregtinë e kooperativave të konsumit. 

1956 20 

822 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë 
dhe të Drejtësisë, mbi markat dhe etiketat e mallrave të 
tregtisë. 

1956 10 

823 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë, BQK Tregtare dhe 
Ministrinë e Financave, mbi sistemimin e pagave në tregti të 
punonjësve, shpërblimet suplementare dhe kategorizimin e 
punonjësve dhe të ndërmarrjeve tregtare. 

1956 64 

824 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi krijim, suprimim, funksionim dhe kalim aktivitetesh të 
ndërmarrjeve tregtare. 

1956 74 

825 Vendim i  Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Tregtisë. 

1956 2 

826 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë 
dhe BQK Tregtare drejtuar Kryeministrisë, mbi ngritjen e 
Teknikumit Tregtar për përgatitjen e kuadrit, mbi gjendjen e 
kuadrit dhe nevojat. 

1956 27 

827 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi shtimin e kapacitetit të porteve si rezultat 
i zgjerimit të marrëveshjeve me jashtë. 

1956 10 

828 Raporte dhe relacione të përfaqësuesit të RPSH-së drejtuar 
Kryeministrisë për problemet e marrëdhënieve dhe të 
ndihmës reciproke në Këshillin Ekonomik Moskë. 

1956 34 

829 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore, 
mbi dërgimin e të dhënave Ministrisë së Tregtisë për 
përfundimin e marrëveshjeve me jashtë për 5-vjeçarin e II-të. 

1956 13 
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830 Informacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Ministrisë së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë, mbi punën e 
Komisionit Ekonomik Evropian të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara, të pjesëmarrjes sonë në Sesionin e 5-të të Komitetit 
të Tregtisë në Gjenevë dhe mbi Sesionin e 4-të për problemet 
ekonomiko-tregtare. 

1956 8 

831 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Financave, mbi 
shqyrtimin e propozimit të Bashkimit Sovjetik për thirrjen e 
Konferencës Ndërkombëtare të Vendeve të Demokracive 
Popullore, lidhur me koordinimin e daljes në tregjet e Azisë 
dhe Afrikës. 

1956 2 

832 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Tregtisë dhe dikasteret e tjera, mbi marrëdhëniet tregtare me 
RP të Kinës. 

1956 23 

833 Korrespondencë dhe relacione të Kryeministrisë me 
Ministrinë e Tregtisë, Financave etj. mbi ndihmën RP të 
Koresë. 

1956 10 

834 Protokoll-marrëveshjeje dhe informacione të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe të Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi marrëdhëniet tregtare të RPSH-së me RPF 
të Jugosllavisë. 

1956 26 

835 Protokoll-marrëveshjeje dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe  Ministrisë së Tregtisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi marrëdhëniet tregtare të RPSH-së me 
Bashkimin Sovjetik, RS të Çekosllovakisë, RDGJ, RP të 
Bullgarisë, Rumanisë, Hungarisë e Polonisë. 

1956 193 

836 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi marrëdhëniet tregtare me vendet e 
Azisë dhe të Afrikës: Egjipt, Liban, Siri, Indi. 

1956 14 
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837 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi marrëdhëniet tregtare 
të RPSH-së me vendet kapitaliste perëndimore dhe firma të 
Italisë, Francës, Gjermanisë Perëndimore, Anglisë, Zvicrës, 
Greqisë dhe SHBA-së. 

1956 25 

838 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
si dhe studime e korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, BQK 
Tregtare etj., mbi grumbullimin dhe sigurimin e mallrave për 
eksport dhe kërkesa për importin. 

1956 73 

839 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë, 
BQK Tregtare etj., mbi dërgimin e delegacioneve tona për 
marrëveshje tregtare, dërgim njerëzish për specializim dhe 
mbi punën e specialistëve të huaj në Shqipëri. 

1956 19 

840 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
pjesëmarrjen në ekspozita dhe panaire ndërkombëtare. 

1956 35 

841 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte të Ministrisë së 
Tregtisë drejtuar Kryeministrisë dhe korrespondencë mbi 
krijimin dhe organizimin e ndërmarrjeve turistike, mbi 
konkluzionet e mbledhjes së aktivit turistik dhe mbi masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të veprimtarisë. 

1956 61 

842 Projektvendime, raporte dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë 
drejtuar Kryeministrisë, mbi ndërtimet turistike të plazheve 
dhe refuzimi i kërkesës çeke, për t`i marrë në sipërmarrje. 

1956 19 

843 Bilance dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me 
Kryeministrinë, mbi mbylljen e marrëveshjeve tregtare me 
jashtë për vitin 1956. 

1956 66 

8 Financa.   

844 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me urdhëresën përkatëse, mbi fondin e drejtorit në 
ndërmarrjet ekonomike shtetërore që administrohen në 
hozrashot me rëndësi nacionale dhe lokale. 

1956 2 

845 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 me materialin përkatës, mbi zbatimin e buxhetit të 
shtetit për vitin 1955 dhe mbi projektbuxhetin e shtetit për 
vitin 1956. 

1956 151 
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846 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 dhe 06.11.1956 me vendimet dhe materialin 
përkatës, mbi mundësitë dhe masën e zbritjes së çmimeve të 
mallrave të konsumit të gjerë si dhe mbi ngritjen e rrogave 
dhe pensioneve të ulta. 

1956 211 

847 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
priskurantët e çmimeve të shitjes me shumicë dhe të çmimeve 
të pandryshueshme bujqësore. 

1956 121 

848 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 dhe 10.08.1956 me vendimin dhe materialin 
përkatës, mbi zbatimin e buxhetit të shtetit për 3-mujorin dhe 
6-mujorin e I-rë të vitit 1956. 

1956 460 

849 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me udhëzimin dhe materialin përkatës, mbi 
inventarizimin vjetor. 

1956 25 

850 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
konkluzionet nga shqyrtimi i bilanceve të ndërmarrjeve për 
vitin 1955. 

1956 116 

851 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 dhe 4-5-6 dhjetor 1956, mbi planet tremujore të 
arkës si dhe mbi kredinë e diferencuar, së bashku me 
vendimet, udhëzimin, urdhëresat dhe materialin përkatës. 

1956 129 

852 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
organizatat shoqërore që nuk ndjekin qëllime ekonomike. 

1956 8 

853 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.10.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
disiplinimin e pagave dhe kontigjentëve. 

1956 192 

854 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, për 
realizimin e buxhetit të shtetit për vitin 1956 dhe 
projektbuxhetit të shtetit për vitin 1957. 

1956 133 
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855 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 dhe 05.12.1956 me materialin përkatës, mbi 
shqyrtimin e projektplanit të valutave dhe projektplanit të të 
ardhurave dhe shpenzime jotregtare për vitin 1957. 

1956 63 

856 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 dhe 4-5-6 dhjetor 1956 me vendimin, urdhrin, 
udhëzimet dhe materialin përkatës, mbi kontrollin e 
brendshëm financiar dhe dikasterial. 

1956 180 

857 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 4-5-6 
dhjetor 1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
sigurimet shoqërore shtetërore. 

1956 9 

858 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, mbi 
ndryshimin e tarifave të tatimit mbi xhiro për disa artikuj 
kozmetikë. 

1956 81 

859 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.12.1956, mbi ndihmën shtetërore në të holla nënave me 
shumë fëmijë dhe nënave të vetme. 

1956 1 

860 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1956 dhe 05.12.1956 me vendimet dhe materialin 
përkatës, mbi përjashtimin nga tatimi të ekonomive bujqësore 
nga të ardhurat e koshereve të bletës, ngarkimin me tatim të të 
ardhurave nga kultura e pambukut, tatimin mbi të ardhurat e 
popullatës, beqarëve si dhe mbi lëshimin e lejeve të 
profesionit dhe tarifat e tyre. 

1956 103 

861 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 4-
5-6 dhjetor 1956 me materialin përkatës, për taksën mbi aktet, 
taksën e pullës dhe taksat lokale. 

1956 29 

862 Relacion i Ministrisë së Financave mbi vendosjen e monopolit 
të shtetit për pijet alkoolike. 

1956 9 

863 Korrespondencë dhe pasqyra të Ministrisë së Financave dhe të 
Punëve të Jashtme drejtuar Kryeministrisë, mbi shifrat e 
projektbuxhetit 5-vjeçar 1956-1960. 

1956 15 

864 Relacione të Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, 
mbi financimin e ekonomisë popullore. 

1956 35 
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865 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Financave drejtuar 
Kryeministrisë, mbi rivleftësimin e mjeteve kryesore e 
ndihmëse dhe shpërndarja e tyre. 

1956 17 

866 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
mbi aprovimin e planit të kostos dhe fitimit si dhe të mënyrës 
së krijimit dhe të përdorimit të fondit të amortizimit të 
ndërmarrjeve ekonomike shtetërore. 

1956 19 

867 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi problemet e 
parashtruara në informacionin dërguar nga shoku Hysni 
Kapo (për anën financiare). 

1956 9 

868 Studime, raporte e relacione të Ministrisë së Financave dhe të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave drejtuar Kryeministrisë, 
mbi problemin e marrëdhënieve ekonomike të vendit tonë 
para çlirimit me shtetet e huaja dhe të zhvillimit ekonomik-
financiar të vendit mbas çlirimit. 

1956 37 

869 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi sigurimin e burimeve 
të të ardhurave shtetërore, derdhjen e tyre pranë bankës dhe 
mbi shkurtimin e shpenzimeve. 

1956 35 

870 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme me Kryeministrinë, mbi planin, shpenzimet 
dhe akordimin e valutës për delegacione tonat dhe të huaja si 
dhe të pagimit të kuotës në organizatat ndërkombëtare. 

1956 57 

871 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankave, mbi prerjen e monedhave të reja, të 
përgatitjes së bankënotave të reja dhe mbi syrzharzhimin e 
bonove të stimulacionit për ushtrimin e vitit 1957. 

1956 11 
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872 Relacione të Ministrisë së Financave dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi ndalimin e 
huasë me 3% dhe konvertimin e huave me nënshkrim si dhe 
mbi administrimin e obligacioneve të huave shtetërore në 
thesarin e Drejtorisë së Kursimeve. 

1956 8 

873 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
zbatimin e tij, lidhur me përgatitjen, ruajtjen dhe shpërndarjen 
e dokumenteve me vlerë. 

1956 14 

874 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialet përkatëse 
drejtuar Këshillit të Ministrave nga Komisioni i Planit të 
shtetit, mbi të ardhurat dhe shpenzimet e popullatës (buxheti i 
familjes). 

1956 18 

875 Vendime të Këshillit të Ministrave me korrespondencën 
përkatëse të kryer nga Kryeministria me Ministrinë e 
Financave, mbi ndihmën popullatës fshatare të dëmtuar nga 
dëbora, inondatat dhe aksidentet e zjarrit. 

1956 12 

876 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektvendime me 
relacione të Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, 
mbi interesin bankar dhe të valutës. 

1956 11 

877 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
shpronësimet, konfiskimet, regjistrimin dhe realizimin e 
pasurisë së konfiskuar, të trashëguar e të pasurisë pa zot. 

1956 19 

878 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi pagesat e 
ushqimeve dhe normat në institucione shëndetësore e 
arsimore. 

1956 35 

879 Vendime të Këshillit të Ministrave, udhëzime e qarkore të 
Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, mbi shpenzime udhëtimi e diete brenda e jashtë 
shtetit. 

1956 55 
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880 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punëve të Jashtme drejtuar Kryeministrisë, mbi alokacionet e 
personelit të ambasadave dhe mbi shpenzimet e vetë 
administratës së tyre. 

1956 50 

881 Qarkore të Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Financave, mbi kompensimin e diferencës së triskëtimit, pas 
heqjes së tyre. 

1956 21 

882 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi krijimin, 
suprimimin dhe funksionimin e institucioneve. 

1956 11 

883 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Kolegjiumit 
të Ministrisë së Financave. 

1956 4 

884 Relacione dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Financave, mbi gjendjen dhe përmirësimin e punës së 
shkollave ekonomiko-finaciare dhe përgatitjen e kuadrit 
financiar. 

1956 39 

885 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me dikasteret dhe institucionet e tjera, mbi 
aprovimin e organikave tip dhe ndryshime shtesë-pakësimin e 
organikave. 

1956 297 

9 Çmimet.   

886 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve dhe lutje të personave të veçantë, mbi 
aprovimin dhe refuzimin e pensioneve patriotikë e të 
shërbimit. 

1956 355 

886/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve dhe lutje të personave të veçantë, mbi 
aprovimin dhe refuzimin e pensioneve patriotikë e të 
shërbimit. 

1956 452 

887 Materiale dokumentare (raporte, analiza, projektvendime dhe 
vendime të Byrosë së Çmimeve), lidhur me çmimet, të 
shqyrtuara dhe të aprovuara në mbledhjet e saj. 

1956 320 
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888 Udhëzime mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi xhiro dhe 
libri i priskuranteve për vitin 1956. 

1956 88 

889 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe qarkore të 
Kryeministrisë, mbi tarifat e çmimeve dhe ndryshimet e tyre. 

1956 144 

890 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimeve dhe Ministrinë e Financave, mbi çmimet e 
prodhimeve bujqësore, blegtorale dhe të mbeturinave të 
grumbulluara. 

1956 95 

891 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë 
dhe BQK Tregtare, mbi çmimet e prodhimeve të ndërmarrjeve 
tregtare. 

1956 32 

892 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet, mbi çmimet e mallrave për 
eksport. 

1956 50 

893 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave, mbi çmimet e 
barnave dhe prodhimeve farmaceutike. 

1956 70 

894 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë së bashku me 
vendimin e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën dhe shkallën 
e çmimeve të shitjes së automjeteve dhe makinerive, 
kooperativave bujqësore. 

1956 21 

895 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore të Kryeministrisë 
dhe korrespondencë me dikasteret, mbi caktimin e çmimeve të 
asortimenteve të rinj. 

1956 106 

896 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet, mbi çmimet e shitjes së 
mallrave jashtë standartit e të demoduar dhe katalogu mbi 
standartet. 

1956 36 

897 Librat e nomenklaturës së specifikuar me çmimet e planit të 
importit si dhe vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet, mbi 
çmimet e importit. 

1956 44 
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898 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Industrisë 
dhe Minierave, mbi çmimet e prodhimeve industriale dhe 
minerale. 

1956 330 

899 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe qarkore të 
Kryeministrisë si dhe korrespondencë me BQK Artizanatit, 
mbi çmimet e prodhimeve të artizanatit. 

1956 107 

900 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet qendrore, 
mbi çmimet e ambalazhit dhe të faturimit të tyre. 

1956 13 

901 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
mbi marzhet. 

1956 4 

902 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë 
së Tregtisë drejtuar Kryeministrisë mbi kontrollin e çmimeve 
në treg. 

1956 6 

10 Ndërtim-Komunikacion.   

903 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me urdhëresat dhe materialin përkatës, për 
strukturën e kostos së punimeve në ndërtimet dhe montimet. 

1956 27 

904 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956 me materialin përkatës, mbi paraqitjen e volumit të 
ndërtimeve për vitin 1957. 

1956 118 

905 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me materialin përkatës, mbi mirëmbajtjen e 
rrugëve. 

1956 119 

906 Relacion mbi zbatimin e protokollit të Këshillit të Ministrave, 
mbi realizimin e planit të 6-mujorit të I-rë të vitit 1956, në 
ndërtim, komunikacion dhe komunale. 

1956 18 

907 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi të drejtat dhe detyrat e 
projektuesit, konditat teknike të projektimit dhe mbi zbatimin 
e detyrave nga ana e Ndërmarrjes Projekti. 

1956 142 

908 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse si 
dhe korrespondencë me institucionet qëndrore në ndërtimin e 
veprave të mëdha të 5-vjeçarit të I-rë e të II-të. 

1956 401 
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909 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi shtesa në 
fondin e investimeve për objektet që ndërtohen gjatë vitit 
1956. 

1956 103 

910 Plan i Ministrisë së Ndërtimit mbi ndërtimet, përgatitjen e 
kuadrit si dhe shtesa e pakësime në plan për vitin 1956. 

1956 173 

911 Vendime të Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë mbi financimin e objekteve që 
parashikoheshin të ndërtoheshin gjatë vitit 1956 të mbetura 
nga viti 1955. 

1956 121 

912 Raporte, statistika dhe informacione mbi realizimin e planit në 
sektorin e ndërtimit. 

1956 256 

913 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi masat disiplinore të 
marra kundrejt kuadrove që falsifikojnë shifrat e planit. 

1956 41 

914 Relacione, studime, projektvendime mbi studimin dhe 
aprovimin e varianteve për ndërtimin e hidrocentraleve në 
vendin tonë. 

1956 29 

915 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit, komitetet ekzekutive mbi aprovimin e 
projekteve dhe ndërtimin e ujësjellësve e të puseve për 
furnizimin me ujë të qyteteve. 

1956 81 

916 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, skica dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi bonifikimin e 
Myzeqesë, Vurgut, Thumanës,  Zadrimës, ndërtimin e 
veprave mbrojtëse dhe kanaleve vaditëse. 

1956 85 

917 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi devijimet e lumenjve dhe masat kundër 
përmbytjeve të qyteteve. 

1956 15 

918 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi zbatimin e 
vendimit të Qeverisë Nr.472, mbi ruajtjen dhe shfrytëzimin e 
makinerisë. 

1956 31 

919 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aplikimin e punës me 
norma dhe me akord. 

1956 73 
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920 Raporte mbi organizimin e emulacionit socialist në sektorin e 
ndërtimit. 

1956 7 

921 Raport mbi zbatimin e kontratave kolektive. 1956 7 

922 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe material i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi përcaktimet e reja të kualifikimit dhe zgjatjen e 
afatit të kualifikimit të ekskavatoristëve. 

1956 83 

923 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi dërgim 
punonjësish për specializim jashtë shtetit, ardhja e 
specialistëve të huaj dhe trajtimi i tyre. 

1956 10 

924 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi pagat dhe shpërblimet e 
punonjësve të ndërtimit. 

1956 62 

925 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin dhe shkrirjen 
e ndërmarrjeve. 

1956 19 

926 Projektorganikë e Ministrisë së Ndërtimit. 1956 14 

927 Projektplane të vitit 1957 për sektorin e komunikacionit. 1956 27 

928 Relacione, studime dhe pasqyra statistikore mbi hartimin, 
ndryshimin dhe realizimin e planit në hekurudhë e në sektorët 
e tjerë të komunikacionit. 

1956 33 

929 Ftesa dhe korrespondencë mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
konferencat ndërkombëtare për komunikacionin dhe mbi 
dërgimin e përfaqësuesve tanë për të marrë pjesë në këto 
konferenca për specializim e për të lidhur marrëveshje për 
sektorë të ndryshëm të komunikacionit. 

1956 34 

930 Raporte, relacione mbi transportimin e mineraleve nga 
ndërmarrjet e komunikacionit. 

1956 32 

931 Korrespondencë mbi ruajtjen e makinerisë dhe të automjeteve 
dhe shfrytëzimin e tyre racional. 

1956 35 

932 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e tarifave të 
transportit për materialet e Drejtorisë Qendrore Mirëmbajtje e 
Rrugëve dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi caktimin e nomenklaturës së mallrave 
për efekte të tarifave të transportit dhe mbi uljen e tarifave të 
transportit. 

1956 15 
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933 Projektmarrëveshje me Jugosllavinë mbi transportimin e 
pasagjerëve. 

1956 5 

934 Informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi shfrytëzimin racional të automjeteve e 
të pajisjeve hekurudhore. 

1956 40 

935 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi ndërtimin e 
hekurudhës Vorë-Milot. 

1956 10 

936 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e protokollit 
të Konferencës Ndërkombëtare të Punonjësve të 
Hekurudhave mbajtur në Sofje nga data 23-28.06.1956. 

1956 36 

937 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi të ardhurat e 
rezultuara nga taksat limanore. 

1956 5 

938 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve mbi gjendjen, 
kapacitetin dhe zgjerimin e Portit të Durrësit, financimin e 
mjeteve të xhiros së Drejtorisë së Portit dhe mbi Kantierin 
Detar. 

1956 21 

939 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e marrëveshjes lidhur me Jugosllavinë për hapjen e 
linjës ajrore Tiranë-Beograd dhe projektmarrëveshjen analoge 
me BRSS-në, Hungarinë e Gjermaninë. 

1956 160 

940 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve mbi gjendjen 
teknike të automjeteve dhe mbi masat e marra për mbajtjen e 
tyre në gadishmëri. 

1956 25 

941 Relacione dhe korrespondencë mbi zgjerimin dhe 
përmirësimin e gjendjes në parqet automobilistike. 

1956 30 

942 Vendime, udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve mbi 
aprovimin, zbatimin dhe ndryshimin e normave e të 
nomenklaturës së normave në sektorin e komunikacioneve. 

1956 88 

943 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve, 
Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet ekzekutive mbi 
ndërtimin, dorëzimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor. 

1956 100 

944 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin dhe transferimin e ndërmarrjeve të komunikacioneve. 

1956 28 
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945 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve mbi 
lënien e një mjeku pranë Portit Durrës për të ushtruar kontroll 
mbi personelin dhe pasagjerët që vijnë nga jashtë shtetit. 

1956 2 

946 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi dekorimin e 
specialistëve shqiptarë e të huaj dhe institucioneve. 

1956 34 

947 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
uniformën e punonjësve marinarë e të hekurudhave. 

1956 6 

948 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
pagat dhe trajtimin e punonjësve të komunikacioneve. 

1956 59 

949 Korrespondencë dhe aktkontrolli mbi funksionimin e 
Radiostacionit në Kashar dhe mbi punimet për ndërtimin e 
Stacionit Telegrafonik në Kashar. 

1956 8 

950 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve mbi mundësinë e 
radiofikimit të vendit. 

1956 20 

951 Korrespondencë mbi ratifikimin e konventës së 
telekomunikacionit e postare me vendet e huaja, RD 
Gjermane, RDP të Koresë etj. 

1956 145 

952 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi konferencën e 
përfaqësuesve të administratave të PTT-së së vendeve 
socialiste. 

1956 14 

953 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacioneve mbi 
koordinimin e shërbimit të ionosferës me BRSS-në. 

1956 6 

954 Relacion dhe korrespondencë mbi gjendjen e ekonomisë 
komunale dhe masat e marra për përmirësimin e saj. 

1956 46 

955 Raporte e relacione të kontrolleve të kryera, mbi zbatimin e 
vendimeve të Këshillit të Ministrave për problemet e 
ekonomisë komunale. 

1956 33 

956 Raporte e relacione mbi realizimin e planit në sektorin 
komunal. 

1956 61 

957 Relacione dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive mbi 
ndërtimin e hidrocentraleve, pajisjen dhe meremetimin e atyre 
ekzistuese, elektrifikimin e qyteteve e të fshatrave. 

1956 42 
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958 Korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, 
komitetet ekzekutive mbi ndërtimin e ujësjellësve dhe 
furnizimin e qyteteve me ujë. 

1956 60 

959 Korrespondencë mbi higjienën e qyteteve dhe mbi masat e 
marra për përmirësimin e saj. 

1956 18 

960 Informacion dhe korrespondencë e Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit dhe Drejtorisë së Ekonomisë Komunale drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
mirëmbajtjen e rrugëve, trotuarëve dhe kanalizim e asfaltim. 

1956 23 

961 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet, mbi 
problemin e ndërtimeve në plazhet e Vlorës dhe Durrësit. 

1956 10 

962 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të rretheve 
Gjirokastër, Kukës e Peshkopi mbi shtesa fondesh për 
ndërtime banesash e veprash komunale dhe meremetime. 

1956 23 

963 Projektvendim dhe materiali përkatës mbi caktimin e qirave të 
banesave. 

1956 19 

964 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e shtëpive dhe 
trojeve për ndërtim të administruara nga organet komunale. 

1956 13 

965 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucionet, mbi strehimin dhe administrimin 
e banesave shtetërore. 

1956 9 

966 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e Ekonomisë 
Komunale, mbi nevojat e mjeteve dhe materialeve për 
komunalen. 

1956 5 

967 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali mbi zbatimin 
e tyre mbi pagat dhe shpërblimet e punonjësve të sektorit 
komunal. 

1956 4 

968 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
qarkore dhe korrespondencë me institucionet qendrore, 
komitetet ekzekutive mbi zëvendësimin e druve të zjarrit me 
qymyr për t'u mbrojtur dhe shtuar pasuria pyjore. 

1956 217 

969 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
funksionimin dhe heqjen e pagës së blojes në mullinjtë e 
blojes. 

1956 12 
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970 Korrespondencë e Drejtorisë së Ekonomisë Lokale drejtuar 
Kryeministrisë, mbi dërgimin e një delegacioni në Bashkimin 
Sovjetik. 

1956 2 

11 Arsim-Shëndetësi.   

971 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me vendimet dhe materialin përkatës, për të drejtat 
e autorit. 

1956 120 

972 Vendime të Këshillit të Ministrave, studime dhe informacione 
të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar Kryeministrisë 
si dhe informacione të Sektorit Arsim-Shëndetësi pranë 
Kryeministrisë, mbi riorganizimin e sistemit arsimor, arsimin 
e detyrueshëm, praktikën e studentëve dhe masa të tjera mbi 
zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1956 53 

973 Studime dhe relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës 
drejtuar Kryeministrisë, mbi detyrat dhe zhvillimin e arsimit 
popullor me perspektivë. 

1956 34 

974 Projektvendime dhe relacione të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi arsimin fillor të 
detyruar në fshat dhe mbi sigurimin e arsimit të fëmijëve të 
fshatit. 

1956 10 

975 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
Kryeministrisë, mbi forcimin e organizatave të rinisë në 
shkolla. 

1956 3 

976 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi fushatën e fillimit të vitit shkollor 1956-
1957. 

1956 9 

977 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektvendime e 
relacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe Ministrisë së 
Punëve të Jashtme drejtuar Kryeministrisë, mbi përgatitjen e 
aspiraturave dhe përcaktimin e titujve të kandidatëve 
shkencorë. 

1956 68 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

978 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës drejtuar Kryeministrisë së bashku me pasqyrat, mbi 
bursat dhe studimet e studentëve shqiptarë në vend dhe jashtë 
shtetit. 

1956 96 

979 Protokolle të Sekretariatit të K.Q të PPSH-së, raporte dhe 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
rezultatet semestrale dhe të mbylljes së vitit shkollor si dhe 
realizimin në fushën kulturore-artistike. 

1956 61 

980 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e KQ të 
PPSH-së, Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi shpërndarjen e kuadrove që 
mbarojnë arsimin e lartë etj. 

1956 18 

981 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës me Kryeministrinë, mbi 
trajtimin e studentëve të huaj në Shqipëri dhe shqiptarë jashtë 
shtetit. 

1956 7 

982 Rregullore, relacione dhe instruksione të Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi rregullat dhe 
detyrat e Këshillit Metodiko-Mësimor të Ministrisë së Arsimit 
e Kulturës dhe të kabineteve e katedrave pedagogjike. 

1956 14 

983 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit me 
Kryeministrinë, mbi shkurtim nga 5 vjet në 4 të kohës së 
studimit në Institutin Politeknik. 

1956 1 

984 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Ministrisë së Tregtisë me Kryeministrinë, mbi provimet dhe 
riprovimet e nxënësve në shkolla. 

1956 6 

985 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi normat e 
punës së arsimtarëve në shkollat e mesme profesionale 
(teknikumet) dhe në shkollat e rezervave të punës. 

1956 10 

986 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
Kryeministrisë, mbi planin mësimor të shkollave të minoritetit 
grek. 

1956 5 
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987 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës e institucioneve të larta shkollore drejtuar 
Kryeministrisë, mbi studimin, reduktimin dhe përmirësimin e 
programeve mësimore. 

1956 61 

988 Relacione dhe pasqyra të Redaksisë së Teksteve drejtuar 
Kryeministrisë, mbi planin dhe realizimin e bazës materiale të 
shkollave. 

1956 8 

989 Projektvendim me materialin përkatës të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi njohjen e arsimit të 
lartë të disa kuadrove me arsim 2-3 vjeçar të lartë. 

1956 8 

990 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
Kryeministrisë, mbi uniformën e nxënësve të shkollave. 

1956 3 

991 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
informacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, KQ të 
PPSH-së dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen, 
të metat dhe përmirësimin e punës së arsimit parashkollor 
(kopshteve), shtëpive të fëmijëve dhe të konvikteve 
(internateve). 

1956 74 

992 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen, masat dhe 
luftën kundër analfabetizmit. 

1956 11 

993 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
informacione të Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi hapjen e kurseve 1-2 
vjeçare pranë instituteve të larta etj., gjendja dhe funksionimi 
si dhe aprovimi i numrit dhe i individëve për të studiuar. 

1956 70 

994 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektvendime, relacione 
dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit, Institutit të 
Shkencave etj., drejtuar Kryeministrisë mbi krijimin,  
suprimimin, funksionimin, kalim aktiviteti e ndryshim 
emërtimi të institucioneve kulturore-arsimore. 

1956 90 

995 Relacione dhe korrespondencë e KQ të PPSH-së, Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, Institutit të Shkencave, Kinostudios etj., 
drejtuar Kryeministrisë mbi ndërtimet, adoptimet dhe 
sistemimet e institucioneve kulturore-arsimore. 

1956 17 
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996 Projektplanet dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme me Kryeministrinë, mbi bashkëpunimin kulturor me 
botën e jashtme. 

1956 85 

997 Korrespondencë e Kryeministrisë me KQ të PPSH-së dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e 
Komitetit për Marrëdhënie me Botën e Jashtme. 

1956 10 

998 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe 
Institutit të Shkencave me Kryeministrinë, mbi ardhjen e 
ekspeditave të huaja, ardhjen dhe dërgimin e specialistëve të 
huaj e shqiptarë në fushën kulturore, artistike dhe ekonomike. 

1956 47 

999 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacione të Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi krijimin e 
kabinetit folkloristik. 

1956 12 

1000 Relacion dhe informacione të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe të shtëpive të 
kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe 
veprimtarinë e shtëpive të kulturës, mbi përmirësimin e punës 
dhe të kushteve të tyre dhe mbi organizimin e brigadave 
kulturore-artistike në fshatra. 

1956 19 

1001 Raporte dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me 
Kryeministrinë dhe informacion i Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi gjendjen dhe përmirësimin e punës së teatrove 
profesioniste dhe pajisjet e tyre. 

1956 7 

1002 Projektvendime, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi prodhimin 
dhe përmirësimin e prodhimit të filmave dhe zhurnaleve mbi 
importimin e filmave nga jashtë etj. 

1956 29 

1003 Korrespondencë e Shoqërisë së Miqësisë Shqipëri-Bashkimi 
Sovjetik dhe Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit Korçës e 
Vlorës me Kryeministrinë, mbi kompozimin e himnit, 
grumbullimin e muzikantëve dhe uniformën e tyre. 

1956 5 

1004 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe qarkore të 
Kryeministrisë, mbi përmirësimin e punës së bibliotekave dhe 
të muzeve lokale në rrethe. 

1956 11 
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1005 Korrespondencë dhe pasqyra të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës drejtuar Kryeministrisë, mbi librat stoqe dhe librat 
jashtë qarkullimit. 

1956 21 

1006 Raporte drejtuar Kryeministrisë mbi zgjerimin e veprimtarisë 
së institucioneve të botimit dhe të shtypit. 

1956 24 

1007 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
projektvendime të Institutit të Shkencave drejtuar 
Kryeministrisë, mbi organizimin e ekspeditës arkeologjike dhe 
gërmimet në Butrint e Babunjë të Re dhe punimet në disa 
monumente në Butrint e Pojan. 

1956 15 

1008 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e të Radiodifuzionit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe përmirësimin e 
punës së Radiodifuzionit, mbi instalimet dhe pjesëmarrjen në 
konferenca ndërkombëtare. 

1956 34 

1009 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës 
paraqitur Kryeministrisë nga ana e Ministrisë, mbi përgatitjen 
e ekspozitës së Luftës Nacionalçlirimtare dhe të ndërtimit të 
socializimit në vendin tonë. 

1956 5 

1010 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendime e relacione 
të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe të Institutit të 
Shkencave drejtuar Kryeministrisë, mbi ngritjen e 
monumenteve, busteve, lapidarëve dhe pllakatave. 

1956 34 

1011 Korrespondencë dhe promemorie e Lidhjes së Artistëve 
drejtuar Kryeministrisë, mbi zbukurimin e sallës së madhe të 
Kryeministrisë me piktura monumentale dekorative dhe 
ndihma materiale që duhet dhënë piktorëve. 

1956 3 

1012 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, rregullore dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme etj. me Kryeministrinë, mbi 
trajtimin e kuadrove dhe njerëzve të artit e të kulturës, lidhur 
me shpërblimet, dekorimet etj. dhe të njerëzve të huaj. 

1956 39 

1013 Relacione të Institutit të Shkencave drejtuar Kryeministrisë, 
mbi aprovimin e ndryshimeve në statut dhe mbi rregulloren e 
Institutit të Shkencave. 

1956 14 
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1014 Planet tematike të punës shkencore të Institutit të Shkencave 
drejtuar Kryeministrisë. 

1956 155 

1015 Raporte dhe relacione të Institutit të Shkencave drejtuar 
Kryeministrisë, mbi veprimtarinë e Institutit të Shkencave dhe 
mbi studimin e Historisë së Shqipërisë. 

1956 55 

1016 Relacione dhe korrespondencë e Institutit të Shkencave 
drejtuar Kryeministrisë, mbi zbatimin e temave shkencore dhe 
lejet krijuese. 

1956 15 

1017 Studime të Institutit të Shkencave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
zhvillimin dhe shfrytëzimin e mbeturinave e të lëndës së parë 
në industri. 

1956 51 

1018 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Institutit të Shkencave me Kryeministrinë, 
mbi ngritjen e stacionit për lëshimin e aerosondave, mbi 
zbatimin e detyrave meteorologjike të konferencave 
ndërkombëtare dhe mbi aderimin në Organizatën 
Meteorologjike Botërore dhe mbi tekstin e kësaj organizate. 

1956 34 

1019 Relacione të Institutit të Shkencave drejtuar Kryeministrisë, 
mbi forcimin e sektorit të iktiologjisë (peshkimit) mbi 
dërgimin e një ekipi në RF të Jugosllavisë dhe ndalimin e 
peshkimit të koranit në lumenjtë e Pogradecit. 

1956 8 

1020 Projektvendim i Institutit të Shkencave dhe korrespondencë e 
institucioneve të tjera  drejtuar Kryeministrisë, mbi aprovimin 
dhe ndryshimet e organikës së Institutit të Shkencave. 

1956 20 

1021 Listë e Institutit të Shkencave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
nevojat për blerje librash jashtë shtetit. 

1956 11 

1022 Relacion i Institutit të Shkencave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
bashkimin e laboratorëve të Tiranës. 

1956 9 

1023 Informacione dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit, mbi të metat e dobësitë dhe përmirësimin e punës së 
spitaleve. 

1956 14 
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1024 Vendim i Këshillit të Ministrave, rregullore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi organizimin dhe funksionimin e 
ambulancave. 

1956 8 

1025 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi krijimin dhe ndërtimin e lokaleve të 
materniteteve në lokalitete. 

1956 4 

1026 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin 
e Kontrollit të Shtetit, mbi çerdhet e fëmijëve, çerdhet 
distrofike e dizanterike dhe përmirësimi i punës së tyre. 

1956 23 

1027 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi kurimin e rachitit në konsultoret e fëmijëve. 

1956 5 

1028 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Drejtorisë 
Farmaceutike me Kryeministrinë, mbi prodhimin dhe 
përmirësimin e artikujve farmaceutikë dhe kozmetikë. 

1956 33 

1029 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione e instruksione të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Bimëve 
Mjekësore dhe grumbullimin e tyre për eksport dhe për 
ripunimin e tyre në vend. 

1956 54 

1030 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe të komiteteve 
ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve drejtuar Kryeministrisë, 
mbi gjendjen dhe masat kundër sëmundjeve infektive dhe të 
epidemive. 

1956 114 

1031 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektvendime me 
relacione dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar Kryeministrisë, mbi 
luftën kundër turbekulozit. 

1956 38 

1032 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Drejtorisë 
Radiologjike-Ortopedike me Kryeministrinë, mbi gjendjen dhe 
përmirësimin e punës së kabineteve radiologjike. 

1956 11 
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1033 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe me persona të veçantë, mbi dërgimin e të 
sëmurëve për mjekim jashtë shtetit. 

1956 65 

1034 Relacion dhe informacion i KQ të PPSH-së dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi përmirësimin e 
gjendjes së shëndetit të popullit etj. 

1956 13 

1035 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, 
Ndërtimit, Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi shërbimin dhe arsimin sanitar. 

1956 69 

1036 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
Kryeministrinë, mbi ushqimet në treg jashtë standartit, në 
dëm të shëndetit. 

1956 30 

1037 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Shëndetësisë me Kryeministrinë, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe në 
kongreset dhe konferencat shëndetësore. 

1956 82 

1038 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Kryeministrisë, 
mbi ndihmën sanitare popullit vietnamez. 

1956 7 

1039 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me KQ të PPSH-së dhe Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi pagesat për ushqim të sëmurëve dhe e 
drejta e ushqimit të personelit në institucionet shëndetësore. 

1956 22 

1040 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Komisionin e Kontrollit, mbi importimin 
dhe sigurimin e qumështit për fëmijë e të sëmurë si dhe të 
mjeteve për klinikat dentare. 

1956 4 

1041 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar Kryeministrisë, përgatitjen e kuadrit dhe gjendjen e tij 
në shëndetësi. 

1956 26 

1042 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte dhe korrespondencë 
e Kryqit të Kuq Shqiptar drejtuar Kryeministrisë, mbi statutin 
e Kryqit të Kuq Shqiptar, veprimtarinë e tij dhe mbi dhurimin 
e gjakut. 

1956 22 
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1043 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektvendime e 
raporte të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Kryeministrisë, 
mbi gjendjen, zhvillimin dhe zgjerimin e fiskulturës dhe 
sporteve në RPSH. 

1956 87 

1044 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
Kryeministrinë, mbi kalendarin sportiv kombëtar e 
ndërkombëtar, mbi ndeshjet dhe shpenzimet financiare e 
buxhetin. 

1956 72 

1045 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
Kryeministrinë, mbi thirrjen e Konferencës Kombëtare të 
Fiskulturës. 

1956 2 

1046 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
Kryeministrinë, mbi zgjatjen e afatit të trajnerëve sovjetikë në 
Shqipëri. 

1956 2 

1047 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
Kryeministrinë, mbi mosshkrirjen e shoqërive sportive 
"Spartaku" të rrethit Berat e Elbasan. 

1956 1 

1048 Rregullore dhe aktkontroll i Komisionit të Kontrollit të Shtetit 
drejtuar Kryeministrisë, mbi administrimin e stadiumeve e 
qendrave sportive. 

1956 6 

1049 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe komiteteve 
ekzekutive të rretheve me Kryeministrinë, mbi organikat dhe 
nevojat për kuadrin e fiskulturën. 

1956 14 

1050 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe komiteteve ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve me 
Kryeministrinë, mbi ndërtimet dhe riparimet e objekteve të 
institucioneve shëndetësore dhe fiskulturore. 

1956 26 

1051 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Institutit të Shkencave drejtuar 
Kryeministrisë, mbi kontrollet e kryera dhe detyrat lidhur me 
përmirësimin e gjendjes në arsim, kulturë dhe shëndetësi. 

1956 32 
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1052 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Shëndetësisë dhe të Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi 
kërkesë dhe akordim materialesh dhe fondesh në të holla dhe 
mbi realizimin e planit financiar në arsim, kulturë e 
shëndetësi. 

1956 37 

1053 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe projektrregullore të 
Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi 
aprovimin e kolegjiumeve të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Shëndetësisë dhe të kompetencave të tyre. 

1956 12 

1054 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit dhe 
Kulturës e komitete ekzekutive të kp të rretheve, mbi 
përgatitjen e kuadrit me arsim të lartë e të mesëm. 

1956 32 

1055 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Ministrisë së Financave drejtuar Kryeministrisë, mbi organikat 
shtesë, pakësim, emërim, transferim etj. të kuadrit në arsim 
dhe shëndetësi. 

1956 35 

1056 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, Financave dhe Drejtorisë 
së Radiodifuzionit me Kryeministrinë, mbi pagat dhe 
shpërblimet e punonjësve të arsimit, kulturës dhe 
shëndetësisë. 

1956 97 

12 BTSH (Bashkëpunimi tekniko-shkencor).   

1057 Projektvendim mbi aprovimin e konditave të përgjithshme 
për realizimin e BTSH-së. 

1956 141 

1058 Korrespondencë mbi dërgimin e përfaqësuesve tanë në 
konferencat e organizuara në kuadrin e bashkëpunimit 
tekniko-shkencor. 

1956 5 

1059 Akte, protokolle, korrespondencë me institucionet përkatëse 
të vendeve miq, mbi dorëzimin e dokumentacioneve teknike 
dhe pajisjeve në bazë të vendimeve të marra gjatë mbledhjeve 
të komisioneve të përbashkëta për bashkëpunimin tekniko-
shkencor . 

1956 139 
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1060 Protokoll e raport i Sektorit të Bashkëpunimit Tekniko-
Shkencor, mbi punën e kryer gjatë periudhës 2-vjeçare në 
kuadrin e marrëveshjeve të BTSH-së. 

1956 77 

1061 Raporte, informacione e korrespondencë me institucionet 
qendrore mbi përfitimet që ka pasur vendi ynë nga 
marrëveshjet e BTSH-së, nga eksperienca e punës e 
specialistëve të huaj që kanë ardhur në vendin tonë në 
kuadrin e këtyre marrëveshjeve dhe mbi masat e marra për 
vënien në jetë të kësaj eksperience. 

1956 220 

1062 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës dhe 
rregullore, mbi masat organizative për forcimin e Sektorit të 
BTSH-së dhe mbi funksionimin e byrove të bashkëpunimit 
tekniko-shkencor. 

1956 24 

1063 Qarkore e Kryeministrisë mbi afatet e mbajtjes së sesioneve të 
komisioneve të përbashkëta për bashkëpunimin tekniko-
shkencor si dhe kërkesat e RPSH-së e të shteteve të tjera për 
mbledhjet e sesioneve të komisioneve. 

1956 53 

1064 Vendim i përbashkët dhe listëkërkesë mbi bashkëpunimin 
tekniko-shkencor me vende të ndryshme: Kinë, Rumani, 
Hungari, Çekosllovaki, BRSS, RDGJ, RP të Polonisë, RP të 
Bullgarisë, RP të Koresë dhe RF të Jugosllavisë. 

1956 56 

1065 Protokolle dhe korrespondencë mbi përgatitjen, zhvillimin 
dhe përfundimin e Sesionit të II-të e të III-të të Komisionit 
Shqiptaro-Kinez për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 226 

1066 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Ministrinë e Punëve të Brendëshme, mbi dhënien 
ndihmë RP të Koresë si dhe marrëveshje dhe statuti i 
bashkëpunimit në mes dy vendeve. 

1956 24 

1067 Korrespondencë me palën rumune të komisionit të përbashkët 
për bashkëpunimin tekniko-shkencor, mbi përgatitjen e 
Sesionit të III-të të këtij komisioni. 

1956 76 
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1068 Protokoll dhe korrespondencë mbi përgatitjen, zhvillimin dhe 
përfundimin e Sesionit të III-të të Komisionit të Përbashkët 
Shqiptaro-Gjerman për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor dhe 
mbi përgatitjen e materialeve për sesionin e ri të këtij 
komisioni. 

1956 372 

1069 Protokolle (shqip dhe çekisht) dhe korrespondencë mbi 
përgatitjen, zhvillimin dhe përfundimet e Sesionit të III-të të 
Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Çek për Bashkëpunim 
Tekniko-Shkencor. 

1956 415 

1070 Protokoll dhe korrespondencë mbi përgatitjen, zhvillimin dhe 
përfundimin e Sesionit të III-të Shqiptaro-Hungarez për 
Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 151 

1071 Korrespondencë me institucionet qendrore mbi përgatitjen 
dhe rezultatet e Sesionit të III-të dhe mbi përgatitjen e Sesionit 
të IV-të të Komisionit Shqiptaro-Sovjetik për Bashkëpunimin 
Tekniko-Shkencor. 

1956 225 

1072 Protokoll dhe korrespondencë me institucionet qendrore mbi 
përgatitjen, zhvillimin dhe përfundimin e Sesionit të IV-të të 
Komisionit të Përbashkët Shqiptaro-Bullgar për 
Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 135 

1073 Protokoll dhe korrespondencë mbi përgatitjen, zhvillimin dhe 
përfundimin e Sesionit të III-të të Komisionit të Përbashkët 
Shqiptaro-Polak për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor. 

1956 99 

1074 Materiale dokumentare mbi krijimin, funksionimin, 
strukturën organizative të Institutit të Bashkuar për Kërkime 
Bërthamore në Dubna, (rusisht) si dhe mbi bashkëpunimin 
bërthamor për qëllime paqsësore. 

1956 102 

1075 Kërkesa të institucioneve për teknikë, dokumentacione e 
dërgim punonjësish jashtë shtetit për specializim në kuadrin e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor për periudhën e 5-vjeçarit të 
II-të 1956-1960. 

1956 96 

1076 Relacione dhe korrespondencë me institucionet qendrore, mbi 
paraqitjen e kërkesave për specialistët e huaj që do të vijnë në 
vendin tonë gjatë vitit 1956-1957 dhe dërgimin jashtë shtetit të 
kuadrove tona për specializim. 

1956 168 
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1077 Raporte, programe pune, lista, informacione dhe 
korrespondencë me institucionet qëndrore dhe organet 
përkatëse të vendeve mike mbi dërgimin, afatin e qëndrimit, 
sjelljen e specialistëve tanë në këto vende. 

1956 207 

1078 Kontrata, program pune, lista, informacione dhe 
korrespondencë me organet qëndrore dhe organet përkatëse 
të vendeve mike, mbi ardhjen dhe largimin e specialistëve të 
huaj nga vendi ynë në bazë të marrëveshjeve të BTSH-së me 
këto vende. 

1956 257 

1079 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
informacione, pasqyra dhe korrespondencë me institucionet 
qëndrore, mbi pagat dhe trajtimin e specialistëve të huaj në 
vendin tonë. 

1956 66 

1080 Raporte, informacione dhe korrespondencë me institucionet 
qendrore, mbi përfitimet që ka vendi ynë nga marrëveshjet e 
BTSH-së, nga eksperienca e punës së specialistëve të huaj që 
kanë ardhur në vendin tonë në kuadrin e këtyre 
marrëveshjeve dhe mbi masat e marra për vënien në jetë të 
kësaj eksperience. 

1956 240 

13 Marrëdhëniet me jashtë.   

1081 Informacione të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke, 
mbi zhvillimin e degëve të ekonomisë gjatë vitit 1956. 

1956 261 

1082 Informacione, relacione dërguar Këshillit Ekonomik të 
Ndihmës Reciproke mbi zhvillimin e degëve të ekonomisë 
gjatë vitit 1956. 

1956 351 

1083 Materiale dokumentare mbi pjesëmarrjen në konferenca me 
karakter teknik të organizuara në kuadrin e KNER-it. 

1956 150 

1084 Korrespondencë mbi funksionimin dhe pjesëmarrjen e vendit 
tonë në punimet e komisioneve të përhershme për degë të 
veçanta të ekonomisë të ngritura në kuadrin e Këshillit 
Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1956 303 

1085 Korrespondencë mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
Konferencën e Gjenevës për Tregtinë dhe mbi aprovimin e 
deklaratës së Qeverisë Sovjetike, mbi përfundimin e një 
marrëveshjeje për bashkëpunimin ekonomik panevropian. 

1956 57 
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1086 Informacione mbi kontrollin e ushtruar pranë ndërmarrjeve, 
mbi trajtimin e specialistëve të huaj. 

1956 33 

1087 Projektvendim i paraqitur nga Ministria e Tregtisë, mbi 
krijimin e Komitetit Shqiptar për Tregtinë e Jashtme. 

1956 4 

1088 Materiale të Sesionit të VII-të të KNER-it dhe korrespondencë 
mbi pranimin e RP të Kinës për të marrë pjesë në punimet e 
Sesionit si vëzhgues. 

1956 17 

1089 Marrëveshje e përfunduar midis vendit tonë e BRSS-së, mbi 
dhënie kredie me afat të gjatë për periudhën 1956-1960. 

1956 3 

1090 Protokolle e materiale mbi zhvillimin e punimeve të 
komisionit për përpunimin e projektmarrëveshjes mbi 
kleringun e shumanshëm. 

1956 19 

1091 Korrespondencë mbi dërgimin e të dhënave mbi demografinë 
kërkuar nga KNER-i. 

1956 18 

1092 Parashtresë e Byrosë Politike të KQ të PK të Çekosllovakisë 
dërguar Këshillit Ekonomik, mbi mundësinë e dhënies së një 
kredie prej 50 milion rublash vendit tonë për periudhën 1956-
1960 (përkthim). 

1956 6 

1093 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Bujqësisë e BQ të Kooperativave të Artizanatit dhe Konsumit, 
mbi bashkëpunimin me vendet anëtare të KNER-it. 

1956 8 

1094 Informacion i RP të Çekosllovakisë mbi zhvillimin e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor gjatë vitit 1956 me vendet 
pjesëmarrëse në Këshillin Ekonomik. 

1956 64 

14 Juridike.   

1095 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me materialin përkatës, mbi riorganizimin e 
gjykatave sipas ndarjes së re administrative. 

1956 5 

1096 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.01.1956 me materialin përkatës, mbi shërbimin 
paraushtarak. 

1956 6 

1097 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me vendimet, udhëzimet dhe materialin përkatës, 
mbi pagat, normat dhe trajtimin e punëtorëve. 

1956 34 
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1098 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1956 me materialin përkatës, për Kodin e Punës. 

1956 82 

1099 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me urdhëresën dhe materialin përkatës, mbi lejimin 
e ditës së punës së zgjatur në disa punë stinore. 

1956 6 

1100 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me vendimet, udhëzimin dhe materialin përkatës, 
mbi pronësinë. 

1956 69 

1101 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.05.1956 me qarkoren përkatëse, mbi Arbitrazhin Shtetëror. 

1956 9 

1102 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me materialin përkatës, mbi rregullat për lëshimin 
e pasaportave dhe dhënien e vizave për jashtë shtetit. 

1956 15 

1103 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me materialin përkatës, mbi veprimet juridike dhe 
mbi detyrimet. 

1956 58 

1104 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me dekretin, vendimet dhe materialin përkatës, 
mbi shpikjet, perfeksionimet teknike dhe racionalizimet. 

1956 60 

1105 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 me vendimin dhe materialin përkatës, mbi 
lehtësimin e qarkullimit të shtetasve shqiptarë dhe të huaj. 

1956 12 

1106 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.07.1956, mbi punëtorët dhe nëpunësit që punojnë me kohë 
pune të panormuar. 

1956 1 

1107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.07.1956, mbi veprimtarinë e gjykatave, analizën e 
kriminalitetit dhe detyrat e Ministrisë së Drejtësisë. 

1956 9 

1108 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.08.1956 me materialin përkatës, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në organizimin gjyqësor. 

1956 12 

1109 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me materialin përkatës, mbi disa shtesa në nenin 69 
të pjesës së përgjithshme të Kodit Civil. 

1956 5 
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1110 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
22.06.1956 dhe 10.08.1956 me materialin përkatës, mbi Kodin e 
Doganave dhe krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave. 

1956 57 

1111 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
10.08.1956 me materialin përkatës, për gjuetinë dhe peshkimin 
në ujrat malore. 

1956 8 

1112 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së 
Drejtësisë, Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme 
drejtuar Kryeministrisë, mbi aktivitetin e tyre gjatë vitit 1956 si 
dhe mbi mbrojtjen e ligjshmërisë, zbatim vendimesh, sqarime 
juridike etj. 

1956 249 

1113 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi thirrjen e Kuvendit Popullor në Sesionin e 
III-të dhe të IV-të të Legjislaturës së III-të. 

1956 4 

1114 Ligje të Kuvendit Popullor drejtuar Kryeministrisë, mbi 
aprovimin e dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1956 8 

1115 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënie fondi. 1956 1 

1116 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi sigurimet shoqërore 
shtetërore dhe mbi pensionet si dhe mbi pensionin e familjes 
së Dr.Frederik Shiroka. 

1956 15 

1117 Dekret i Presidumit të Kuvendit Popullor me materialin 
përkatës, mbi amnistinë e shtetasve shqiptarë të arratisur 
jashtë shtetit. 

1956 24 

1118 Vendim, udhëzim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
Kryeministrisë mbi kontraktimet në mes të institucioneve 
shtetërore. 

1956 12 

1119 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, qarkore dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë, mbi konventat dhe 
ratifikimin e tyre në organizatat ndërkombëtare për 
telekomunikacionin, punën, meteorologjinë. 

1956 12 
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1120 Udhëzim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
marrëdhëniet e drejtpërdrejta të institucioneve shtetërore me 
ato të BRSS. 

1956 8 

1121 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
njohjen e neutralitetit të përhershëm të Austrisë. 

1956 9 

1122 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
abonimet në gazetën zyrtare. 

1956 7 

1123 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi martesën e 
shtetasve shqiptarë me shtetas të huaj. 

1956 34 

1124 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi procedurën në lidhje me trajtimin e të 
riatdhesuarëve që kanë qënë larguar jo për shkaqe politike. 

1956 7 

1125 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi falje dhe 
zbritje dënimesh. 

1956 102 

1126 Relacion i Gjykatës së Lartë mbi gjykimin e një çështjeje penale 
nga Gjykata e Lartë në qytetin e Elbasanit. 

1956 2 

1127 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi emërime dhe 
shkarkime në komitetet ekzekutive të kp provizorë të rretheve 
dhe lokaliteteve si dhe mbi emërime ambasadorësh. 

1956 85 

1128 Dekrete të aprovuara nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, 
mbi dhënien e titujve "Hero i Punës Socialiste ", "Nënë 
Heroinë" dhe dekorime e heqje dekoratash. 

1956 305 

1129 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
normat e ushqimit dhe të veshmbathjes së të burgosurve me 
shtetësi të huaj. 

1956 8 

1130 Propozime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
dekorimin e shtetasve të huaj. 

1956 15 

1131 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi kolegjiumet e institucioneve qendrore. 

1956 13 

1132 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi ndërtim objektesh lidhur me organizimin dhe zhvillimin 
e mbrojtjes lokale kundërajrore. 

1956 53 
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1133 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
sistemimin në punë të grave dhe ndalimin e punëve të 
dëmshme për gratë dhe të miturit. 

1956 23 

1134 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave si dhe 
raporte e relacione të Këshillit Qendror të Bashkimeve 
Profesionale drejtuar Kryeministrisë, mbi klasifikimin e 
ndërmarrjeve fituese të garave socialiste dhe shpërndarjen e 
flamujve të kuq tranzitorë. 

1956 62 

1135 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjet e këshillave popullore, 
caktimin e ditës, numrin e gjyqtarëve popullorë dhe përbërjen 
e komisioneve të zgjedhjeve. 

1956 49 

1136 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ndarjen administrative tokësore të RPSH-
së dhe mbi disa ndryshime emrash të fshatrave. 

1956 10 

1137 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi lejet e zakonshme dhe plotësuese. 

1956 24 

1138 Relacione dhe informacione të Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, mbi riprovimin e punëtorëve nga 
komisionet për aftësitë tekniko e profesionale. 

1956 16 

1139 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
rregullores dhe qarkore të Kryeministrisë, mbi kërkesat, 
ankesat dhe deklarimet e paraqitura nga populli. 

1956 38 

1140 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi formimin e komisionit 
qeveritar për marrjen e masave për pritjen e anijeve ushtarake 
sovjetike që vijnë për vizitë miqësore. 

1956 1 

1141 Kopje letrash të Qeverisë Sovjetike drejtuar Gi-Mole-së dhe 
Iden-it mbi Kanalin e Suezit. 

1956 15 

15 Fuqia punëtore.   
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1142 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione të komiteteve 
ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve drejtuar Kryeminstrisë 
si dhe informacioni dhe evidencë e Degës së Fuqisë Punëtore 
pranë Kryeministrisë, mbi burimet dhe gjendjen e fuqisë 
punëtore, si Republikë dhe sipas qarqeve mbi racionalizimin e 
saj. 

1956 41 

1143 Udhëzime të Kryeministrisë mbi planifikimin e fuqisë 
punëtore, plani i aprovuar si Republikë sipas dikastereve dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve dhe 
projektplanet e dikastereve dhe komiteteve ekzekutive të 
fuqisë punëtore për vitin 1957. 

1956 219 

1144 Planet përmbledhëse si Republikë, sipas dikastereve dhe 
komiteteve ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve, së bashku 
me projektplanet e tyre të aprovuara nga Këshilli i Ministrave 
mbi fuqinë punëtore për vitin 1956. 

1956 304 

1145 Informacione të sekretarit të përgjithshëm drejtuar 
zv/kryeministrit dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
dikasteret dhe komitetet ekzekutive të kp të qarqeve e 
rretheve, mbi ndryshimet në planin e fuqisë punëtore të vitit 
1956. 

1956 357 

1146 Informacion dhe evidencë mbi realizimin e fuqisë punëtore 
gjatë vitit 1956. 

1956 11 

1147 Aktkontrolle dhe informacione drejtuar sekretarit të 
përgjithshëm nga Dega e Fuqisë Punëtore pranë 
Kryeministrisë, mbi kontrollet e kryera në rrethe dhe dobësitë 
e masat. 

1956 10 

1148 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i sekretarit të 
përgjithshëm, mbi përgatitjen e kuadrove dhe riprovimin e 
punëtorëve. 

1956 20 

1149 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar dikastereve e institucioneve 
qendrore si dhe komiteteve ekzekutive të kp të qarqve e 
rretheve, mbi plotësimin e rregullit të librezave të punës. 

1956 1 
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1150 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe BQK të Artizanatit 
me Kryeministrinë, mbi pagat dhe shpërblimet e punonjësve 
të sektorit industri, miniera, artizanat me normë. 

1956 31 

1151 Konventa dhe rekomandime të Organizatës Ndërkombëtare të 
Punës drejtuar Kryeministrisë nga Ministria e Punëve të 
Jashtme, mbi respektimin e kontratave të punës, pushimet e 
parapaguara, adoptimin dhe riadoptimin profesional të 
invalidëve, mbrojtjen e punonjësve, ngritjen profesionale në 
bujqësi dhe shpërblimin shoqëror. 

1956 73 

16 Rezerva shtetërore.   

1152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe udhëzime të 
Kryeministrisë, mbi përcaktimin e llojeve të rezervave të 
mallrave dhe financimin dhe mbi rezervat shtetërore e 
operative. 

1956 25 

1153 Planet e materialeve në rezervë shtetërore për vitin 1957. 1956 44 

1154 Plani specifikues i materialeve të vendit dhe importit në 
rezervë shtetërore për vitin 1956. 

1956 55 

1155 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Tregtisë 
dhe institucionet e tjera prodhuese, mbi krijimin e rezervave 
shtetërore dhe tërheqjen e tyre nga ndërmarrjet. 

1956 70 

1156 Pasqyra mbi kontraktimin e mallrave në rezerva shtetërore të 
importit dhe korrespondencë për kontraktimin e mallrave të 
vendit. 

1956 60 

1157 Korrespondencë dhe udhëzim i Kryeministrisë me dikasteret 
dhe institucionet e tjera lokale, mbi shpërndarjen e mallrave të 
rezervave shtetërore dhe verifikimi i tyre. 

1956 96 

1158 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet e ndryshme, mbi inventarizimin e gjendjes së 
rezervave shtetërore. 

1956 20 

1159 Procesverbale dhe relacione mbi kontrollet e kryera për 
problemin e rezervave shtetërore. 

1956 40 
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1160 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me institucione 
të ndryshme, mbi planifikimin financiar të rezervave 
shtetërore dhe debi-kreditë me ndërmarrjet. 

1956 17 

1161 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucione qendrore 
dhe ndërmarrje, mbi gjendjen dhe mirëmbajtjen e mallrave në 
rezervë shtetërore. 

1956 13 

1162 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me institucione të 
ndryshme, mbi caktim vendi, shpronësime dhe ndërtim 
deposh për rezervat shtetërore. 

1956 125 

1163 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucione të ndryshme 
dhe Drejtorinë e Rezervave Shtetërore, mbi masat për 
sigurimin e ambalazhit të mallrave. 

1956 11 

1164 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
etj., mbi organikat, emërimet dhe ndryshimet e kuadrit në 
rezervat shtetërore. 

1956 12 

17 Kuadri.   

1165 Qarkore dhe instruksione të Kryeministrisë drejtuar 
institucioneve, mbi nomenklaturën e problemit të kuadrit. 

1956 77 

1166 Korrespondencë e Kryeministrisë me KQ të PPSH-së mbi 
përgatitjen e kuadrit. 

1956 2 

1167 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me institucionet mbi emërimet, transferimet 
dhe pushim e degradim kuadri. 

1956 174 

1168 Korrespondencë mbi projekt-fletë-ankesat dhe karakteristikat 
e kuadrit. 

1956 16 

1169 Vendime dhe korespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet, mbi masat kundër kuadrove dhe shlyerja e tyre. 

1956 21 

1170 Udhëzime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave dhe 
Kryeministrisë, mbi spastrimin e Aparatit nga elementet e 
padëshiruar. 

1956 53 

1171 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe qarkore e Kyeministrisë, 
mbi trajtimin e punonjësve me veshmbathje dhe 
lejeplotësuese. 

1956 8 
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1172 Korrespondencë e Kryeministrisë me institucionet, mbi 
kategorizimin dhe caktimin e  pagave dhe pensioneve për 
punonjësit e pensionistët. 

1956 20 

1173 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi punëtorët dhe 
nënpunësit që punojnë me kohë pune të panormuar. 

1956 3 

1174 Raporte dhe korrespondencë e Kryeministrisë me KQ të 
PPSH-së dhe Komisionin e Planit të Shtetit, mbi gjendjen dhe 
organikën e kuadrit të Kryeministrisë dhe të komiteteve 
ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve. 

1956 14 

18 Ankesat.   

1175 Udhëzim i Kryeministrisë drejtuar komiteteve ekzekutive të 
kp të qarqeve e rretheve, mbi procedurën e zgjidhjes së 
ankesave të popullit. 

1956 2 

1176 Rapote, relacione, informacione të Sektorit të Ankesave 
drejtuar udhëheqjes, mbi kontrollet dhe zgjidhjen e ankesave 
gjatë vitit 1956. 

1956 87 

1177 Letra drejtuar udhëheqjes së Kryeministrisë nga populli, 
kooperativa bujqësore dhe individë për probleme të 
ndryshme shtetërore dhe personale. 

1956 70 

1178 Evidenca përmbledhëse mbi ankesat dhe kërkesat e popullit 
për vitin 1956. 

1956 11 

19 Peshë-matje.   

1179 Udhëzime e qarkore të Kryeministrisë drejtuar komiteteve 
ekzekutive të kp të rretheve e qarqeve, mbi përmirësimin e 
punës së peshëmatjeve. 

1956 10 

1180 Raporte dhe relacione të Sektorit Peshëmatje pranë 
Kryeministrisë dhe të rretheve e qarqeve, mbi punën e kryer 
gjatë vitit 1956. 

1956 115 

1181 Aktkontrolle, informacione dhe relaione të Sektorit të 
Peshëmatjeve pranë Kryeministrisë, mbi kontrollet e kryera në 
rrethe, qarqe e dikastere. 

1956 85 

20 Administrata.   

1182 Projektplani, buxheti i vitit 1957 si Republikë për aparatin 
qendror, administratat e centralizuara e social-kulturore. 

1956 45 
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1183 Plane financiare, relacione dhe evidencë e Kryeministrisë me 
korrespondencën përkatëse drejtuar Ministrisë së Financave, 
mbi zbatimin e buxhetit të planit financiar të vitit 1956 dhe 
konsumtivi. 

1956 108 

1184 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
etj. mbi akordim fondi për kuotizacionet në organizatat 
ndërkombëtare dhe shpenzime për delegacione të huaj në 
Shqipëri. 

1956 19 

1185 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme etj., mbi akordimin në valutë 
për delegacione shqiptare jashtë shtetit për përfaqësitë në 
Këshillin Ekonomik etj. 

1956 114 

1186 Korrespondencë e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
kp të rretheve, mbi akordim fondi familjeve të dëmtuara nga 
dëbora, shirat etj. 

1956 15 

1187 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Bankën, mbi planin e arkës së Kryeministrisë, 
komunitetet, Pallatin e Brigadave dhe mbartje e akordim 
fondesh. 

1956 22 

1188 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komisionin e Planit të 
Shtetit, Ministrinë e Financave dhe komitetet ekzekutive të kp 
të qarqeve e rretheve, mbi numrin mesatar dhe fondin e 
pagave të punonjësve dhe derdhje në buxhet. 

1956 20 

1189 Korrespondencë e Kryeminitrisë me Ministrinë e Tregtisë, mbi 
gjendjen e mjeteve të transportit 1956 dhe plani i pjesëve të 
këmbimit për vitin 1957. 

1959 20 

1190 Rregullore mbi hyrjet dhe daljet nëpër zyrat e Kryeministrisë 
të punonjësve të Kryeministrisë dhe të jashtëm. 

1956 2 

21 Pushteti lokal.   

1191 Protokolle e vendime të Këshillit të Ministrave dhe udhëzime 
e qarkore të Kryeministrisë si dhe korrespondencë me 
dikasteret e komitetet ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve, 
mbi kompetencat dhe përmirësimin e punës së komiteteve 
ekzekutive të kp të qarqeve. 

1956 54 
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1192 Protokoll dhe evidencë statistikore e komiteteve ekzekutive të 
kp të qarqeve e rretheve drejtuar Kryeministrisë, mbi 
realizimin ekonomik-kulturor të rrethit gjatë vitit 1956. 

1956 33 

1193 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryeministrisë, mbi kontrollet e komiteteve ekzekutive të 
qarqeve dhe informacion i Degës së Pushtetit Lokal, mbi 
shqyrtimin e protokolleve të komiteteve ekzekutive. 

1956 30 

1194 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit dhe komitetet ekzekutive të 
kp të qarqeve, mbi veprimet e padrejta dhe të kundërligjshme 
nga ana e organeve të pushtetit lokal. 

1956 17 

1195 Informacione të Degës së Pushtetit Lokal drejtuar udhëheqjes, 
mbi veprimtarinë e komiteteve ekzekutive të kp të qarqeve 
Elbasan dhe rrethit Lushnje. 

1956 5 

1196 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të kp të qarqeve, mbi zgjerimin e ndërtimeve të 
banesave gjatë 5-vjeçarit dhe rezultatet e arritura sipas 
qarqeve e rretheve. 

1956 37 

1197 Relacione të Kryeministrisë dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të kp të qarqeve, mbi krijimin e komiteteve 
ekzekutive të kp të lokaliteteve dhe ndryshimet e ndarjes 
administrative territoriale. 

1956 48 

1198 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore dhe udhëzime të 
Kryeministrisë dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive 
të kp të qarqeve, mbi organikat dhe kategorizimet e 
komiteteve ekzekutive dhe të ndërmarrjeve. 

1956 41 

1199 Propozime të Kryeministrisë drejtuar Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi emërim dhe shkarkim kuadrosh kryesore në 
komitete ekzekutive të kp të qarqeve e rretheve dhe relacione 
e informacione, mbi frekuentimin e detyrueshëm të shkollave 
nga kuadri i pushtetit lokal. 

1956 71 

22 Emigracioni.   
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1200 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi krijimin e Komisionit 
Qeveritar për Amnistinë e të Arratisurve Jashtë Shtetit, 
caktimin e fondit, dhënie ndihme atyre të riatdhesuar. 

1956 10 

1201 Korrespondencë e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
kp të qarqeve e  rretheve, mbi sistemimin e emigrantëve 
politikë grekë, jugosllavë etj. 

1956 105 

1202 Korrespondencë e Kryeministrisë me komitete ekzekutive të 
kp të qarqeve e rretheve, mbi trajtimin ekonomik dhe arsimor 
të emigrantëve politikë në Shqipëri. 

1956 82 

1203 Korrespondencë e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
kp të qarqeve e rretheve, mbi abuzimet e emigrantëve të huaj 
dhe masat e marra. 

1956 15 

1204 Korrespondencë e Kryeministrisë me komitetet ekzekutive të 
kp të qarqeve e rretheve, mbi lutjet e emigrantëve të jashtëm 
për të ardhur nga jashtë dhe atyre që janë në Shqipëri për të 
shkuar jashtë, gjithashtu relacion, mbi gjendjen e emigrantëve 
në përgjithësi. 

1956 160 

23 Fetare.   

1205 Informacione mbi takimet e personit që merret me çështjet e 
klerit pranë Kryeministrisë me Algero Tonari për sqarimin e 
disa çështjeve lidhur me klerin në Shqipëri. 

1956 6 

1206 Telegrame dhe mesazhe të komuniteteve fetare shqiptare 
drejtuar Komunitetit Mysliman të Egjiptit dhe Sekretariatit të 
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mbi 
agresionin kundër Egjiptit. 

1956 17 

1207 Projektbuxhetet e propozuara nga komunitetet fetare dhe 
aprovimi i tyre nga Kryeministria për vitin 1956. 

1956 104 

1208 Organika e Kishës Katolike drejtuar Kryeministrisë për 
aprovim të ipeshkvive  katolike, ortodokse e bektashiane. 

1956 31 

1209 Vendim i Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman, 
mbi emërimin e kryemyftiut në Korçë. 

1956 4 
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1210 Relacione të Kryeministrisë mbi Shkollën e Medresesë dhe të 
përgatitjes së bazës materiale (librave). 

1956 9 

1211 Korrespondencë, letra dhe autorizime mbi çështjet 
bektashiane lidhur me kuadrin, ditën e hashures etj. 

1956 60 

1212 Relacione të Sektorit të Klerit pranë Kryeministrisë si dhe 
korrespondencë me klerin bektashian, mbi shtetëzimin e 
tokave dhe të ndërtesave të teqesë "Kuzum Babajt" Vlorë. 

1956 24 

1213 Korrespondencë e Komunitetit Mysliman drejtuar 
Kryeministrisë, mbi meremetimin e xhamive. 

1956 3 

1214 Referate dhe relacione të mbledhjeve të Këshillit Hirshëm 
Mikst për probleme të aktivitetit të këtij komuniteti etj. 

1956 19 

1215 Mesazh përshëndetjeje e kryepeshkopit Paisi drejtuar 
besimtarëve me rastin e Pashkëve dhe kërkesë për të dhënë 
meshë në Katedralen e Tiranës nga ish-kryepeshkopi Kristofor 
Kisi. 

1956 2 

1216 Autobiografi të kandidatëve për prift dhe ankesat e 
priftërinjve për padrejtësitë drejtuar Kryesisë së Kishës 
Ortodokse. 

1956 3 

1217 Informacion mbi ndërtimin e kishës së re në fshatin Polenë të 
Korçës. 

1956 1 

1218 Informacion i refuzimit të kërkesës së Legatës Jugosllave nga 
ana e Kryeministrisë për të përqëndruar varrezat jugosllave 
dhe ngritjen e lapidarit. 

1956 2 

1219 Dorëshkrim me Papën mbi kërkesën e Kishës Shqiptare për 
tërheqjen e librave nga Kisha Rumune. 

1956 1 

1220 Projektrregullore të Kishës Katolike aprovuar nga 
Kryeministria. 

1956 16 

1221 Relacione të Kryeministrisë për aprovimin e kandidatëve për 
ipeshkvi si dhe mbi emërimin e funksionit të priftërisë dhe 
refuzimin e atyre të implikuar me politikë kundër pushtetit. 

1956 10 

1222 Qarkore e Kryesisë së Kishës Katolike drejtuar gjithë kurive 
dhe për njoftim Kryeministrisë, mbi futjen e familjeve katolike 
në kooperativa bujqësore dhe kryerjen e celebrimit të 
martesave më parë në gjendje civile pastaj në kishë etj. 

1956 2 
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1223 Informacion i Sektorit të Klerit pranë Kryeministrisë drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ndalimin e kungimit të të sëmurëve 
krishterë në spitale. 

1956 2 

1224 Propozim i Sektorit të Klerit pranë Kryeministrisë nëse duhet 
ose jo asistuar në ceremoninë e vdekjes së Bernardin Shllakut 
dhe vizitë për festa të Pashkëve. 

1956 3 

1225 Kërkesë e Kishës Katolike drejtuar Kryeministrisë, mbi 
llogaritjen e porosinë për libra fetare jashtë shtetit dhe 
meremetim banese. 

1956 2 

1226 Kalendari kishtar drejtuar Kryeministrisë për aprovim nga 
ipeshkvia katolike dhe mësimet e para të besimit katolik. 

1956 22 

1227 Shkresë e Kryesisë së Rubinit gjithë botës çifute drejtuar 
Komitetit për Çështje të Klerit pranë Kryeministrisë, mbi 
kërkesën për të dërguar në Shqipëri një person çifut për t'i 
bërë synet çifutët, gjithashtu nga Lozha e Madhe Kombëtare e 
Luginës së Nilit  Egjipt për të drejtat e bashkimit të Qipros me 
Greqinë. 

1956 6 

24 Shtesa 1.   

1228 Kërkesa kredish të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar 
Qeverisë së Bashkimit Sovjetik dhe Qeverive të demokracive 
popullore të Evropës për pesëvjeçarin e dytë (1956-1960) si 
dhe përgjigjet për këto kërkesa. 

01.23.1956 - 
10.16.1956 

75 

1229 Kërkesa të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik për pajisje për veprat bonifikuese dhe për 
pranimin e oficerave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në 
shkollat sovjetike. 

05.05.1956 - 
06.06.1956 

8 

1230 Korrespondencë e Qeverisë së RP të Shqipërisë me Qeverinë e 
RP të Kinës për dhënien Shqipërisë të një kredie pa kthim dhe 
të ndihmave në grurë, yndyrna e oriz si dhe ftesa drejtuar Çu 
En Lait për të vizituar Shqipërinë. 

11.26.1956 - 
12.28.1956 

18 

1231 Kërkesë kredie e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar 
Qeverisë së RP të Kinës për pesëvjeçarin e dytë 1956-1960 (e 
anulluar). 

04.23.1956 6 
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1232 Letër e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar qeverisë 
revolucionare të punëtorëve dhe fshatarëve hungarezë për 
dhënien e një ndihme në vajguri dhe në rubla popullit 
hungarez. 

11.07.1956 6 

1233 Letër e Qeverisë së RP të Bullgarisë me të cilën njofton 
Qeverinë e RP të Shqipërisë se i furnizon 6000 tonë grurë për 
vitin 1957. 

12.27.1956 - 
01.07.1957 

3 

1234 Korrespondencë ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RD Gjermane për ngritjen e Frigoriferit të Tiranës 
dhe të Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në Kurbnesh, si dhe për 
pjesëmarrjen në panairin e Laipsigut. 

01.02.1956 - 
03.12.1957 

20 

1235 Korrespondencë ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Demokratike të Koresë për dhurimin e 
10000 tonë bitum popullit korean dhe për të shkëmbyer 
delegacione qeveritare të nivelit të lartë. 

05.09.1956 - 
08.20.1956 

16 

1236 Ftesë e Qeverisë së RP të Mongolisë drejtuar Qeverisë së RP të 
Shqipërisë për të marrë pjesë në festimin e 35 vjetorit të 
krijimit të RP të Mongolisë. 

05.22.1956 1 

1237 Letër e shkrimtarit Ilo Mitkë Qafëzezi drejtuar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, me anën e së cilës 
kërkon të ndihmohet me letër shkrimi. 

01.20.1956 - 
02.28.1956 

4 

1238 Relacione të komitetit për çështjet e Klerit pranë Këshillit të 
Ministrave për sjelljet e Kryegjyshit të klerit bektashi dhe për 
kandidatët për ipeshkvi të klerit katolik. 

02.15.1956 - 
03.29.1956 

9 

25 Shtesa 2.   

1239 Raport mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë mbi 
manipulimin e duhanit sipas sistemit "Tonga", interesin 
ekonomik dhe masat që propozohen për të ardhmen, 
paraqitur nga Ministria e Industrisë dhe e Minierave 
Kryeministrisë. 

08.18.1956 13 

 
 


