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13 Viti 1957.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi veprimtarinë e stacioneve 
të makinave dhe traktorëve për vitin 1956 së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957. 

1957 46 

2 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Komisionit të Planit të 
Shtetit, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 05.02.1957 së bashku me vendimin përkatës mbi gjendjen 
dhe masat për përmirësimin e prodhimit të farnave. 

1957 41 

3 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 05.02.1957 së bashku 
me vendimin përkatës, mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Krujës. 

1957 46 

4 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 05.02.1957, mbi 
aktivitetin e Ekonomisë Komunale gjatë vitit 1956 dhe mbi 
paraqitjen e qyteteve, sigurimin e kushteve higjienike dhe 
masat për ruajtjen e parqeve lulishteve, gjelbërimeve e tjera. 

1957 65 

5 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, i Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 05.02.1957, dekret i Kuvendit Popullor dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave për mirëmbajtjen e banesave 
shtetërore në qytetin e Tiranës, mirëmbajtjen e fondit shtetëror 
të banesave dhe mbi shitjen e shtëpive të vogla pronë 
shtetërore. 

1957 42 

6 Projektvendim i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957 me vendimin përkatës, mbi administrimin e 
ujësjellësve. 

1957 16 
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7 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 05.02.1957 së bashku 
me vendimin përkatës mbi shpërblimin e personelit drejtues 
inxhiniero-teknik dhe administrativ të ndërmarrjeve të 
shërbimit komunal për tejkalim plani dhe ulje kostoje. 

1957 12 

8 Relacioni i Ministrisë së Komunikacioneve, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave dt 05.02.1957 së bashku 
me urdhëresën përkatëse, mbi disa ndryshime në urdhëresën 
e Qeverisë Nr.10 datë 29.08.1955 mbi transportimin e 
mallrave. 

1957 10 

9 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor ndërmjet vendit tonë dhe 
vendeve socialiste si dhe masat që duhen marrë për të 
përfituar më shumë nga kjo ndihmë së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957. 

1957 38 

10 Raporte të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.02.1957, mbi 
mënyrën e dokumentimit të gjendjes dhe të qarkullimit të 
mallrave, materialeve dhe vlerave monetare dhe për zbatimin 
e rregullores mbi ruajtjen dhe shfrytëzimin e makinerisë. 

1957 25 

11 Relacion i Ministrisë Punëve të Brendshme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.02.1957 vendimi 
përkatës dhe dekret i Kuvendit Popullor mbi armët. 

1957 21 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957, mbi planin e çështjeve që do të marrë në shqyrtim 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të I-rë të vitit 1957. 

1957 9 

13 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.02.1957 për 
shtimin e grumbullimit të bimëve mjekësore në pesëvjeçarin e 
II-të. 

1957 10 
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14 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.02.1957 me 
vendimin përkatës, mbi përpilimin e planeve të arkës dhe 
kreditit nga ana e Bankës së Shtetit. 

1957 6 

15 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.02.1957, mbi 
gjendjen e transportit shtetëror. 

1957 85 

16 Raport mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Qytetit të Tiranës, procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 26.02.1957 dhe vendimin përkatës. 

1957 65 

17 Raport i Ministrisë Ndërtimit, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dt.25.02.1957 me vendimin përkatës 
mbi asfaltimin e rrugëve. 

1957 38 

18 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.02.1957 me 
vendimin përkatës, mbi grumbullimin e drithërave për vitin 
1956 dhe detyrat për vitin 1957. 

1957 52 

19 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave dt.25.2.1957 mbi përcaktimin e përgjegjësisë së 
prindërve dhe mbi masat për zhdukjen e shkeljeve që kryhen 
nga të miturit. 

1957 4 

20 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Këshillit 
Qendror të BPSH, mbi zbatimin e detyrave të Konferencës së 
III-të Kombëtare të Punëtorëve të Pararojës, Novatorëve, 
Racionalizatorëve dhe rezultatet në sektorin e racionalizimeve 
gjatë vitit 1956 së bashku me procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.02.1957. 

1957 16 

21 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 25.02.1957, dekret i 
Kuvendit Popullor dhe vendimi përkatës mbi statistikën. 

1957 16 

22 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 25.02.1957 me vendimin përkatës, 
mbi ngritjen e Laboratorit Bakteriologjik Veterinar në rangun 
e institutit. 

1957 12 
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23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
31.03.1957, protokoll dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
masat e menjëherëshme për një përfitim sa më të plotë nga 
ndihma e madhe e Bashkimit Sovjetik për forcimin e bazave të 
socializmit. 

1957 37 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
02.05.1957, për rezultatet e bisedimeve midis delegacioneve të 
Partisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe të Partisë e Qeverisë së Bashkimit Sovjetik në Moskë, prej 
06-17 prill 1957. 

1957 25 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
02.05.1957, mbi çështjet që do të marrë në shqyrtim Kryesia e 
Këshillit të Ministrave dhe Këshilli i Ministrave gjatë 
tremujorit të II-të të 1957 së bashku me planet e aprovuara. 

1957 5 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.05.1957 me materialin përkatës për realizimin e planit të 
tremujorit të I-rë të vitit 1957 dhe të raportit për zbatimin e 
buxhetit të shtetit të tremujorit të I-rë të vitit 1957. 

1957 81 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.05.1957, mbi gjendjen e industrisë lokale dhe të artizanatit 
të kooperuar si dhe masat që duhen të merren për sigurimin e 
punës dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtyre sektorëve së 
bashku me raportin përkatës. 

1957 51 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.05.1957, mbi shqyrtimin e relacionit për nevojën e 
sistemimit agrar dhe sistemimit të pronësisë në fushën e 
Krujës së bashku me relacionin përkatës. 

1957 12 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
09.05.1957, mbi furnizimin e popullsisë së qyteteve dhe 
qendrave të punës me perime, patate dhe qumësht së bashku 
me vendimin dhe relacionin përkatës. 

1957 42 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.05.1957 dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
shkarkimin nga funksioni i ministrit pa portofol të Panajot 
Plakut, për shkak të tradhëtisë së lartë ndaj Atdheut. 

1957 5 
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31 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 30.05.57 me vendimin përkatës, 
mbi aktivitetin e kooperativave bujqësore për vitin 1956. 

1957 104 

32 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957 me 
vendimin përkatës, mbi inventarizimin fizik të mallrave pranë 
prodhuesve dhe konsumatorëve. 

1957 38 

33 Raport i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957, mbi të metat dhe 
mungesat e konstatuara në institucionet e revizionuara. 

1957 10 

34 Relacion dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 30.05.1957 për rezultatet e bisedimeve që 
zhvilloi delegacioni qeveritar i RPSH me delegacionin 
qeveritar të R.S.Çekosllovake dhe R.D.Gjermane nga 29 janari 
deri 22 shkurt 1957. 

1957 33 

35 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dt.30.5.57 së bashku me vendimin dhe 
planimetrinë përkatëse mbi projekt-idenë e bonifikimit të 
Vurgut, Delvinë. 

1957 26 

36 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 30.5.1957 për projektidenë e 
bonifikimit të fushës së Myzeqesë. 

1957 12 

37 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957 së 
bashku me vendimin përkatës, mbi farën e grurit e të misrit 
dhënë hua kooperativave bujqësore. 

1957 12 

38 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957 me 
vendimin përkatës, mbi të metat në punimet e pallatit të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, masat që 
u morën për riparimin e tyre si dhe mbi përcaktimin e 
përgjegjësisë. 

1957 6 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

39 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957, dekret i Kuvendit 
Popullor dhe vendimi përkatës mbi markat e prodhimit dhe të 
tregtisë. 

1957 24 

40 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957 për radhën e pagesës 
së kredive kundrejt institucioneve ndërmarrjeve, organizatave 
shtetërore dhe shoqërore. 

1957 5 

41 Relacion i Ministrisë së Arsimit, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957, vendimet përkatës dhe 
dekret i Kuvendit Popullor mbi organizimin e Universitetit 
Shtetëror të Tiranës. 

1957 30 

42 Relacion i Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957, dekret i Kuvendit 
Popullor dhe vendimi përkatës mbi dhënien e kredive agrare 
ekonomive fshatare individuale, anëtarëve të kooperativave 
bujqësore, punëtorëve dhe nëpunësve. 

1957 11 

43 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957, vendimi 
përkatës dhe dekret i Kuvendit Popullor për një ndryshim në 
dekretin Nr.2082 datë 06.07.1955, mbi kryerjen e shërbimit të 
oficerëve dhe gjeneralëve të Ushtrisë Popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1957 12 

44 Relacion i Ministrisë Financave dhe i Komitetit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, procesverbal i mbledhjes së Këshillit 
të Ministrave datë 30.05.1957 me urdhëresën përkatëse mbi 
shpërblimin e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1957 36 

45 Relacion e procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 30.05.1957 me vendimin përkatës, mbi masat përgatitore 
të domosdoshme për heqjen e sistemit të triskëtimit për 
mallrat ushqimore. 

1957 19 

46 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.05.1957, vendime 
të Këshillit të Ministrave dhe dekrete të Kuvendit Popullor, 
mbi disa ndryshime në Kodin e Punës dhe Kodin Penal. 

1957 17 
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47 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 03.07.1957 me 
vendimin përkatës, mbi projektplanin e bujqësisë e 
grumbullimit për vitin 1958. 

1957 67 

48 Raport i Bankës së Shtetit, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 03.07.1957 me vendimin përkatës 
mbi aktivitetin e Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1957 73 

49 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 03.07.1957 me 
vendimin përkatës për projektstatutin e Universitetit Shtetëror 
të Tiranës. 

1957 63 

50 Relacione të Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 03.07.1957 vendimi përkatës 
dhe dekret i Kuvendit Popullor, mbi mbajtjen e kontabilitetit 
dhe përpilimin e bilanceve kontabël në ndërmarrjet 
ekonomike shtetërore dhe për caktimin e afateve maksimale të 
paraqitjes së bilanceve. 

1957 42 

51 Relacion, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 03.07.1957 me planet e aprovuara, mbi planin e çështjeve 
që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e 
Këshillit të Ministrave gjatë tremujorit të III-të të vitit 1957. 

1957 10 

52 Relacion i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 03.07.1957, mbi disa 
masa për forcimin dhe përmirësimin e punës së llogarisë. 

1957 8 

53 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 20.08.1957 dhe 
vendimi përkatës, mbi realizimin e planit dhe mbi zbatimin e 
buxhetit për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1957 dhe heqjen e 
plotë të sistemit të triskëtimit. 

1957 303 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
Nr.78 datë 26.02.1957 për prodhimin e pjesëve të këmbimit 
nga Uzina "Enver" së bashku me raportin përkatës. 

1957 33 
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55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.09.1957, mbi rezultatet e vitit shkollor 1956-1957, së bashku 
me raportin përkatës. 

1957 53 

56 Procesverbal i Këshillit të Ministrave datë 17.09.1957, mbi 
projektin e Kodit të Procedurës Civile të RPSH së bashku me 
relacionin përkatës. 

1957 82 

57 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957 dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi 
kontrollin e fondit të pagës së punës, së bashku me raportin 
përkatës. 

1957 32 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957, mbi aktivitetin e Arbitrazhit Shtetëror pranë 
Këshillit të Ministrave për vitin 1956 dhe gjashtëmujorin e I-rë 
të vitit 1957 së bashku me raportin përkatës. 

1957 20 

59 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Kryesia e Këshillit të Ministrave dhe 
Këshilli i Ministrave gjatë tremujorit të IV të vitit 1957. 

1957 10 

60 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, mbi mënjanimin e humbjeve të ndërmarrjeve 
ekonomike shtetërore së bashku me vendimin dhe raportin 
përkatës. 

1957 51 

61 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, mbi buxhetin konsumtiv të shtetit për vitin 1956, së 
bashku me vendimin dhe relacionin përkatës. 

1957 29 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raporti 
përkatës, mbi forcimin e luftës kundër tuberkulozit. 

1957 57 

63 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, mbi asortimentet, cilësinë dhe koston në industrinë 
e lehtë dhe ushqimore dhe për ambalazhin në industrinë e 
konservave, së bashku me raportin përkatës. 

1957 20 

64 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, mbi disa çështje të sektorit të ndërtimit, së bashku 
me vendimin dhe relacionin përkatës. 

1957 49 
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65 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, ligj i Presidiumit Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e projektkodit të 
procedurës civile të Republikës Popullore të Shqipërisë së 
bashku me relacionin përkatës. 

1957 386 

66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.11.1957, vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacion i Ministrisë 
Punëve të Brendshme, mbi një amnisti me rastin e 45¨-Vjetorit 
të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. 

1957 21 

67 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 23.12.1957, për 
zbatimin e detyrave të Kongresit të III-të të PPSH në lëmin e 
rritjes së rendimentit të punës. 

1957 39 

68 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 23.12.1957 me 
vendimin përkatës mbi masat për zhvillimin e mëtejshëm të 
industrisë së naftës. 

1957 58 

69 Raport i Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 23.12.1957 me vendimin përkatës 
mbi kriteret e ndjekura në llogaritjet për të ardhurat dhe 
shpenzimet e buxhetit për tremujorin e I-rë të vitit 1958. 

1957 14 

70 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Ministrisë së Ndërtimit, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.12.1957 me vendimin përkatës, mbi masat për zbatimin me 
sukses të planit të bonifikimit. 

1957 47 

71 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 23.12.1957 për 
bonifikimin e fushës së Hoxharës dhe të Roskovecit. 

1957 13 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

72 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.01.1957. 

1957 18 
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73 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e shpim-kërkimit për 
vitin 1956 dhe masat për forcimin e këtij sektori gjatë vitit 1957 
në industrinë e naftës. 

1957 13 

74 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve drejtues 
administrativ dhe inxhiniero-teknik të Ofiçinës Qendrore të 
Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë. 

1957 6 

75 Relacion i Ministrisë Komunikacioneve dhe vendimi përkatës, 
mbi krijimin e Ndërmarrjes për Transportin e Jashtëm të 
Pagesave. 

1957 7 

76 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës, mbi disa ndryshime në çmimet e shitjes me shumicë 
të disa prodhimeve të Ndërmarrjes Shtetërore Bujqësore e 
Blegtorale. 

1957 11 

77 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendimi 
përkatës, mbi çmimin e shitjes me shumicë të disa lëkurëve të 
gjahut cilësi e IV. 

1957 5 

78 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
vlerësimin e makinerisë pronë shtetërore që u jepen 
kooperativave bujqësore nga ndërmarrjet e institucionet 
shtetërore. 

1957 4 

79 Relacione të Bankës së Shtetit dhe vendimi përkatës mbi 
planin e arkës dhe kreditit për tremujorin e IV të vitit 1956 dhe 
për tremujorin e I-rë të vitit 1957. 

1957 15 

80 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për derdhjen e tatimit mbi xhiro në formë 
diference nga Kombinati i Tekstilit dhe NISH Këpuca Tiranë. 

1957 5 

81 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi planin e kreditit agrar me afat të gjatë për 
vitin 1957. 

1957 10 

82 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për një ndryshim në rregulloren Nr.335 datë 
05.11.1954 të Këshillit të Ministrave, mbi praktikën mësimore 
dhe në prodhim të studentëve të instituteve të larta. 

1957 5 
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83 Relacion i Institutit të Shkencave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për caktimin e shpërblimit, personave që marrin 
grada shkencore që nuk punojnë në Institutin e Shkencave. 

1957 4 

84 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
çmimeve të Republikës për vitet 1955-1956. 

1957 8 

85 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave për hapjen e shkollave 2-vjeçare të punëtorëve. 

1957 12 

86 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi punën e Komisionit Qeveritar për 
Këshillin Ekonomik. 

1957 16 

87 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shlyerje dënimi 
disiplinor. 

1957 1 

88 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 20.000 
dollarëve Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, për 
importimin e një sasie lëkure për Fabrikën e Këpucëve në 
Tiranë si dhe përmirësimin e kualitetit të këpucëve dhe 
porosinë e disa makinave o për NISH Këpucën. 

1957 6 

89 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
ekonomisë lokale dhe masat për përmirësimin e saj. 

1957 12 

90 Relacion i Ministrisë së Financave mbi kursin turistik. 1957 3 

91 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për ratifikimin e 
katër konventave të Gjenevës me datë 12.08.1949, mbi 
mbrojtjen e viktimave të luftës së bashku me dekretin përkatës 
të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1957 11 

92 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit me projektvendimin, mbi 
drejtimin e automjeteve tip Dumper me shoferë të kategorisë 
së III-të dhe traktoristë. 

1957 3 

93 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
ndryshimin e vendimit Nr.93 datë 15.03.1956, mbi 
kontrapagesën e ujitjes. 

1957 3 

94 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
shkrirjen e NSHBN-së Lushnje dhe kalimin e aktivitetit të saj 
NLN Berat. 

1957 15 
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95 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
qëndrimin e Qeverisë Hungareze rreth trajtimit të 
specialistëve që dërgohen në Republikën Popullore të 
Shqipërisë në kuadrin e BTSH. 

1957 2 

96 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor ndërmjet vendit tonë, 
Bashkimit Sovjetik dhe vendeve socialiste. 

1957 17 

97 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
një reparti të specializuar për riparimin e frigoriferëve. 

1957 2 

98 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
studentëve që mbarojnë studimet në institutet tona në vitin 
1957. 

1957 4 

99 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.02.1957. 

1957 1 

100 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e standardizimit dhe 
shqyrtimi i projektplanit të vitit 1957. 

1957 26 

101 Relacion i Ministrisë së Financave me urdhëresën e Qeverisë 
për ndryshimin e urdhëresës Nr.6 datë 12.01.1955, mbi fondin 
e drejtorit në ndërmarrjet ekonomike shtetërore që 
administrohen në hozrashot të plotë me rëndësi nacionale dhe 
lokale. 

1957 5 

102 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime të rregullores bazë të 
financimit të investimeve. 

1957 6 

103 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin e Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërblimin për infektim 10% mbi rrogën 
bazë punonjësve të laboratorëve. 

1957 3 

104 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi çmimet 
e grumbullimit dhe të shitjes të hekurishteve të vjetra me 
vendimin përkatës. 

1957 3 

105 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e artikujve të rinj prodhim i tisazhit 
Shkodër. 

1957 6 
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106 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin 
e çmimeve të materialit të medicasionit dhe propozimin e 
çmimeve për disa medikamente. 

1957 4 

107 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për disa masa në lidhje me dëmet që shkaktohen 
nga liqeni artificial mbi lumin e Matit. 

1957 8 

108 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për shpërblimin e karantinës, mbrojtës të bimëve 
në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1957 9 

109 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore në Thumanë 
të rrethit të Krujës dhe në fushë-Vrinë të rrethit të Delvinës. 

1957 9 

110 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për zbatimin e 
vendimit Nr.523 datë 25.12.1956, mbi dhënie tokash NSHRD 
Shkodër. 

1957 8 

111 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave dhe i Këshillit Qendror të 
B.P. të Shqipërisë, mbi dhënien e flamurëve dhe të çmimeve 
për pjesëmarrësit në garat socialiste për nder të 40-vjetorit të 
Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit. 

1957 2 

112 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave me vendimin 
përkatës, mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave 
për tharjen e kënetës së Tërbufit dhe bonifikimit të Myzeqesë, 
të fushës së Vurgut, Thumanës si dhe mbi grafikun për 
studimin dhe projektimin e objekteve të bonifikimit dhe të 
vaditjes për pesëvjeçarin e II-të dhe ato me perspektivë. 

1957 12 

113 Relacion i Ministrisë së Tregëtisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe dekret i Kuvendit Popullor, mbi përgjegjësinë 
materiale të plotë të punonjësve. 

1957 9 

114 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për organizimin 
e grumbullimeve. 

1957 8 

115 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës, mbi çështje pensionesh. 

1957 14 
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116 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe informacione të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave 
dhe deklarimeve të shtetasve. 

1957 25 

117 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
ngritjen e Laboratorit Bakteriologjik Veterinar në rangun e 
Institutit. 

1957 5 

118 Relacion dhe projektmarëveshje të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
bashkëpunimin në luftën kundër dëmtuesve dhe sëmundjeve 
të bimëve bujqësore, ndërmjet Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Demokratike Gjermane. 

1957 8 

119 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për aneksimin e aktivitetit të 
grumbullimit, manipulimit dhe shpërndarjes së plehrave 
organike Ndërmarrjes së Farnave dhe Furnizimeve Bujqësore. 

1957 7 

120 Relacion dhe projektvendim i Drejtorisë Ekonomisë Komunale 
për caktimin me kohë të zonave pyjore që do të shfrytëzohen 
dru zjarri për qytetin e Tiranës. 

1957 6 

121 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit për tejkalimin e fondit të 
Hotelit Turistik Durrës. 

1957 4 

122 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave për 
përcaktimet e reja të kategorizimit të punëtorëve. 

1957 6 

123 Informacion i Ministrisë së Tregëtisë mbi bazat grosiste. 1957 1 

124 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme për vartësinë e 
Zyrës së Shërbimeve të Trupit Diplomatik. 

1957 1 

125 Relacion përmbledhës i Ministrisë së Ndërtimit, mbi studimin 
e varianteve të ndryshme lidhur me ndërtimet e 
hidrocentraleve për pesëvjeçarin e II-të. 

1957 13 

126 Relacion i Këshillit Qendror të P.Profesionale për 
përqëndrimin e problemit të normimit dhe të pagave të punës 
në një organ të vetëm qeveritar. 

1957 2 

127 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.02.1957. 

1957 11 
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128 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe relacionet përkatëse mbi kalkulimin e 
fuqisë blerëse të popullatës për vitin 1957, mbi bilancin e të 
ardhurave dhe shpenzimeve në të holla të popullatës si dhe 
xhiron e tregtisë socialiste për vitin 1957 dhe informacion mbi 
madhësinë e depozitimeve të popullit në arkat e kursimit. 

1957 37 

129 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi rregullimin e pagave të nënoficerëve, policëve 
dhe ushtarëve të shërbimit aktiv të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1957 18 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie hekur-betoni nga 
rezerva shtetërore për llogari të planit të vitit 1957. 

1957 1 

131 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.02.1957. 

1957 20 

132 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
mbi përcaktimin e firove natyrale. 

1957 61 

133 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për shtesë fondi për etapën e tretë në Centralin në 
Q.Stalin dhe Fabrikën e Likusit Elbasan. 

1957 4 

134 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
vendimin pëkatës, mbi caktim çmimesh të disa asortimenteve 
të reja të Kombinatit të Tekstilit "Stalin". 

1957 8 

135 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës mbi çmimin me shumicë të kimikateve të Kombinatit 
të Tekstilit "Stalin". 

1957 4 

136 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Financave dhe i 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit me 
vendimin përkatës, mbi rabatet e tregtisë me pakicë për 
qytetin dhe fshatin. 

1957 16 

137 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për prishje vendimi të Arbitrazhit Shtetëror. 

1957 2 

138 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendimi 
përkatës për disa masa për forcimin e punës në shkollat e 
arsimit të përgjithshëm. 

1957 5 
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139 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për një trajtim më të mirë të punonjësve 
të artit muzikal dhe teatral. 

1957 5 

140 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë me vendimin 
përkatës për spërkatjen falas të ndërtesave kundër malarjes. 

1957 5 

141 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Tregtisë me vendimin përkatës, mbi realizimin e planit të 
eksportit për vitin 1956 dhe gjendjen e mallrave të eksportit që 
kanë rezultuar më 01.01.1957 pranë furnitorëve. 

1957 10 

142 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin 
unik të faturimit të thasëve dhe teneqeve të bulmetit që 
përdoren për ambalazh. 

1957 3 

143 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave me vendimin 
përkatës, mbi propozim çmimesh për disa artikuj të rinj të 
Kombinatit Tekstileve "Stalin". 

1957 8 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në planin e 
investimeve të vitit 1957 të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të 
Vlorës. 

1957 1 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në planin e 
investimeve të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale për vitin 
1957, me relacionin përkatës. 

1957 2 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e eksportit për 
artikullin shqopë, me relacionin përkatës. 

1957 6 

147 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e garave 
për nder të 40-Vjetorit të Revolucionit të Madh Socialist të 
Tetorit. 

1957 4 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim tokash 
bujqësore. 

1957 4 

149 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave mbi prodhimin e pjesëve të këmbimit 
në vend sipas direktivave të Kongresit të III-të të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

1957 22 

150 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave me vendimin 
përkatës për shpronësim tokash. 

1957 3 
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151 Plani i seminareve që do të organizohen me kuadrot e 
komiteteve ekzekutive. 

1957 3 

152 Relacion dhe projektdekret i Ministrisë së Tregëtisë, mbi 
markat e prodhimit dhe të tregtisë. 

1957 8 

153 Njoftim për aprovim shtesë fondi për investime të Pallatit të 
Brigadave. 

1957 1 

154 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.03.1957. 

1957 1 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë fituesve të emulacionit socialist për tremujorin 
e IV-të të vitit 1956. 

1957 3 

156 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një sasie 
gomash nga rezerva shtetërore Ministrisë Ndërtimit. 

1957 1 

157 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e therjes së 
qingjave, me materialin përkatës. 

1957 11 

158 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.03.1957. 

1957 1 

159 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, vendim dhe urdhëresë 
përkatëse mbi disa shtesa dhe ndryshime në urdhëresën Nr.3 
datë 15.03.1956 dhe vendimi Nr.90 datë 05.03.1956, mbi disa 
masa për përmirësimin e mëtejshëm të punës në stacionet e 
makinave dhe traktorëve. 

1957 47 

160 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për përpunimin e materialit të regjistrimit të pemëve frutore. 

1957 3 

161 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave për realizimin e kulturave të vona në të gjithë 
sektorët e prodhimit në vitin 1956. 

1957 30 

162 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për nënshkrimin e protokollit për shkëmbimin e 
mallrave me Jugosllavinë për vitin 1957. 

1957 14 

163 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
shpërblime me përqindje, punonjësve të arkave të kursimit 
dhe Sigurimeve Shtetërore. 

1957 12 
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164 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës, mbi 
caktimin e tagrit doganor për sendet që dërgohen jashtë shtetit 
me anë të postës dhe për sendet që sillen dhe merren jashtë 
normativës së udhëtarëve që hyjnë ose dalin jashtë shtetit. 

1957 4 

165 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për sigurimin e 
pjesëmarrësve në kursin e shoferëve të Ministrisë së 
Komunikacioneve. 

1957 4 

166 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e anëtarëve të 
kolegjiumeve të revistave ushtarake. 

1957 3 

167 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe vendimi përkatës për çmimet e shitjes së verës dhe rakisë 
në shishe. 

1957 3 

168 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
për çmimet e blerjes së peshkut nga peshkatarët e kooperuar 
me vendimim përkatës. 

1957 8 

169 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës, për çmimin e blerjes dhe të shitjes së farës elite të 
duhanit. 

1957 3 

170 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për caktimin e çmimeve të disa asortimenteve 
tekstilesh të Kombinatit të Tekstileve "Stalin". 

1957 9 

171 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave për aprovimin e kuotave për projektplanin e 
vitit 1958. 

1957 97 

172 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
udhëzimin Nr.8 datë 29.03.1956, mbi kategorizimin e 
punonjësve të Aparatit Administrativ të Ahtetit dhe të 
punonjësve të institucioneve social-kulturale. 

1957 4 

173 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa shtesa e pakësim në kontigjentin e 
personelit dhe fondin e pagave për Sektorin e Arsimit dhe 
Kulturës. 

1957 4 
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174 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës mbi 
derdhje diferencash në buxhet. 

1957 7 

175 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për krijimin e Ofiçinës Qendrore të Komunikacionit. 

1957 3 

176 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
disa shtesa dhe shkurtime në kontigjentin e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

1957 3 

177 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
mënyrën e shpërblimit të punonjësve të Inspektoriatit të 
Tatimeve dhe Taksave të Popullatës. 

1957 5 

178 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës për 
shpërblimin e nëpunësve  të doganave ose të organeve të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe personave të tjerë 
që zbulojnë rastet kontrabandës. 

1957 5 

179 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës për një 
ndryshim në vendimin Nr.98. datë 17.03.1956, mbi sistemin e 
pagave dhe stimulin për punonjësit e tregtisë. 

1957 4 

180 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për kanalin 
vaditës të Cernicë-Tropojë, me relacionin përkatës. 

1957 4 

181 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
çmimin e faturimit të grurit dhe të qumështit nga ana e 
ndërmarrjve shtetërore bujqësore dhe blegtorale. 

1957 7 

182 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, dekret i Kuvendit Popullor dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen marrë 
për edukimin e fëmijëve rrugaçë dhe për forcimin e 
përgjegjësisë së prindërve dhe masat për zhdukjen e shkeljeve 
që kryhen nga të miturit. 

1957 42 

183 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dhe vendimi 
përkatës mbi mënyrën e dhënies për shfrytëzim të 
vendburimeve të mineraleve të dobishme të zbuluar. 

1957 12 

184 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zgjerimin e kanalit 
vaditës të Zadrimës. 

1957 3 
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185 Relacion dhe projektvendim për riorganizimin e Sektorit të 
Grumbullimeve. 

1957 23 

186 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet 
për takimin e rinisë punëtore. 

1957 4 

187 Relacion dhe projektvendimi mbi krijimin e shoqërisë 
"Komisionaria". 

1957 3 

188 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendimi 
përkatës mbi aprovimin e marrëveshjes lidhur midis Qeverisë 
së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Federative të Jugosllavisë për çështjet e ekonomisë 
ujore. 

1957 15 

189 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi studimin për gjetjen e 
tokave që do të hapen gjatë pesëvjeçarit të II-të. 

1957 8 

190 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
ndryshimin e disa tarifave të tatimit mbi xhiro. 

1957 9 

191 Relacion dhe projektvendim mbi disa masa favorizuese për 
kooperativave bujqësore që kanë drejtim kryesor rritjen e 
ullinjve, viti-frutikulturën dhe perimet. 

1957 8 

192 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 28.03.1957. 

1957 1 

193 Relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet 
e bisedimeve që zhvilloi delegacioni qeveritar i Republikës 
Popullore të Shqipërisë me delegacionin qeveritar të 
R.S.Çekosllovake dhe RDGJ nga 29 janari deri 22 shkurt 1957. 

1957 58 

194 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e studentëve për 
studime të larta jashtë shtetit dhe në vend, për vitin shkollor 
1957-1958. 

1957 30 

195 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi influencën e 
ndryshimit të koeficientëve përdorur nga SMT-të për kthimin 
e punës së kryer në unitet hamullor. 

1957 8 

196 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për dhënien e qumështit barinjve të NBSH-ve dhe 
personelit drejtues administrativ të NBSH-ve. 

1957 4 
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197 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për shpronësim 
toke. 

1957 3 

198 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për ndërtimin e apartamenteve me pupulit. 

1957 7 

199 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës, mbi 
projektidenë e planit rregullues të qytetit të Progradecit. 

1957 9 

200 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës për 
shpërblimin e pjesëmarrësve në kursin e eskavatoristëve të 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1957 3 

201 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndryshim normash në 
ndërtim. 

1957 5 

202 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.413. datë 
03.08.1956, mbi disiplinimin e pagave dhe kontigjenteve të 
personelit administrativ. 

1957 7 

203 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
disa shtesa në organikën e Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit. 

1957 4 

204 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
caktimin e fondit vjetor të pagës për efektet e vendimit Nr.413 
datë 03.08.1956, mbi disiplinimin e pagave dhe kontigjenteve 
të personelit administrativ. 

1957 10 

205 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe vendimi përkatës për zgjerimin e rrjetit të kooperativave 
të konsumit dhe disa ndryshime në organikë. 

1957 8 

206 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për disa 
ndryshime në organikën e përfaqësive tona tregtare. 

1957 2 

207 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës për 
çmimin e konservave të peshkut për tregun e garantuar. 

1957 4 

208 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendimi 
përkatës për çmimet e bërsive të thata të panxharsheqerit dhe 
të mbeturinave të thertoreve. 

1957 5 

209 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e II-të 1957. 

1957 3 
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210 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi paradhënien për 
bimët industriale dhe prodhimet bujqësore e blegtorale të 
kontraktuara. 

1957 1 

211 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngarkimin e Panajot 
Plakut me funksionet e kryetarit të Komitetit Shtetëror të 
Gjeologjisë. 

1957 1 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkim kuadri. 1957 1 

213 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi bonifikimin e Vurgut 
dhe të fushës Mursi-Vrinë. 

1957 7 

214 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit, për zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë 
Nr.303 datë 25.07.1957, mbi zhvillimin e mëtejshëm të kulturës 
të mëndafshit. 

1957 9 

215 Informacion i Bankës së Shtetit për shpërdorimet e kafshëve të 
punës dhe të prodhimit, të blera me kreditin agrar nga 
kooperativat bujqësore. 

1957 8 

216 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi importin e 50.000 
kutive me miellra qumështi. 

1957 2 

217 Relacion i Ministrisë së Tregtisë për uljen e çmimeve të 
artikujve prej druri (mobileri). 

1957 3 

218 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për zgjatjen e kohës së 
studimit në Fakultetin e Agronomisë pranë Institutit të Lartë 
Bujqësor. 

1957 2 

219 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi stimulimin e kulturave 
të agrumeve që mbjellin sipërfaqe të reja agrumesh, për 
stimulimin e blerjes së kalemave dhe çmimet e agrumeve me 
kualitete dhe periudha. 

1957 7 

220 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.04.1957. 

1957 1 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi stimulimin e kultivuesve 
të agrumeve që mbjellin sipërfaqe të reja dhe të shitsve të 
kalemave si dhe mbi çmimet e agrumeve sipas varianteve, 
cilësive dhe periudhave, me relacionet përkatëse. 

1957 10 
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222 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa favorizuese 
për kooperativat bujqësore që merren me olivikulturën, me 
relacionin përkatës. 

1957 6 

223 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin 
suplementar të punonjësve që merren me përmirësimin e 
racës së dhenve dhe stimulimin e prodhimit të leshit të 
përmirësuar, me relacionin përkatës. 

1957 21 

224 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.04.1957. 

1957 25 

225 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e prodhimit të vitit 1957 të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1957 2 

226 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për disa masa për rritjen e prodhimit të qymyrgurit 
dhe përmirësimin e cilësisë së tij. 

1957 22 

227 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për zhvillimin e 
forcave prodhuese, evitimin e kryqëzimeve të disa artikujve të 
konsumit të gjerë dhe për përqëndrimin e prodhimit të tullave 
dhe tjegullave. 

1957 34 

228 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës, mbi 
kontigjentin e personelit për Institutin e Lartë Pedagogjik 2-
vjeçar në Shkodër. 

1957 3 

229 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
disa ndryshime në organikat tipe të institucioneve arsimore. 

1957 4 

230 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendimi 
përkatës për manifestimin fiskultural të Tiranës. 

1957 7 

231 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendimi përkatës 
për ushqimin suplementar të fëmijëve. 

1957 6 

232 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për shpërblimin e personelit tekniko-administrativ 
të kantiereve të ndërtimit për vitin 1957. 

1957 9 
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233 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit 
dhe vendimi përkatës për organizimin dhe zhvillimin e 
sektorit të prodhimeve artistike, lojrave dhe instrumenteve 
muzikore si dhe vendimi i Sekretariatit të Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi punën e delegacionit të 
kooperativave të artizanatit në Republikën Popullore të 
Bullgarisë. 

1957 11 

234 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendimi 
përkatës për dëmtimin e misrit dhe të orizit në qarkun e 
Shkodrës e rrethin e Krujës gjatë vitit 1956. 

1957 4 

235 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për realizimin e bilancit të drithërave të 
bukës për vitin 1956. 

1957 6 

236 Relacion dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për disa shtesa 
në planin e ndërtimit të vitit 1956. 

1957 18 

237 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për qethjen e lëkurëve dhe përpunimin dhe gjysëm 
përpunimin e lëkurëve të caktuara për eksport. 

1957 12 

238 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për disa ndryshime në planin numerik të punonjësve dhe të 
fondit të pagave për vitin 1957. 

1957 7 

239 Relacion dhe vendimi përkatës për aprovimin e protokollit të 
Sesionit të 4-të të Komisionit Shqiptaro-Gjerman për 
bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1957 19 

240 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për suvatimin e 
ndërtimeve të reja në Bulevardin "Stalin" dhe në rrugët 
kryesore të Tiranës. 

1957 4 

241 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për çmimet me shumicë të pambukut 
hidrofil. 

1957 4 

242 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
uljen e çmimit të farës së jonxhës. 

1957 5 
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243 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit 
dhe vendimi përkatës për çmimet e shqopës gjysëm të punuar 
për eksport. 

1957 3 

244 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për çështje 
pensionesh. 

1957 8 

245 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpronësim toke bujqësore. 

1957 3 

246 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për dhënien e shpërblimeve për realizimin e planit 
të pambukut. 

1957 3 

247 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendimi përkatës për organizimin e shfrytëzimit të 
eskavatorëve në mirëmbajtjen e kanaleve. 

1957 7 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e kolegjiumit 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1957 1 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi afatin e bonove të 
prerjes së vitit 1956. 

1957 2 

250 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për pajisjen e 
sallonit kryesor në pallatin e Kryeministrisë. 

1957 8 

251 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë e 
Minierave për cilësinë dhe firot e kripës. 

1957 7 

252 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës mbi caktimin e çmimeve të disa asortimenteve të reja 
tekstilesh të Kombinatit të Tekstileve "Stalin". 

1957 13 

253 Relacion për dërgim delegacionesh të Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit në Bashkimin Sovjetik dhe në 
Republikën Popullore të Bullgarisë. 

1957 1 

254 Relacion në tarifën e shpërblimit të interpretuesve, të 
këngëtarëve, aktorëve, etj. 

1957 12 

255 Relacion dhe projektvendim i Mbrojtjes Popullore për 
gjendjen e punimeve topo-gjeodezike. 

1957 7 

256 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
rishpërndarjen e autoveturave. 

1957 10 
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257 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për 
translokimin e Fabrikës së Gomës në Durrës. 

1957 6 

258 Informacion për farën e grurit dhe të misrit dhënë hua 
kooperativave. 

1957 3 

259 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për furnizimin e 
popullsisë së qyteteve dhe qendrave të punës me perime, 
patate dhe qumësht. 

1957 24 

260 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, mbi arsimin fillor 
të detyruar për punonjësit e industrisë, minierave, ndërtimit 
dhe të komunikacionit. 

1957 5 

261 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë për 
çeljen e kuzhinës së qumështit në qytetin e Tiranës. 

1957 6 

262 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për disa shtesa në 
buxhetin e Sigurimeve Shoqërore. 

1957 5 

263 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për ndryshimin e vendimit 
Nr.93 datë 15.03.1956 mbi kundërpagesën e ujitjes. 

1957 3 

264 Relacion i Ministrisë së Financave për ndryshimin e 
alokacioneve të personelit pranë përfaqësive tona jashtë 
shtetit. 

1957 9 

265 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për fshatrat që 
propozohen për të përfituar nga zbritja e tatimit të ekonomisë 
bujqësore sipas vendimit Nr.453 datë 13.11.1956. 

1957 7 

266 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e 
regjimit teknologjik të Uzinës së Përpunimit të Naftës në 
Cërrik dhe për depozitimin, evadimin e karburantëve. 

1957 9 

267 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave për aprovim 
çmimesh të shitjes me pakicë dhe shitjes me shumicë pa tatim 
mbi xhiro për mollë të thata e kumbulla të thata. 

1957 4 

268 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për heqjen 
nga plani të sapunit pluhur. 

1957 3 

269 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 13.05.1957. 

1957 23 
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270 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendimi 
përkatës për fshatrat që propozohen për të përfituar nga 
zbritja e tatimit të ekonomisë bujqësore sipas vendimit Nr.453 
datë 13.11.1956. 

1957 10 

271 Relacion dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për shpërblimin 
e agjentëve të grumbullimit. 

1957 4 

272 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për ndryshime në organikat e komiteteve 
ekzekutive. 

1957 13 

273 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për disa ndryshime në kontigjentet e personelit për 
vitin 1957. 

1957 9 

274 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave për kategorizimin e disa ndërmarrjeve. 

1957 7 

275 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për disa çështje të pagave për punonjësit e arsimit 
dhe shëndetësisë. 

1957 5 

276 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpenzimet për delegacionet e huaja. 

1957 24 

277 Relacion i Ministrisë së Financave, i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe vendimi përkatës për disa shtesa në 
kontigjentin e personelit të Gjendjes Civile. 

1957 6 

278 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për tarifat e tatimit të ekonomive bujqësore që janë 
antarë të kooperativave bujqësore për sasinë e tokës në 
përdorim personal. 

1957 4 

279 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi normat e të ardhurave të objekteve të 
ekonomisë bujqësore për periudhën 1957-1960. 

1957 8 

280 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për ndryshimin e alokacioneve të personelit pranë 
përfaqësive jashtë shtetit. 

1957 14 

281 Vendim i Këshillt të Ministrave, mbi dhënie fondi në valutë të 
huaj Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1957 1 
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282 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në buxhetin e 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Burrelit. 

1957 1 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një shtesë 
fondi buxhetit të Kryeministrisë. 

1957 1 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi meremetimin e urës së 
Kamzës, me relacionin përkatës. 

1957 2 

285 Informacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës dhe vendimi 
përkatës për botimin e revistës "Shqipëria e Re" në gjuhën 
anglisht. 

1957 2 

286 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut 
Gjirokastër dhe vendimi përkatës për disa shtesa në buxhetin 
e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut të 
Gjirokastrës. 

1957 5 

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

1957 3 

288 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Kukës dhe vendimi përkatës për mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros së ndërmarrjeve lokale të ndërtimit në 
Kukës. 

1957 3 

289 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për kalimin e Uzinës së Përpunimit të 
Naftës në Cërrik, Kombinatit të Naftës. 

1957 5 

290 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtojcë në 
vendimin Nr.98 datë 17.03.1956 për sistemin e pagave dhe 
stimulin për punonjësit e tregtisë shtetërore kooperativiste 
dhe të grumbullimit. 

1957 4 

291 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtrirjen e rrjetit të 
tregtisë në fshatrat e zonave të thella, së bashku me materialin 
përkatës. 

1957 9 
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292 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për ngarkimin e aktivitetit të Ndërmarrjes 
Shtetërore të Farnave në grumbullim-shpërndarjen e kafshëve 
të racës. 

1957 7 

293 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi pakësimin e planit të prodhimit të 
ndërmarrjeve të lëndëve djegëse të vitit 1957 dhe masat që 
duhen marrë për sigurimin e lëndëve djegëse për periudhën e 
dimrit. 

1957 10 

294 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për çmimet e 
grumbullimit të patates verore. 

1957 5 

295 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për abonimet mujore në disa linja komunikacioni për 
punëtorë e nëpunës. 

1957 4 

296 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës mbi bashkëpunimin ekonomik shqiptaro-çekosllovak 
në lëmin e bujqësisë. 

1957 16 

297 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin 
e protokollit të Sesionit të 5-të të Komisionit Shqiptaro-Bullgar 
për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1957 3 

298 Relacion dhe vendimi i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin 
e gërmës a të nenit 36 të statutit të Komisionit Shqiptaro-
Gjerman për bashkëpunimin tekniko-shkencor aprovuar me 
vendimin Nr.123 datë 29.03.1956. 

1957 2 

299 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për shpronësim 
pasurije të paluajtshme. 

1957 4 

300 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
mbulimin e humbjeve të ndërmarrjeve bujqësore shtetërore 
për vitin 1956. 

1957 10 

301 Relacion dhe projektvendimi i Ministrisë së Bujqësisë për 
ndryshimin e vendimit Nr.93 datë 15.03.1956, mbi 
kondërpagesën e ujitjes. 

1957 4 

302 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë për 
kurset e kooperativave bujqësore. 

1957 5 
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303 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë për disa 
ndryshime në klasifikimin e tokave. 

1957 5 

304 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për ngritjen 
e kuotës së ushqimit të kursantëve të Fabrikës së Qelqit dhe të 
Peshkimit Durrës. 

1957 3 

305 Informacion për furnizimin e pa autorizuar të fëmijëve me 
sapun tualeti në tregun e garantuar. 

1957 1 

306 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit për kontraktimin, grumbullimin dhe 
industrializimin e qumështit gjer më 20.04.1957. 

1957 5 

307 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë për 
hapjen e kuzhinës së qumështit. 

1957 6 

308 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për zgjatjen e kohës së 
studimit në Fakultetin e Agronomisë pranë Institutit të Lartë 
Bujqësor. 

1957 3 

309 Relacion për kujdesin e pamjaftueshëm të treguar nga 
Ministria e Arsimit dhe Kulturës si dhe nga Ambasada jonë në 
Pragë lidhur me një specialist. 

1957 2 

310 Relacion dhe projektvendim për organikën e frigoriferit të 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve në Tiranë. 

1957 2 

311 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.06.1957. 

1957 25 

312 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
nevojën e sistemimit agrar dhe sistemimit të pronësisë në 
fushën e Krujës. 

1957 11 

313 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
ndryshimin e disa normave në punimet bujqësore. 

1957 6 

314 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kurset për kooperativat bujqësore. 

1957 9 

315 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për sigurimin dhe trajtimin e fuqisë punëtore në 
ndërmarrjet bujqësore e blegtorale. 

1957 5 

316 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për nevojën për fidanëve dhe farërave të kulturave drunore. 

1957 8 
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317 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendimi përkatës mbi 
ndryshimin e planit të kërkimeve gjeologjike për vitin 1957 në 
Minierën e Rubikut dhe Mborje-Drenovës. 

1957 6 

318 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për disa ndryshime në planin e prodhimit të 
industrisë lokale. 

1957 5 

319 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e Degës 
Teknologjike pranë Politeknikumit "7 Nëntori". 

1957 3 

320 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për krijimin e NMSH Hekur-Nikelit Pishkash. 

1957 8 

321 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për çeljen e një kursi për përgatitjen e 
20 kryellogaritarëve për Sektorin e Industrisë dhe Minierave. 

1957 6 

322 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për kriposjen e 200 ton peshku. 

1957 10 

323 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave, Ministrisë së 
Financave dhe vendimi përkatës për gjendjen e NIL 
Prodhimeve të Ndryshme në Peshkopi. 

1957 6 

324 Relacion i Ministrisë Komunikacioneve dhe vendimi përkatës 
për plotësimin e mungesës në mjete xhiro për dy ndërmarrje. 

1957 7 

325 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për caktimin e disa rrugëve që do të mirëmbahen nga 
Ministria e Komunikacioneve. 

1957 9 

326 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Komunikacioneve 
për normativat e konsumit të karburantëve dhe lubrifikantëve 
për automjetet. 

1957 17 

327 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për zgjatjen e orarit të punës në disa zyra të PTT-së. 

1957 5 

328 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për çeljen e shërbimit postar ajror me gjithë botën. 

1957 3 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e shpërblimeve të 
interpretuesve, këngëtarëve, aktorëve, etj. me relacionin 
përkatës. 

1957 24 
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330 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për alokacionet e personelit të Përfaqësisë sonë të 
Përhershme pranë OKB. 

1957 5 

331 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave për një ndryshim në vendimin Nr.171 
datë 18.05.1955, mbi gjendjen e transportit automobilistik dhe 
masat për përmirësimin e tij. 

1957 2 

332 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendimi 
përkatës për dhënien e racionit të dyfishtë oficerëve që 
shërbejnë në postet kufitare. 

1957 7 

333 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
uljen e normativës së personelit administrativ dhe inxhiniero-
teknik të kantiereve të ndërtimit dhe mbi shkurtime në 
kontigjentin e personelit të Ministrisë së Ndërtimit. 

1957 6 

334 Relacion i Ministrisë së Financave dhe i Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale me vendimin përkatës për disa 
shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.764 datë 22.11.1952, 
mbi disiplinimin e ushqimit dhe të fjetjes së personelit në 
shërbim në institutet sociale-kulturale. 

1957 3 

335 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave për zëvendësimin e organikës tipe të ekonomive 
ndihmëse. 

1957 7 

336 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
plotësimin e mungesave të mjeteve të xhiros të Ndërmarrjes 
Tregtare Lokale të Artikujve të Përzier në Berat. 

1957 4 

337 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për mënyrën e 
caktimit të çmimeve të perimeve, frutave dhe rrushit. 

1957 18 

338 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për çmimin e 
arkave të ambalazhit për eksportimin e patates verore 
prodhim i vitit 1957. 

1957 6 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e tarifës së 
transportit automobilistik për eskursione në vendet afër 
qyteteve. 

1957 6 
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340 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
disa asortimenteve të reja tekstilesh të Kombinatit të 
Tekstileve "Stalin" me relacionin përkatës. 

1957 4 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
kompesatos me trashësi 4 m/m. 

1957 7 

342 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e faturimit 
Ndërmarrjes Shtetërore të Eksportimeve për pataten verore pa 
ambalazh. 

1957 1 

343 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për pezullim 
vendimi të Këshillit Popullor të Rrethit Lushnjës, së bashku 
me vendimin përkatës të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1957 20 

344 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për anulim 
vendimi të Arbitrazhit Shtetëror. 

1957 4 

345 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
shpronësimin e një shtëpie për interes të përgjithshëm. 

1957 4 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkimin nga 
funksioni i Zëvendëspresidentit të Komisionit të Planit të 
Shtetit,  Jani Mihos. 

1957 2 

347 Relacion i Ministrisë së Tregtisë për rregullimin e kualitetit të 
kromit dhe bitumit. 

1957 3 

348 Informacion për ardhjen e një specialisti teknolog çekosllovak 
që të ketë njohuri për prodhimin e kopsave prej druri, briri, 
guaskash, etj. 

1957 1 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një fondi për 
blerje librash shkencorë, me relacionin përkatës. 

1957 3 

350 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave për 
përfundimin e fushatës së grumbullimit të bimëve industriale 
për sezonin 1956-1957. 

1957 13 

351 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave, mbi 
krijimin e postit të Kryeinspektorit për kooperativat bujqësore. 

1957 4 

352 Relacion i Ministrisë së Financave për dëmtimin e fondeve 
shtetërore në rrethin e Skraparit. 

1957 4 
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353 Relacion për punën e delegacionit qeveritar tregtar në 
Republikën Popullore të Kinës, së bashku me vendimin 
përkatës të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë. 

1957 33 

354 Informacion për punën e delegacionit të kooperativave të 
konsumit që vizitoi Bashkimin Sovjetik. 

1957 8 

355 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë për gjendjen e të lashtave 
dhe parashikimi i realizimit të rendimenteve. 

1957 2 

356 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë për gjendjen e grurërave 
të mbjella me farëra të importit. 

1957 3 

357 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë për gjendjen e 
pambukut. 

1957 2 

358 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përgatitjet për 
fushatën e korrjeve-shirjeve. 

1957 2 

359 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për realizimin e pagës 
reale të punonjësve për vitin 1956 dhe parashikimi i vitit 1957 
karshi vitit 1955-1956. 

1957 3 

360 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 18.07.1957. 

1957 6 

361 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për konsumimin e karburantëve. 

1957 29 

362 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për disa shtesa në planin e ndërtimeve dhe të 
investimeve të tjera për vitin 1957. 

1957 18 

363 Relacione të Bankës së Shtetit dhe vendimi përkatës për planin 
e arkës e kreditit të tremujorit të tretë për vitin 1957. 

1957 15 

364 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës, mbi planin e fuqisë punëtore për tremujorin e tretë 
të 1957. 

1957 6 

365 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e mjeteve të 
xhiros për gomat jashtëpërdorimit. 

1957 3 

366 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për vazhdimin e punimeve të kanalit vaditës të 
Cernicës (Tropojë). 

1957 3 
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367 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punonjësve që u dalluan në shuarjen e zjarrit të pusit Nr.542 
dhe përgatitjen e tij për shfrytëzim. 

1957 1 

368 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalim fondi Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

1957 1 

369 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve 
unike të grumbullimit të lirë të thekrës dhe të shitjes së saj në 
tregun e lirë e shtetëror me relacionin përkatës. 

1957 4 

370 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi propozimin për gradim 
gjeneralësh dhe kolonelësh. 

1957 1 

371 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë e 
Minierave për ndërtimin e barakave për depozitim pambuku. 

1957 3 

372 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi shtesën në planin e ndërtimeve të vitit 1957 për 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

1957 2 

373 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.07.1957. 

1957 30 

374 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
mbi masat për përmirësimin e tregtisë së mallrave ushqimore. 

1957 27 

375 Relacion mbi masat për krijimin e rezervave të mishit, 
sigurimin e majmërisë dhe përmirësimin e ruajtjes dhe të 
tregtimit të mishit. 

1957 23 

376 Relacion dhe projektvendimi përkatës i Ministrisë së 
Industrisë e Minierave për ndryshimin e planit të prodhimit të 
naftës, çorapeve ekstrataninit dhe duhanit të fermentuar për 
vitin 1957. 

1957 6 

377 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për mungesën e mjeteve të xhiros të disa 
ndërmarrjeve industriale dhe minerare. 

1957 14 

378 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe vendimi përkatës 
për disa masa mbi përmirësimin e konditave të jetës dhe të 
punës në minierat dhe sharrat. 

1957 16 
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379 Relacion dhe vendimi përkatës për ndërtimin e Uzinës së 
Fermentimit dhe Depozitimit të Duhanit Durrës. 

1957 5 

380 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për manipulimin e duhanit nga fshatarësia sipas 
sistemit jarma-pestall. 

1957 5 

381 Relacion dhe vendimi përkatës për shtimin e planit të 
prodhimit të këpucëve për vitin 1957. 

1957 9 

382 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
vendimin përkatës për planin e prodhimit të makaronave. 

1957 4 

383 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për furnizimin e qytetit të Korçës me energji 
elektrike. 

1957 7 

384 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës për 
mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros të disa 
ndërmarrjeve shtetërore të ndërtimit. 

1957 10 

385 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës për 
kurset me ndërprerje nga puna të Ministrisë së Ndërtimit. 

1957 6 

386 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës për 
shpërblimin e punonjësve të NTSHFS. 

1957 3 

387 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës për 
ngritijen e Shkollës së Ulët Profesionale 2-vjeçare të 
Kuzhinierëve. 

1957 11 

388 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
ndryshimin e tatimit mbi xhiro për prodhimet prej qelqi. 

1957 7 

389 Vendim i Këshillit të Minsitrave, mbi kategorizimin e 
prokurorive dhe gjykatave të qarqeve dhe gjykatave 
popullore. 

1957 5 

390 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
blerjen e stolive prej ari nga NTLAI në tregun e lirë privat. 

1957 3 

391 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë për caktimin e çmimeve 
për disa medikamente, materiale sanitare, reaktive dhe bimë 
mjekësore dhe vendimi përkatës. 

1957 13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

392 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për çmimin e batanies me dy faqe prej leshi prodhuar 
nga Kombinati i Tekstilit "Stalin". 

1957 6 

393 Relacion i Minsitrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për çmimin e shitjes së bezes të tisazhit të Shkodrës. 

1957 12 

394 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave për çmimet e 
shitjes me shumicë dhe me pakicë të disa lloj likernash, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1957 9 

395 Relacion dhe vendimi përkatës mbi çështje pensionesh. 1957 21 

396 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës dhe vendimi përkatës për shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1957 6 

397 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
shpronësimin e dy ndërtesave banimi në favor të 
Kooperativës Bujqësore të Bishanit. 

1957 3 

398 Relacion dhe projektvendimi për shpronësim toke. 1957 4 

399 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për anulim 
vendimi Arbitrazhit. 

1957 6 

400 Relacion dhe vendimi përkatës mbi shtesë anëtarë Kolegjiumi 
për përmirësimin e bujqësisë. 

1957 3 

401 Relacion dhe proektvendimi i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit për çmimin e arkave të 
ambalazhit për eksport. 

1957 3 

402 Raport i Ministrisë së Financave dhe projektvendimi përkatës 
për kontrollin e ushtruar në qarkun e Gjirokastrës, mbi 
zbatimin e buxhetit për periudhën janar-maj 1957. 

1957 23 

403 Relacion i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Tregtisë dhe 
Ministrisë së Industrisë e Minierave për uljen e çmimeve të 
cigareve marka punëtori dhe ylli. 

1957 3 

404 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme për interpretimin e 
nenit 27 të urdhëresës Nr.15 datë 04.11.1955, mbi 
grumbullimin e detyrueshëm të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1957 2 
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405 Relacion mbi lëshimin e një udhëzimi në lidhje me kriteret për 
dhënien e kreditit agrar me afat të gjatë, kooperativave 
bujqësore. 

1957 8 

406 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për përgjegjësinë e 
Ministrisë së Tregtisë dhe Ndërtimit për mosndërtimin në afat 
të pallatit të turizmit. 

1957 1 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbylljen e Shkollës 2-
vjeçare Ekonomike, së bashku me vendimin përkatës të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1957 8 

408 Relacion i Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për dërgimin e panevojshëm të Irakli Vakëflliut në 
Moskë pranë Institutit të Bashkuar të Kërkimeve Bërthamore. 

1957 4 

409 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë, për shpronësim tokash për Bashkimet Profesionale. 

1957 2 

410 Relacion i Ministrisë së Tregtisë për rrogën e drejtorit të 
Doganës. 

1957 1 

411 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve për ndërtimin e 
rrugëve Fier-Vorë dhe Maliq-Korçë. 

1957 2 

412 Relacion për fitimin e ndihmës së marrë në kuadrin e 
B.Tekniko-Shkencor. 

1957 6 

413 Informacion për grumbullimin e bimëve medicinale. 1957 1 

414 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qarkut 
Gjirokastër për transferimin e qendrës së rrethit nga Delvina 
në Sarandë. 

1957 3 

415 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimin 
e qarkoren përkatëse për avancimin e ndërtimit të Fabrikës së 
Birrës dhe Pijeve Joalkoolike. 

1957 4 

416 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve për 
zbatimin e vendimit të Qeverisë Nr.523 datë 25.12.1596 dhe 
masat e marra për shtimin dhe përmirësimin e sektorit të 
derrit. 

1957 6 

417 Informacion mbi ngritjen e Ndërmarrjes së Frutave dhe 
Zarzavateve në Tiranë. 

1957 3 
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418 Informacion për lidhjen e një marrëveshjeje shkëmbim 
mallrash midis Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dhe Federatës Kombëtare të Kooperativave të 
Republikës Popullore të Hungarisë. 

1957 1 

419 Informacion për punimet e Sesionit të 6-të të Zakonshëm të 
Këshillit Ekonomik të ndihmës reciproke i mbajtur në 
Varshavë. 

1957 6 

420 Relacion i Ministrisë së Financave dhe projektvendimi 
përkatës për disa masa për forcimin dhe përmirësimin e punës 
së llogarisë. 

1957 7 

421 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.08.1957. 

1957 19 

422 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për bilancin e pagesave të tregtisë së jashtme. 

1957 20 

422 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimin përkatës për 
kalimin e administrimit të Ndërmarrjes Shtetërore Bujqësore 
"Qazim Pali" Këshillit Popullor të Qarkut Gjirokastër. 

1957 10 

424 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
shpërndarjen e Ndërmarrjes së Ndërtimeve Bujqësore në 
Lushnje. 

1957 8 

425 Relacion dhe projektvendim për prishjen e vreshtit 
antifillokserik të Teknikumit Bujqësor Korçë së bashku me 
vendimin përkatës. 

1957 3 

426 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
dhënie fare gruri hua kooperativave bujqësore. 

1957 4 

427 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendimi përkatës për 
trajtimin e punonjësve të Hotel "Dajtit". 

1957 3 

428 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës për 
krijim ndërmarrje. 

1957 7 

429 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për tregtimin e pullave postare jashtë shtetit. 

1957 4 

430 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për ndryshimin e planit të prodhimit të fletoreve shkollore. 

1957 5 
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431 Relacion i Ministrise së Punëve të Jashtme dhe vendimi 
përkatës për aprovimin e marrëveshjes mbi komunikacionin 
ajror lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Polonisë. 

1957 19 

432 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për çmimin e 
shitjes të poçerive , prodhim vendi. 

1957 7 

433 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi xhiro të 
diferencuara të qymyrgurëve. 

1957 6 

434 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për heqje 
masash disiplinore. 

1957 5 

435 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale me 
vendimin përkatës për dhënien e flamurëve të kuq tranzitorë, 
fituesëve të emulacionit socialist për tremujorin e II-të të vitit 
1957. 

1957 7 

436 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, Ministrisë së 
Financave me vendimet përkatëse për pagat dhe normat në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës. 

1957 20 

437 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie auto-goma nga 
rezerva shtetërore. 

1957 1 

438 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës mbi 
disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.90 datë 05.03.1956 
për disa masa për përmirësimin e mëtejshëm të punës në 
stacionet e makinave dhe traktorëve. 

1957 8 

439 Vendim i Këshillit Ministrave, mbi dhënien e një ndihme 
Republikës Demokratike të Vietnamit. 

1957 1 

440 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri. 1957 2 

441 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e shokut 
Muhamer Spahiu. 

1957 2 

442 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi centralizimin e 
shfrytëzimit të automjeteve në qarkun e Korçës, me relacionin 
përkatës. 

1957 14 

443 Raport i Institutit Bujqësor "I.V.Miçurin" për punën e Institutit 
të Bujqësisë "I.V.Miçurin". 

1957 16 
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444 Relacion i Ministrisë së Bujqesisë për inventarizimin e 
kullotave,. 

1957 8 

445 Relacion dhe projektvendim për shpronësim toke. 1957 3 

446 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për ndarjen e zyrave 
të statistikës nga komitetet ekzekutive të qarqeve e rretheve 
dhe aneksimin e tyre Drejtorisë së Statistikës. 

1957 4 

447 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për marrjen e 
Drejtorisë së Statistikave në Kolegjumin e Komisionit të Planit. 

1957 2 

448 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për realizimin e 
bilancit të të ardhurave dhe shpenzimeve të popullatës për 
vitin 1956. 

1957 6 

449 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në planin e 
investimeve të vitit 1957. 

1957 9 

450 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi. 1957 1 

451 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.09.1957. 

1957 26 

452 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
vendimin përkatës për zhvillimin e industrisë së naftës në 
pjesën veriore të Patosit. 

1957 11 

453 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendimi përkatës për 
prodhimin e bitumit tip V. 

1957 6 

454 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për shpërblimin 
e dëmeve të shkaktuara nga erupsioni i pusit Nr.542 në fshatin 
Marinëza. 

1957 10 

455 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për krijimin e Ndërmarrjes Elektrike të Hidrocentralit 
"Enver" në Ulëz. 

1957 6 

456 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave lidhur me 
ndryshimin e planit të prodhimit global të industrisë së lehtë, 
sistemimin e punëtorëve të përgatitur për Fabrikën e Kadifes 
dhe për punën e pandërprerë në Kombinatin e Tekstilit 
"Stalin" për nevoja po të kësaj fabrike. 

1957 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

457 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për rikonstruksionin e linjës hekurudhore Selenicë-
Vlorë. 

1957 7 

458 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për ndryshimin e planit të prodhimit të estrat-taninit 
për vitin 1957. 

1957 2 

459 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për strehimin e specialistëve të huaj që punojnë në 
sektorin e gjeologjisë. 

1957 5 

460 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për kalimin e disa aktiviteteve nga kooperativat e 
artizanatit në Sektorin e Industrisë Shtetërore. 

1957 12 

461 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për ndryshimin e kriterit të shpërndarjes së teksteve 
për prodhimin e konfeksioneve. 

1957 4 

462 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për sistemimin e përroit të Manasderës dhe të 
Zaranikës në Elbasan. 

1957 3 

463 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës mbi 
bilancin e Bankës së Shtetit për ushtrimin e vitit 1956. 

1957 9 

464 Relacion i Ministrisë së Financave me vendimin dhe 
urdhëresën përkatëse për shpërblimin e arkave të kursimit 
dhe sigurimeve shtetërore për pagimin e pensioneve dhe 
nënave me shumë fëmijë dhe mbi disa shtesa dhe ndryshime 
në urdhëresën Nr.1 datë 12.01.1955 për sigurimin vullnetar të 
gjësë së gjallë. 

1957 8 

465 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
mënyrën e përdorimit të fondit rezervë të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 5 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thirjen e një Konference 
Nacionale të Punonjësve të Llogarisë, me relacionin përkatës. 

1957 6 

467 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për një ndryshim në planin e kostos së Kombinatit të 
Tekstilit "Stalin". 

1957 3 
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468 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe vendimi 
përkatës për pakësimin e planit të prodhimit të druve dhe 
qymyrdrurit të Ndërmarrjes Lokale të Lëndëve Djegëse në 
Korçë. 

1957 3 

469 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 700 ton 
tërshërë Ministrisë së Bujqësisë me relacionin përkatës. 

1957 3 

470 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për projektimin e 
shpejtë të hidrocentraleve të Bistricës dhe të Shkopetit. 

1957 18 

471 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes mbi bashkëpunimin në luftën kundër 
dëmtuesve dhe sëmundjeve të bimëve bujqësore, ndërmjet 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Demokratike Gjermane, së bashku me dekretin përkatës. 

1957 26 

472 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi avancimin e disa 
objekteve të ndërtimit nga viti 1958 në vitin 1957. 

1957 12 

473 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e kreditit për 
ndërtim dhe meremetim banesash, me relacionin përkatës. 

1957 4 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e një Shkolle 
Koreografike. 

1957 6 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondesh për 
blerje veglash muzikore dhe kostumesh. 

1957 6 

476 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin për punën 
jashtë kohës normale të mjekëve në klinikat dhe poliklinikat, 
me relacionin përkatës. 

1957 2 

477 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
kooperativës së punimeve artistike, me relacionin përkatës. 

1957 2 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punimet e Sesionit të 8-
të të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke, me relacionin 
përkatës. 

1957 2 

479 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e protokollit 
shtojcë të marrëveshjes, mbi komunikacionin ajror midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe BRSS, me relacionin 
përkatës. 

1957 2 
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480 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
procesverbalit të Komisionit Miks Shqiptaro-Jugosllav për 
tregtinë, me relacionin përkatës. 

1957 2 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e një vendimi të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës, 
me informacionin përkatës. 

1957 3 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishje vendimi të 
Arbitrazhit Shtetëror me relacionin përkatës. 

1957 3 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 100 ton sapun 
kallëp nga rezerva shtetërore. 

1957 1 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes së 
makaronave me vezë, të prodhuar me miell gruri reze 35%, 
me relacionin përkatës. 

1957 3 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
kanavacës Nr.2, me relacionin përkatës. 

1957 5 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e Shemsi 
Totozanit kryetar i Degës së I-rë pranë Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, së bashku me dekretin përkatës. 

1957 4 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punonjësve të dalluar në ndërtim dhe vënien në shfrytëzim të 
Hidrocentralit "Enver" në Ulzë, me relacionin përkatës. 

1957 2 

488 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për gjendjen e 
punimeve në Hidrocentralin "Enver". 

1957 3 

489 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për strehimin 
e barkave të peshkimit në Pashaliman të Vlorës. 

1957 3 

490 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për shitjen e 8000 kv. misër 
në treg të lirë pa plan. 

1957 4 

491 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave për 
rikonstruksionet e fabrikave të çimentos Vlorë e Shkodër. 

1957 11 

492 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale për 
njohjen e të drejtës së dietave punëtorëve të kantierit për 
ndërtimin e linjës së tensionit të lartë për vitin 1956. 

1957 5 

493 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave për 
ndryshimin e tatimit mbi xhiro të disa prodhimeve. 

1957 4 
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494 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave për 
gjendjen e realizimit të të prapambeturave në lidhje me 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.527 datë 
05.12.1956. 

1957 6 

495 Relacion dhe projektvendim i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit për uljen e planit të prodhimit të 
tulla-tjegullave e mobiljeve të kooperativave të artizanatit. 

1957 5 

496 Raport i Ministrisë së Ndërtimit për realizimin e planit të 
ndërtesave të banimit për periudhën 01.01-31.07.1957. 

1957 6 

497 Relacion për grumbullimin e bimëve medicinale. 1957 1 

498 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave për cilësinë e 
mineralit të kromit dhe marrëdhëniet e ndërmarjes me 
eksportin. 

1957 8 

499 Relacion mbi punën e delegacionit të ekonomisë komunale që 
vizitoi Bashkimin Sovjetik. 

1957 8 

500 Relacion i Ministrisë së Financave për një shkelje të disiplinës 
financiare. 

1957 1 

501 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
përmirësimin e punës në Uzinën "Enver". 

1957 2 

502 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave, mbi 
disa masa për forcimin dhe përmirësimin e punës së llogarisë. 

1957 7 

503 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1957. 

1957 28 

504 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
tarifën e tatimit mbi xhiro për verën e përpunuar. 

1957 6 

505 Relacion i Ministrisë së Financave, i Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dhe vendimi përkatës për shkrirjen e disa 
ndërmarrjeve të lëndëve djegëse. 

1957 9 

506 Relacion i Bankës së Shtetit dhe vendimi përkatës për planin e 
arkës dhe kreditit për tremujorin e IV të vitit 1957. 

1957 14 

507 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për gjendjen e banimit në Kurbnesh. 

1957 5 
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508 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për klasifikimin e minierave që kanë shfaqje gazi 
metani. 

1957 8 

509 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave për ndryshimin e planit të produkteve të naftës 
në Uzinën e Cërrikut. 

1957 3 

510 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
dhënien me kredi agrare kooperativave bujqësore dhen të 
ndërzyera nga ndërmarrjet blegtorale shtetërore. 

1957 5 

511 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për nxjerrjen e fuqisë punëtore në tremujorin e IV të 1957. 

1957 6 

512 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për çmimet e shitjes me shumicë për makineritë dhe 
lëndën e parë që përdoret për prodhim dhe ndërtim. 

1957 22 

513 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe vendimi 
përkatës për çmimet e grumbullimit dhe të shitjes së qimeve të 
derrit dhe veshëve të bagëtive të trasha. 

1957 6 

514 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe vendimi përkatës për uljen e çmimeve të grumbullimit të 
rakisë dhe caktimin e çmimeve të grumbullimit të rakisë. 

1957 7 

515 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për caktimin e çmimeve të stofrave prej leshi 
merinos. 

1957 10 

516 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për caktimin e çmimit të fillit merinos. 

1957 6 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e disa 
asortimenteve prej tekstili, prodhuar nga Kombinati Tekstilit 
"Stalin" me relacionin përkatës. 

1957 8 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes së 
hartave skicë, me relacionin përkatës. 

1957 3 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e suprinave për 
këpucë prej tekstili, me relacionin përkatës. 

1957 8 
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520 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për garat midis ndërmarrjeve dhe organizatave 
tregtare me rastin e përgatitjeve për heqjen e triskëtimit. 

1957 5 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi konservimin e 1000 ton 
ullinj, mbi planin e sezonit të vitit 1957-1958. 

1957 1 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një sasie drithi 
buke Bashkimit Qendror Kooperativave të Konsumit, me 
relacionin përkatës. 

1957 3 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e nevojës së 
mjeteve të xhiros të disa NIL Prodhimeve të Ndryshme, me 
relacionin përkatës. 

1957 3 

524 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe vendimi përkatës për kostot dhe çmimet e shitjes së 
sallameve. 

1957 5 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi uljen e planit të 
prodhimit të vitit 1957 të kooperativës autonome të artizanatit 
në Peshkopi. 

1957 1 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien nga rezerva 
shtetërore të një sasie orizi dhe sapuni teshash. 

1957 1 

527 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën Nr.15 datë 04.11.1955, mbi grumbullimin e 
detyrueshëm të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. 

1957 9 

528 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendimi përkatës për 
dhënie fondi Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1957 6 

529 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë për 
therjet sezonale të bagëtisë. 

1957 6 

530 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë për 
projektidenë e vaditjes së agrumeve në bregdet. 

1957 8 

531 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë për 
bonifikimin e Thumanës. 

1957 9 

532 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit për gjendjen e bletës dhe masat 
për përmirësimin e saj në vendin tonë. 

1957 10 
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533 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale për shitjen e 
disa mullinjve me fuqi motorike kooperativave bujqësore. 

1957 3 

534 Relacion dhe projektvendim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për gjelbërimin e plazhit dhe të qytetit të Durrësit. 

1957 5 

535 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Financave për 
ndërmarrjet që dalin me humbje. 

1957 15 

536 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe i Këshillit 
Qendror të Bashkimeve Profesionale, për disa ndryshime në 
urdhëresën e Qeverisë Nr.6 datë 12.01.1955. 

1957 5 

537 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë për rezultatet e grunjave të 
importit të mbjella në vjeshtë të vitit 1956. 

1957 8 

538 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për shkrirjen e 
ndërmarrjeve të lëndëve djegëse në Shkodër e Durrës. 

1957 1 

539 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.10.1957. 

1957 10 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve 
unike të shitjes me pakicë për artikujt ushqimorë dhe 
industrialë, me relacionin përkatës. 

1957 98 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
grumbullimit të disa prodhimeve bujqësore e blegtorale, 
bimëve industriale dhe bimëve medicinale. 

1957 32 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi abrogimin e vendimit 
Nr.225 datë 14.06.1957, mbi dhënien e racionit të dyfishtë 
oficerëve që shërbejnë në postat kufitare. 

1957 1 

543 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në vendimin Nr.764 datë 02.11.1952 siç është 
ndryshuar me vendimin Nr.223 datë 14.06.1957, mbi tarifën e 
pagesës për personelin e shërbimit të shtëpive të pushimit të 
sezonit dimëror të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1957 1 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e tarifës së 
pagës në stacionet termale-minerale me relacionin përkatës. 

1957 2 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masën e shpërblimit të 
dhuruesve të gjakut, me relacionin përkatës. 

1957 2 
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546 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në vendimin Nr.3 datë 05.01.1952, mbi 
mosdhënien e ushqimit fëmijëve në kopshte dhe çerdhe në 
ditët e diela dhe të festave zyrtare, me relacionin përkatës. 

1957 2 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e nxënësve 
jobursistë të shkollave 7-vjeçare dhe të mesme që jetojnë në 
konvikte, me relacionin përkatës. 

1957 2 

548 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi bursën dhe 
stimulacionin e studentëve të Universitetit Shtetëror të Tiranës 
dhe instituteve të larta si dhe mbi bursat e studentëve të huaj 
në Shqipëri së bashku me relacionin përkatës. 

1957 5 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro të disa 
artikujve. 

1957 8 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rabatet e tregtisë me 
pakicë për qytetin dhe fshatin. 

1957 5 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat maksimale për 
prodhimin e druve të zjarrit dhe qymyrdrurit, me relacionin 
përkatës. 

1957 5 

552 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marzhet e grumbullimit 
dhe të shitjes me pakicë për tregtinë shtetërore dhe 
kooperativiste, me relacionin përkatës. 

1957 8 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marzhet dhe rabatet e 
ndërmarrjeve shtetërore të grumbullimit. 

1957 3 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 1060 ton kripë 
nga rezerva shtetërore. 

1957 1 

555 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 05 dhe 12.12.1957. 

1957 20 

556 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e tregtisë me 
drithëra buke dhe oriz mbi planin, me relacionin përkatës. 

1957 5 

557 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e tarifave të 
shërbimeve. 

1957 3 
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558 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.82 datë 19.02.1955, mbi 
sigurimin e farnave të zgjedhura dhe riorganizimin e 
Ndërmarrjes së Farnave. 

1957 4 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e veprave të 
vaditjes së agrumeve në zonen bregdetare Vlorë-Sarandë-
Butrint dhe në atë të Delvinës. 

1957 18 

560 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës mbi 
disa ndryshime në planin e investimeve. 

1957 9 

561 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
shtimin e planit të grumbullimit të patates për farë. 

1957 7 

562 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës, mbi 
krijimin e një Ndërmarrjeje Zooteknike të specializuar në 
Brakë (Tiranë). 

1957 17 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalim ndërmarrjeje nga 
nacionale në lokale. 

1957 3 

564 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, dekret i Kuvendit Popullor 
dhe vendimi përkatës  për luftimin e krimbit të misrit. 

1957 11 

565 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendimi 
përkatës për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara ekonomive 
bujqësore nga erupsioni i pusit 542. 

1957 11 

566 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe vendimi 
përkatës për realizimin e fushatës për grumbullimin e të 
lashtave të vitit 1957. 

1957 15 

567 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për përjashtimin 
e grave nga punët e rënda. 

1957 7 

568 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dhe vendimi 
përkatës për krijimin e shërbimit hidrogjeologjik. 

1957 10 

569 Relacion dhe vendimi përkatës për caktimin e Kolegjiumit të 
Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë. 

1957 3 

570 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
vendimin përkatës për zgjerimin e rrugës së Minierës së 
Hekurit në Pishkash. 

1957 4 
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571 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurish të 
paluajtshme për ngritje fushë sporti për punonjësit e Minierës 
së Kromit në Bulqizë, me materialin përkatës. 

1957 3 

572 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për shpronësimin e pasurive për ndërtimin e 
minierës dhe të zonës së banimit në Kurbnesh. 

1957 9 

573 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për shpronësim 
pasurie të paluajtshme. 

1957 2 

574 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesën e fondit të 
investimeve për makineri e vegla të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, me relacionin përkatës. 

1957 5 

575 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve për festën vjetore të 
punonjësve të komunikacionit, së bashku me vendimin 
përkatës të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1957 9 

576 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendimi 
përkatës për gjendjen e pasaportave që kanë shtetasit në 
përdorim. 

1957 5 

577 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimit të 
shitjes me pakicë të naftës, me relacionin përkatës. 

1957 2 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
shitjes së kafshëve me kredi agrare, me relacionin përkatës. 

1957 2 

579 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për aprovim 
protokolli tregtar me Jugosllavinë për vitin 1958. 

1957 14 

580 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për dhënie 
pensionesh. 

1957 23 

581 Relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresë e Qeverisë 
për disa ndryshime në urdhëresën Nr.24 datë 04.10.1952 mbi 
planin e arkës. 

1957 4 

582 Relacion dhe projektvendimi i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për translokimin e sharrave të Kombinatit të Drurit 
në Elbasan. 

1957 12 
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583 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Industrisë e Minierave dhe i Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit për prodhimin, grumbullimin dhe 
përpunimin e frutave, rrushit dhe perimeve për vitin 1958-
1959-1960. 

1957 35 

584 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i Ministrisë së 
Tregtisë për gjendjen e sherebeles dhe të dëllinjës së refuzuar 
nga firmat e jashtme. 

1957 5 

585 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe informacion i 
Aparatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, për aksidentin e ndodhur në hekurudhë në vitin 
1956. 

1957 4 

586 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave për kthim 
pasurie të paluajtshme. 

1957 4 

587 Relacion dhe projektudhëzim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për trajtimin ekonomik të emigrantëve politikë që 
ndodhen në vendin tonë. 

1957 2 

588 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Ndërtimit për 
organizimin e ndërtimit të apartamenteve të banimit nga vetë 
punonjësit. 

1957 4 

589 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale për 
disa ndryshime në vendimin Nr.308 datë 30.07.1955, mbi 
punëtorët dhe nëpunësit që punojnë në kohë pune të 
panormuar. 

1957 4 

590 Informacion për mbledhjen e presidentëve të Komisionit të 
Planit të Shtetit të vendeve pjesëmarrëse në Këshillin 
Ekonomik të Ndihmës Reciproke mbajtur në Pragë nga data 
26-27.09.1957. 

1957 3 

591 Informacion për punimet e Komisionit të Përhershëm për 
bashkëpunimin tekniko-shkencor në fushën e bujqësisë 
mbajtur në qytetin e Sofjes prej datës 15-23.05 1957. 

1957 6 

592 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për prodhimin e pjesëve të këmimit nga Uzina "Enver" për 
vitin 1958. 

1957 7 
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593 Relacion i Ministrisë së Tregtisë për marzhet e ushqimit social. 1957 3 

594 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi punën dhe 
propozimet e delegacioneve të Ministrisë së Ndërtimit për 
eksperiencë me Republikën Demokratike Rumune dhe 
Republikën Popullore Bullgare. 

1957 11 

595 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 9-10.12.1957. 

1957 35 

596 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës për 
hapjen e kurseve të reja për muratorë e karpentierë në 
ndërmarjet e ndërtimit. 

1957 6 

597 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi rezultatin ekonomik të NMSH 
Qymyrgurit në Krrabë dhe NISH Sharrave Pukë për 
periudhën janar-shtator 1957. 

1957 11 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e tisazhit në 
Shkodër me relacionin përkatës. 

1957 5 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e fondit të 
investimeve në Kombinatin e naftës me relacionin përkatës. 

1957 2 

600 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e planit të 
prodhimit të pllakave likus për vitin 1957, me relacionin 
përkatës. 

1957 3 

601 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për krijimin e Ndërmarrjes Industriale Shtetërore e 
Qeramikë-Qelqit në Tiranë. 

1957 6 

602 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dhe i Ministrisë së 
Financave me vendimin përkatës, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
shtetërore të gjeologjisë. 

1957 11 

603 Relacion i Ministrisë së Financave dhe urdhëresa përkatëse 
mbi shpërblimet e udhëtimit për personat që dalin jashtë 
shtetit. 

1957 41 
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604 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe i Ministrisë së 
Financave me vendimin përkatës për ndryshimin e rregullores 
mbi alokacionet, shpenzimet e ndërtimit dhe dietat e 
punonjësve të përfaqësive diplomatike, delegacioneve të 
përhershme, atasheve tregtare, etj. 

1957 32 

605 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
alokacionet mujore të përfaqësive diplomatike shqiptare në 
Egjipt. 

1957 6 

606 Relacion i Ministrisë së Financave, dekret i Kuvendit Popullor 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
dekretin Nr.1424 datë 21.02.1952 të tatimit mbi ndërtesat. 

1957 7 

607 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
gjendjen e bletës dhe masat e marra për zhvllimin e 
mëtejshëm të saj. 

1957 6 

608 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit dhe vendimi përkatës, mbi aprovimin e fondit 
të grumbullimeve të ullirit për sezonin 1957-1958. 

1957 13 

609 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
disa ndryshime në vendimin Nr.342 datë 18.08.1956, mbi 
masat për përmirësimin e përgatitjes së kuadrove në 
Teknikumin Bujqësor. 

1957 4 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në dorëzim dhe 
dërgimin në depot e posaçme të grurit të importit të rezervës 
shtetërore. 

1957 3 

611 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.421 datë 05.11.1957, mbi 
kalim ndërmarrje nga nacionale në lokale. 

1957 1 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie shtesë fondi disa 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1957 3 

613 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ekuivalenteve 
të zëvendësimit të detyrimeve të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale, me relacionin përkatës. 

1957 3 

614 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për asfaltimin e rrugëve të qyteteve. 

1957 7 
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615 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për pagat e punonjësve të komunikacionit. 

1957 4 

616 Relacioni i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe vendimi 
përkatës për shtesë fondi për ndërtimin e ujësjellësit në 
Durrës. 

1957 5 

617 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi 
Kryeministrisë. 

1957 1 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë subvencioni 
Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 

1957 1 

619 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë burse për 
studentët shqiptarë në Poloni dhe Mongoli. 

1957 4 

620 Relacion i Aparatit të Këshillit të Minstrave, dekret i Kuvendit 
Popullor dhe vendimi përkatës për një ndryshim në dekretin 
Nr.1635 datë 05.03.1953, mbi sigurimet shoqërore shtetërore. 

1957 9 

621 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovim projektdekreti 
mbi zgjatjen e afatit të kthimit në atdhe të shtetasve shqiptarë 
që amnistohen sipas dekretit Nr.2205 datë 05.01.1956, së 
bashku me dekretin përkatës. 

1957 2 

622 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, dekret i 
Kuvendit Popullor dhe vendimi përkatës për shtetëzim 
pasurie. 

1957 9 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes mbi shërbimin PTT lidhur midis vendit tonë dhe 
Republikës Popullore Federale të Jugosllavisë. 

1957 37 

624 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për caktimin e çmimeve me pakicë për agrumet. 

1957 8 

625 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
shitjes me shumicë si dhe të çmimeve të eksportit për disa 
prodhime verë, likerna, me relacionin përkatës. 

1957 3 

626 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimit të 
bitumit fluksat, me relacionin përkatës. 

1957 2 
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627 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.393 datë 15.10.1957, mbi caktimin e çmimeve të 
grumbullimit të disa prodhimeve bujqësore e blegtorale, 
bimëve industriale dhe bimëve medicinale, me relacionin 
përkatës. 

1957 2 

628 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie pensioni Nesti 
Kerenxhiut. 

1957 1 

629 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme të Evdhoksia Kiço Dhimës, me relacionin 
përkatës. 

1957 2 

630 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendimi përkatës për 
riorganizimin e Ministrisë së Ndërtimit dhe ndërmarrjeve të 
saj  vartëse. 

1957 24 

631 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë për projektidenë e 
bonifikimit të fushës së Roskovecit dhe të Hoxharës. 

1957 9 

632 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave në lidhje me 
mosndërtimin e dhomave të stazhionimit në Bishnicë. 

1957 3 

633 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për dërgimin e 
delegacioneve të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit në BRSS, Republikën Popullore të Hungarisë e 
Republikën Çekosllovake. 

1957 1 

634 Propozim i Ministrisë së Financave për shlyerje mase 
disiplinore. 

1957 2 

635 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Industrisë e 
Minierave dhe Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë për krijimin e 
NSHFP-ve në Kam të Tropojës dhe Pogradec. 

1957 4 

636 Relacion dhe projekturdhëresë e Ministrisë së Financave, mbi 
një ndryshim në urdhëresën Nr.20 datë 29.12.1955 për çmimet, 
stimulacionet dhe normat e dorëzimit për bimët industriale 
dhe grumbullimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1957 7 

637 Relacion dhe projektvendim për zbritjen e planit të ujemit të 
SMT-ve për vitin 1957. 

1957 3 

638 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit e Kulturës 
për sigurimin dhe tregtimin e mjeteve shkollore. 

1957 12 
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639 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale për 
elektrifikimin e fshatrave. 

1957 9 

640 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për vendosjen 
e koeficientëve për inkurajimin e prodhimeve të imta dhe të 
artikujve për fëmijë. 

1957 2 

641 Raport i Ministrisë së Bujqësisë për dimërimin e bagëtive. 1957 8 

642 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë për zbatimin e vendimit 
Nr.370 datë 07.08.1956 për sëmundjet e përbashkëta në njerëz 
dhe kafshë. 

1957 8 

643 Relacion i Ministrisë së Financave për interpretimin e nenit 29 
të urdhëresës Nr.9 datë 06.06.1957, mbi shpërblimet e 
punëtorëve dhe nëpunësve. 

1957 3 

644 Relacion dhe projektvendim i Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, mbi shpërblimin e punëtorëve për 
rastet e ndërprerjeve që zgjasin më shumë se 15 ditë. 

1957 4 

645 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi atestimin e 
disa punonjësve. 

1957 9 

646 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit për rendimentet e të 
lashtave të vitit bujqësor 1956-1957. 

1957 18 

647 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.12.1957. 

1957 20 

648 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe vendimi 
përkatës për krijimin e Shkollës 2-vjeçare për Kuadër të 
Peshkimit dhe të Marinës Tregtare. 

1957 6 

649 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendimi përkatës 
për uljen e planit të vitit 1957, NISH Gomës Durrës. 

1957 3 

650 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
shtesë fondi në planin e investimeve të Ministrisë së Bujqësisë 
për vitin 1957. 

1957 4 

651 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendimi përkatës për 
zgjatjen e afatit të vendimit të Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë Nr.336 datë 05.12.1954, 
mbi kushtet për dhënien e titullit "Hero i Punës Socialiste" 
punonjësve të bujqësisë për vitin 1954-1955. 

1957 4 
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652 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendimi 
përkatës për dhënien e titujve dhe urdhërave të punës 
shoferëve të dalluar. 

1957 6 

653 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektidesë të planit rregullues të qytetit të Durrësit dhe 
Elbasanit. 

1957 7 

654 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
vendimi përkatës për shpërblimin e nëpunësve dhe 
punëtorëve në rast të ndërprerjes së punës. 

1957 5 

655 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi përkatës për 
një shtesë në kontigjentin e personelit të Ndërmarrjes Lokale 
Fruta-Zarzavate. 

1957 4 

656 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, dekret i 
Kuvendit Popullor dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
shpërblimin e blojës. 

1957 17 

657 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Berat dhe vendimi përkatës për mbulimin e humbjeve të 
Ndërmarrjes Lokale të Ndërtimit në Berat. 

1957 4 

658 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për aprovimin e kalendarit sportiv për vitin 1958. 

1957 8 

659 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve të 
shitjes me pakicë të mishit të derrit si dhe mbi të drejtën e 
Ministrisë së Tregtisë për të ulur çmimin e shitjes me pakicë të 
mishit të derrit. 

1957 6 

660 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për shpronësim pasurie. 

1957 3 

661 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për shlyerje masash disiplinore. 

1957 3 

662 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e 
heqjes së plotë të sistemit të triskëtimit. 

1957 10 

663 Relacion i Ministrisë së Financave për shpërblimin e udhëtimit 
të punëtorëve e nëpunësve. 

1957 3 

664 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe urdhëresa e Qeverisë 
për ndalimin dhe afatet e therjes së bagëtive. 

1957 8 
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665 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë me urdhëresën e Qeverisë 
për dorëzimin e misrit kalli të pashkoqur dhe të shveshur. 

1957 4 

666 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi 
përkatës për gjendjen e kulturës fizike dhe sportit në 
Republikën Popullore të Shqipërisë dhe masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të saj. 

1957 18 

667 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave për problemet 
ekonomike të ndërtimit të Minierës së Hekur-Nikelit në 
Pishkash. 

1957 8 

668 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit e 
Shëndetësisë për gjendjen e sëmundjeve ngjitëse të zorrëve 
dhe masat për luftimin më të efektshëm të tyre. 

1957 17 

669 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit për ndërtimin e 
frigoriferëve gjatë pesëvjeçarit të dytë. 

1957 12 

670 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rendimentet e të 
lashtave për gjithë sektorët e prodhimit për vitin bujqësor 
1956-1957, së bashku me relacionin përkatës. 

1957 25 

3 Vendimet Qarkulluese.   

671 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1957 2 

672 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e pagave të 
punonjësve të kooperativave të artizanatit. 

1957 3 

673 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 100 gomave 
Ministrisë Ndërtimit. 

1957 3 

674 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa favore në tatimin e 
ekonomisë bujqësore. 

1957 3 

675 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e gomave 
nga rezerva shtetërore për llogari të planit të vitit 1957. 

1957 3 

676 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ardhjen e specialistëve të 
huaj për vitin 1957. 

1957 12 

677 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri. 1957 2 
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678 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes mbi dhënien e një krediti me afat të gjatë nga 
Qeveria e Republikës Popullore të Bullgarisë, Qeverisë së 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 8 

679 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e tregjeve 
fshatare në bazë hozrashoti. 

1957 2 

680 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljen e bimëve 
oleoze dhe ndryshimet për kulturën e orizit për vitin 1957, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1957 8 

681 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në pronësi të 
kooperativave bujqësore të Dohoshishtit tokë bujqësore të 
Ndërmarrjes Shtetërore të Grumbullimit në Peshkopi, me 
relacionin përkatës. 

1957 2 

682 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti në 
personelin e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve. 

1957 1 

683 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien hua farëra të 
zgjedhura kooperativave të reja bujqësore, me relacionin 
përkatës. 

1957 3 

684 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.21 datë 16.01.1957 mbi ardhje specialistësh të 
huaj për vitin 1957. 

1957 18 

685 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një fondi për 
zhvillimin e Kongresit të I-rë të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Artistëve të Shqipërisë me relacionin përkatës. 

1957 3 

686 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpallje konkursi për 
vepra letrare e artistike për nder të 40-vjetorit të Revolucionit 
Socialist të Tetorit, së bashku me relacionin përkatës. 

1957 9 

687 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë, fituesve të emulacionit socialist për tremujorin 
e I-rë të vitit 1957. 

1957 3 

688 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve 
unike të grumbullimeve të tepricave dhe të shitjes në tregun e 
lirë shtetëror të grurit dhe të misrit. 

1957 1 
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689 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie auto-goma dhe 
pëlhurë tendash nga rezerva shtetërore. 

1957 2 

690 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi për 
adoptimin e Sanatoriumit në Shkodër, me relacionin përkatës. 

1957 3 

691 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ekuivalenteve 
të zevëndësimit të detyrimeve të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1957 2 

692 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
vitit 1957 për hapjen e tokave të reja. 

1957 6 

693 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
eksportit, importit dhe bilancit të pagesave të tregtisë së 
jashtme për vitin 1958. 

1957 345 

694 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zevëndësimin e 3000 ton 
grurë dhënë nga rezerva shtetërore. 

1957 2 

695 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e miellit të grurit 
me reze 85% dhe shitjes me pakicë në tregun e lirë shtetëror të 
bukës me këtë miell, me relacionin përkatës. 

1957 4 

696 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë në tregun e lirë shtetëror të asortimenteve të ndryshme 
të bukës prodhuar me miell gruri dhe miell misri, me 
relacionin përkatës. 

1957 9 

697 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.285 datë 25.07.1956, mbi organikat tip dhe me 
norma në institucionet nacionale dhe lokale, me relacionin 
përkatës. 

1957 2 

698 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e veprimtarisë 
së tregtisë kooperativiste të qyteteve në tregtinë shtetërore, me 
relacionin përkatës. 

1957 3 

699 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e furnizimit me relacionin përkatës. 

1957 7 

700 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1957 3 
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701 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi punën e komiteteve 
ekzekutive me komisionet e përherëshme të këshillave 
popullore. 

1957 2 

702 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi paraqitjen e të dhënave 
statistikore të realizimit të planit, së bashku me qarkoren 
përkatëse. 

1957 5 

703 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rojet e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1957 5 

704 Vendim i përbashkët e Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë, mbi heqjen e plotë të sistemit të 
triskëtimit, zbritjen e çmimeve të tregut komercial për artikujt 
ushqimorë, etj. 

1957 12 

705 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi nderimin e kujtimit të 
Presidentit të Republikës Çekosllovake shokut Antonin 
Zapotocki. 

1957 1 

706 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri. 1957 2 

707 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Fabrikës së 
Kadifesë pranë Kombinatit Tekstilit "Stalin" në hozrashot të 
brendshëm, me relacionin përkatës. 

1957 3 

708 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitor, fituesve të emulacionit socialist për tremujorin e 
III-të të vitit 1957. 

1957 4 

709 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh. 1957 2 

710 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh. 1957 1 

711 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tejkalimin e planit të 
shpim-shfrytëzimit në Kombinatin e Naftës, me relacionin 
përkatës. 

1957 2 

712 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurish të 
paluajtshme, me relacionin përkatës. 

1957 3 

713 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e arkës për tremujorin e IV të vitit 1957. 

1957 1 
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714 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovim kontigjenti për 
ndërmarrjet lokale dhe kalim ndërmarrjeje shtetërore nën 
administrim të Këshillit Popullor, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1957 3 

715 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh. 1957 1 

716 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1957 1 

717 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa kufizime për 
strehimin në Tiranë. 

1957 2 

718 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin e shkollave të rezervave të punës. 

1957 9 

719 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e oficerëve 
rezervë në punë, nxjerrë në lirim gjatë shkurtimit të forcave të 
armatosura në fund të vitit 1955 dhe gjatë vitit 1956. 

1957 2 

720 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi lëshimin e vërtetimeve 
që u nevojiten punonjësve. 

1957 2 

721 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ekzekutimin e 
dënimeve penale dhe administrative në punë korrektonjëse. 

1957 2 

722 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi tokat shtetërore që u 
janë dhënë punonjësve për ndërtim banesash ose për ekonomi 
ndihmëse. 

1957 6 

723 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e Këshillit 
Teknik e Shkencor pranë Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë. 

1957 2 

724 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e arkave të 
ambalazhit. 

1957 4 

725 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin e dezhurnit, 
pastrimin dhe sigurimin e lokaleve të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të qarqeve, rretheve e lokaliteteve. 

1957 6 

726 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla në lidhje 
me zhvillimin e bisedimeve për marrëdhënie ekonomike, 
shoqërore dhe kulturale me shtetet e tjera. 

1957 7 

727 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjidhjen e kontratës së 
qirasë kur largohet nga banesa qiramarrësi. 

1957 2 
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728 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e pronësisë së 
tokave bujqësore që nuk punohen nga pronarët e tyre. 

1957 4 

729 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat për 
qarkullimin në qytete. 

1957 2 

730 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljet e vjeshtës të 
vitit 1957. 

1957 3 

731 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e lundrimit 
dhe qëndrimit të anijeve të huaja në RPSH. 

1957 2 

732 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla për 
abonimet në shtypin e brendshëm dhe të jashtëm. 

1957 9 

733 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e marrëveshjeve 
protokollare dhe të kontratave për vitin 1958. 

1957 2 

734 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e dërrasave 
të ambalazheve që vinë nga importi. 

1957 4 

735 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kufizimin e ardhjes së 
personave në qytetet kryesore. 

1957 2 

736 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën dhe 
kontrollin nga ministritë dhe institucionet qendrore, organeve 
të tyre vartëse. 

1957 2 

737 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në 
urdhëresën Nr.64 datë 30.12.1960, mbi lëshimin e lejeve të 
profesionit dhe tarifat e tyre siç është ndryshuar me 
urdhëresën Nr.15 datë 03.11.1953. 

1957 3 

738 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e taksave të 
akteve dhe të pullës. 

1957 11 

739 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një Komisioni 
për Përcaktimin e Depove që kalojnë në administrimin e 
Drejtorisë së Rezervës Shtetërore. 

1957 3 

740 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e furnizimit 
udhëheqjes. 

1957 2 

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

1957 235 
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742 Protokoll mbi zhvillimin e bisedimeve midis delegacionit 
qeveritar të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
delegacionit qeveritar të Republikës Popullore të Mongolisë 
mbajtur në Tiranë si dhe deklarata e përbashkët e 
delegacioneve qeveritare të dy vendeve. 

1957 22 

743 Intervistë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave shoku Mehmet 
Shehu, dhënë L.Harrison, E.Salisberi, korrespondent i gazetës 
"Nju Jork Tajms". 

1957 9 

4 Sekretaria e Përgjithshme.   

744 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, mbi shqyrtimin e projektdekretit për një ndryshim 
në dekretin Nr.2082 datë 06.07.1955, mbi kryerjen e shërbimit 
të oficerëve dhe gjeneralëve të Ushtrisë Popullore dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1957 5 

745 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës 
për inventarizimin fizik të mallrave pranë prodhuesve dhe 
konsumatorëve. 

1957 29 

746 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957, mbi shqyrtimin e raportit për aktivitetin e 
Arbitrazhit Shtetëror pranë Këshillit të Ministrave për vitin 
1956 dhe gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1957. 

1957 7 

747 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 23.12.1957 së bashku 
me protokollin përkatës mbi zbatimin e detyrave të Kongresit 
të III-të të Partisë së Punës së Shqipërisë në lëmin e rritjes të 
rendimentit të punës. 

1957 48 

748 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e 
rregullores mbi mënyrën e dokumentimit të gjendjes dhe të 
qarkullimit të mallrave, materialeve dhe vlerave monetare 
aprovuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.471 datë 
22.12.1955 dhe të raportit për zbatimin e rregullores mbi 
ruajtjen, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e makinerive. 

1957 12 
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749 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957, mbi shqyrtimin e relacionit për zbatimin e 
detyrave të Konferencës së III-të Kombëtare të Punëtorëve të 
Pararojës, Novatorëve e Racionalizatorëve dhe rezultatet në 
sektorin e racionalizimeve gjatë vitit 1956. 

1957 7 

750 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
02.05.1957, për rezultatet e bisedimeve midis delegacioneve të 
Partisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe të Partisë dhe Qeverisë së Bashkimit Sovjetik. 

1957 20 

751 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.05.1957, së bashku me protokollet përkatëse, për realizimin 
e planit të tremujorit të I-rë të vitit 1957 dhe të raportit për 
zbatimin e buxhetit të shtetit të tremujorit të I-rë të vitit 1957. 

1957 42 

752 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 09.05.1957 së bashku 
me protokollin përkatës, mbi gjendjen e industrisë lokale, të 
artizanatit të kooperuar dhe masat që duhet të merren për 
përmirësimin e punës dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtyre 
sektorëve. 

1957 44 

753 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.05.1957 dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
shkarkimin e Panajot Plakut nga funksioni i ministrit pa 
portofol, për shkak të tradhëtisë së lartë ndaj atdheut. 

1957 5 

754 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për masat përgatitore të domosdoshme për heqjen e sistemit të 
triskëtimit për mallrat ushqimore. 

1957 62 

755 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.08.1957, mbi shqyrtimin e raporteve mbi realizimin e planit 
dhe mbi zbatimin e buxhetit për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 
1957 dhe heqjen e plotë të sistemit të triskëtimit. 

1957 349 

756 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave gjatë tremujorit të I-rë të vitit 1957. 

1957 63 
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757 Projektplani i vitit 1957. 1957 1 

758 Projektplani i vitit 1958 së bashku me udhëzimin dhe 
materialin përkatës. 

1957 33 

759 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe evidenca të 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi realizimin e planit të vitit 
1957 dhe mbi paraqitjen e të dhënave statistikore të realizimit 
të planit. 

1957 44 

760 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse mbi 
aprovimin e kuotave për projektplanin e vitit 1958. 

1957 52 

761 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror Partisë së 
Punës së Shqipërisë, projektplan dhe relacion mbi ndryshimet 
me planin e II-të pesëvjeçar për vitin 1958-1960. 

1957 12 

762 Informacione të Kryeministrisë mbi zbatimin e vendimeve të 
Partisë dhe Qeverisë. 

1957 3 

763 Studim mbi zhvillimin perspektiv ekonomik dhe kultural të 
Republikës Popullore të Shqipërisë për vitet 1961-1975. 

1957 2 

764 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
planin e standardeve për vitin 1957. 

1957 36 

765 Informatore mujore të Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 1957 93 

766 Urdhëra të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi zgjidhjen e problemeve që dolën gjatë punës së 
ekipit qeveritar në sektorë të ndryshëm. 

1957 237 

767 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi planin e standarteve për vitin 1957 dhe 
mbi gjendjen e standardeve dhe projektplanin e vitit 1958. 

1957 37 

768 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
emulacionin socialist dhe organizimin e garave për nder të 40-
vjetorit të Revolucionit Socialist të Tetorit. 

1957 40 

769 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
firot natyrale. 

1957 36 

770 Letër drejtuar Qeverisë Sovjetike lidhur me ndihmën e 
Qeverisë Sovjetike dhënë Republikës Popullore të Shqipërisë 
për përgatitjen e kushteve për heqjen e plotë të sistemit të 
triskëtimit. 

1957 2 
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771 Marrëveshje midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, mbi dhënie ndihme 
ekonomike dhe teknike Shqipërisë për zhvillimin e ekonomisë 
popullore gjatë viteve 1957-1960. 

1957 72 

772 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndihmën e dhënë nga 
Bashkimi Sovjetik për forcimin e bazave të socializmit. 

1957 14 

773 Kërkesë drejtuar Qeverisë Sovjetike për tre specialistë të 
kualifikuar. 

1957 2 

774 Kërkesë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për ardhjen e një 
grupi specialistësh sovjetikë për të përgatitur hartën 1:25.000. 

1957 2 

775 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zbatimin e disa udhëzimeve të specialistëve sovjetikë. 

1957 7 

776 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi 
nomenklaturën e delegacioneve që aprovon Sekretariati i 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1957 5 

777 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave dhe 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Artizanatit, mbi 
aprovimin e ardhjes së specialistëve të huaj për vitin 1957 e 
1958 dhe mbi zgjatje afati të qëndrimit të specialistëve në 
Shqipëri si dhe trajtimi i tyre. 

1957 93 

778 Raporte, relacione e informacione të Ministrisë së Industrisë, 
Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të Konsumit e 
Artizanatit, mbi marrëdhëniet midis dikastereve. 

1957 41 

779 Rregullore mbi administrimin e dokumenteve sekret e tepër 
sekret dhe mbi ruajtjen e sekretit shtetëror në ministritë, 
institucionet dhe ndërmarrjet e Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1957 1 

780 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen dhe 
përdorimin e vulave zyrtare. 

1957 2 

781 Qarkore mbi përgatitjen e materialeve për Qeverinë dhe mbi 
lëshimin e lejeve të vërtetimit që u nevojiten punonjësve. 

1957 4 
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782 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi disa ndryshime në procedurën e 
Komisionit të Pasaportave. 

1957 2 

783 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat për 
qarkullimin në qytete. 

1957 2 

784 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e racionit të dyfishtë oficerëve që shërbejnë në postat 
kufitare. 

1957 6 

785 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
komiteteve ekzekutive të qarqeve e rretheve, mbi organizimin 
e sistemit të mbrojtjes lokale kundërajrore. 

1957 2 

786 Skema dhe korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi caktimin e rajonit të stërvitjes së tankeve. 

1957 3 

787 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
gjendjen e depove në Porto-Romano në Durrës. 

1957 1 

788 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e lundrimit 
dhe qëndrimit të anijeve të huaja dhe të Republikës Popullore 
të Shqipërisë në gjirin e Pashalimanit (Vlorë). 

1957 5 

789 Qarkore e Kryeministrisë, mbi ndalimin e shëtitjeve dhe 
eskursioneve për specialistët sovjetikë. 

1957 2 

790 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryeministrisë, mbi pakënaqësitë e punonjësve për trajtim jo 
të mirë. 

1957 20 

791 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi bashkëpunimin me 
dikasteret për punën e organizatave ndërkombëtare. 

1957 6 

792 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla për 
abonimet në shtypin e brendshëm dhe të jashtëm. 

1957 2 

793 Statuti i Organizatës së Veteranëve të Luftës të Popullit 
Shqiptar. 

1957 3 
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794 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
institucioneve qendrore, organizatave të masave dhe 
komiteteve ekzekutive të qarqeve e rretheve që lidhen me 
qytetin e Tiranës, mbi vlerësimin dhe evidentimin e punës 
vullnetare. 

1957 2 

795 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1957 4 

796 Shtojcë udhëzimi e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën dhe 
kontrollin nga ministritë dhe institucionet qendrore, organeve 
të tyre vartëse. 

1957 2 

797 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi 
përmirësimin e punës së mbledhjeve të prodhimit në 
ndërmarrjet ekonomike shtetërore. 

1957 5 

798 Telegram urimi i Republikës Popullore të Mongolisë dërguar 
Republikës Popullore të Shqipërisë me rastin e festës 
kombëtare. 

1957 2 

799 Deklaratë e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi mbledhjen e përfaqësuesve të partive 
komuniste e punëtore dhe të qeverive të Republikës Popullore 
të Bullgarisë, Hungarisë, Rumanisë, të Bashkimit Sovjetik dhe 
të Republikës së Çekosllovakisë. 

1957 4 

800 Marrëveshje, statuti dhe protokolli mbi çështjet e ekonomisë 
ujore me Jugosllavinë si dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
Komisionin e Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav. 

1957 45 

801 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një ndihme 
Republikës Demokratike të Vietnamit dhe letërfalenderimi e 
Kryetarit të Qeverisë së Republikës Demokratike të Vietnamit 
shokut Ho Shi Min drejtuar Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë. 

1957 4 

802 Informacion mbi një mbledhje të bërë nga ambasadori i BRSH 
në Berlin me titullarët e ambasadorëve të demokracive 
popullore. 

1957 6 
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803 Deklaratë e Qeverisë Gjermane mbi rrugën e kombit gjerman 
për sigurimin e paqes dhe ribashkimin e Gjermanisë. 

1957 11 

804 Raporte mbi punimet e Sesionit të 6 e të 12 të Komisionit 
Ekonomik për Evropën mbajtur në Gjenevë. 

1957 20 

805 Marrëveshje midis Shqipërisë dhe Italisë, mbi rregullimin e 
disa çështjeve që rrjedhin nga Traktatit i Paqes nënshkruar në 
Paris më 10.11.1947 midis Fuqive Aleate Shoqe dhe Italisë. 

1957 17 

806 Deklaratë e Qeverisë Sovjetike, mbi planin e krijimit të 
"Euratoni" dhe tregut të përbashkët. 

1957 11 

807 Thirrje e Sesionit të Këshillit Botëror të Paqes, mbi ndalimin e 
menjëhershëm të provave të armëve bërthamore. 

1957 2 

808 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi krijimin e 
motobarkës "Kurvelesh" nga autoritetet jugosllave. 

1957 3 

809 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndalimin e punimeve të rënda për gratë. 

1957 5 

810 Raport i delegacionit shqiptar që mori pjesë në Sesionin e 40 të 
Konferencës Ndërkombëtare të Punës si dhe konferencat dhe 
rekomandimet e adaptuara nga ONP prej Sesionit 31 deri në 
Sesionin e 39. 

1957 20 

811 Ftesë e DOSAF-t dërguar Organizatës së SHNUMIT për të 
marrë pjesë në garat ndërkombëtare me korrespondencë 
midis skuadrave dhe qitësve individë. 

1957 4 

5 Sektori Industri-Miniera.   

812 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, mbi shqyrtimin e raportit për rezultatet e 
bisedimeve që zhvilloi delegacioni qeveritar i Republikës 
Popullore të Shqipërisë me delegacionin qeveritar të 
Republikës Çekosllovake dhe Republikës Demokratike 
Gjermane, nga 29 janari deri 22 shkurt 1957, së bashku me 
materialin përkatës. 

1957 83 

813 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.02.1957 së bashku me vendimet dhe materialin përkatës, 
për prodhimin e pjesëve të këmbimit nga Uzina "Enver". 

1957 57 
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814 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957 së bashku me vendimet e materialin përkatës, për 
asortimentet, cilësinë dhe koston në industrinë e lehtë dhe 
ushqimore dhe për ambalazhin në industrinë e konservave. 

1957 114 

815 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.12.1957 së bashku me materialin përkatës, mbi masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të industrisë së naftës. 

1957 276 

816 Relacione e informacione të Ministrisë së Industrisë e 
Minierave, mbi zbatimin e detyrave të Partisë e Qeverisë. 

1957 55 

817 Evidenca të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
realizimin e planit nëntëmujor dhe njëmujor për sektorët e 
industrisë. 

1957 404 

818 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi 
aprovimin e rregullores mbi mënyrën e dhënies për 
shfrytëzim të vendburimeve të mineraleve të dobishme të 
zbuluara mbi kërkimet dhe punimet gjeologjike dhe 
hidrogjeologjike dhe masat e marra për përmirësimin e punës. 

1957 117 

819 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe 
Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë, mbi prodhimin e bitumit 
në tip V-të, prodhimin e bitumit në forma, përmirësimin e 
punës së impiantit të bitumit dhe mbi shfrytëzimin e rërave 
bituminoze. 

1957 56 

820 Relacione, informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi punën e Rafinerisë së Naftës në 
Cërrik. 

1957 37 

821 Propozime të Ministrisë së Industrisë e Minierave për 
dekorimin e specialistëve sovjetikë e shqiptarë që kanë marrë 
pjesë në ndërtimin dhe funksionimin e Uzinës së Rafinerisë së 
Naftës në Cërrik. 

1957 17 

822 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e Uzinës së Përpunimit të Naftës në Cërrik, 
Kombinatit të Naftës dhe ndryshimin e fondit të investimeve 
të Kombinatit të Naftës. 

1957 11 
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823 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga erupsioni i pusit 
Nr.542 në fshatin Marinëz. 

1957 8 

824 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
problemet ekonomike të ndërtimit të Minierës së Hekur-
Nikelit në Pishkash dhe mbi krijimin e Ndërmarrjes së Hekur-
Nikelit. 

1957 27 

825 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Ministrinë e Tregtisë, Komunikacionit mbi marrjen e masave 
për përmirësimin e kualitetit të kromit për eksport dhe mbi 
gjendjen e Minierës së Kromit në Kam. 

1957 54 

826 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi mekanizimin e 
punimeve, planifikimin e prodhimit në ton, përmirësimin e 
kualitetit dhe probleme të tjera të industrisë së qymyrgurit. 

1957 63 

827 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin e shërbimit të studimeve hidrogjeologjike dhe 
krijimin e ndërmarrjeve shtetërore të gjeologiisë. 

1957 76 

828 Raport i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi aktivitetin 5-
vjeçar të shërbimit gjeologjik. 

1957 21 

829 Relacione, informacione dhe korrespondencë me Komitetin 
Shtetëror të Gjeologjisë, mbi punimet topo-gjeodezike. 

1957 30 

830 Raporte e relacione të Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi 
realizimin e planit vjetor të vitit 1957 dhe detyrat që dalin për 
vitin 1958. 

1957 56 

831 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpronësimin e pasurive për ndërtimin e Minierës dhe të 
zonës së banimit në Kurbnesh si dhe relacione e informacione 
të Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi gjendjen e 
Minierës së Rubikut. 

1957 43 

832 Projektdekret, relacion mbi Inspektoriatin Shtetëror të 
Sigurimit në Miniera dhe të Pajisjeve nën Presion, qarkore e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
korrespondenca përkatëse mbi këtë problem. 

1957 22 
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833 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e Kolegjiumit të Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë. 

1957 3 

834 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave, 
Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë, mbi trajtimin e punonjësve 
të Sektorit Industri-Gjeologji. 

1957 24 

835 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngarkimin e Panajot 
Plakut me funksionet e kryetarit të Komitetit Shtetëror të 
Gjeologjisë. 

1957 2 

836 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë me Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë, mbi 
organizimin e Këshillit Teknik e Shkencor. 

1957 5 

837 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
klasifikim minierash. 

1957 8 

838 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe marrëveshje me vendet 
socialiste për kërkime gjeologjike. 

1957 15 

839 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë Industrisë dhe 
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtime 
dhe rikonstruksion fabrikash. 

1957 131 

840 Materiale dokumentare mbi zhvillimin e forcave prodhuese, 
mbi mënjanimin e kryqëzimeve në shpërndarjen e disa 
artikujve si dhe mbi përqëndrimin e prodhimit të tullave e 
tjegullave. 

1957 150 

841 Plani i remonteve të makinerisë për vitin 1957 dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi remontet e centraleve elektrike të DPCF dhe rrjetit 
elektrik të Tiranës. 

1957 28 

842 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesë fondi për pajisjet e Centralit Elektrik të Q.Stalin dhe 
Fabrikës Likusit në Elbasan dhe mbi rritjen e prodhimit të 
energjisë elektrike të qytetit të Korçës. 

1957 15 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

843 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi ngritjen e Fabrikës së Kadifesë, prodhimin e tekstileve 
dhe këpucëve, ulje në planin e prodhimit, sigurimin e 
materialeve dhe mbi uljen e kostos së Kombinatit të Tekstilit 
"Stalin". 

1957 88 

844 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi kontraktimin, shpërndarjen e farës si dhe 
rritjen, zhvillimin e krimbit të mëndafshit. 

1957 2 

845 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, evidenca dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi grumbullimin e bimëve industriale dhe manipulimin e 
duhanit. 

1957 93 

846 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë e Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin dhe cilësinë 
e cigareve. 

1957 10 

847 Qarkore e Këshillit të Ministrave, raport, relacion dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industri-Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin dhe cilësinë 
e kripës. 

1957 46 

848 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë e Minierave, Bashkimit Qendror të Kooperativave 
të Konsumit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe zhvillimin e industrisë së peshkut dhe mbi 
strehimin e barkave të peshkimit. 

1957 63 

849 Vendim, udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione, 
informacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e 
Minierave, Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, Komisionin e Kontrollit të Shtetit, mbi prodhimin 
e arkave të ambalazhit dhe caktimin e çmimeve. 

1957 35 

850 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi 
gjendjen dhe masat për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë 
së përpunim drurit. 

1957 37 
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851 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi shpërblimin e punonjësve të Sektorit të Industrisë. 

1957 12 

852 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e prodhimit të vitit 1957 të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1957 45 

853 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave, mbi 
planin dhe kërkesa materialesh nga importi. 

1957 45 

854 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave, 
mbi krijim e fuzionim ndërmarrjesh. 

1957 26 

855 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulim humbjesh të ndërmarrjeve industriale. 

1957 49 

856 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit dhe Komisionin e Kontrollit të Shtetit, mbi uljen 
dhe aplikimin e normave në sektorët e industrisë dhe 
artizanatit. 

1957 38 

857 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, mbi zgjidhjen e problemit të strehimit të 
punëtorëve në Kombinatin e Sheqerit në Maliq. 

1957 13 

858 Relacion i Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi 
shfrytëzimin e rezervave të brendshme. 

1957 3 

859 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rikonstruksionin e vijës hekurudhore Selenicë-Vlorë. 

1957 9 

860 Vendime, udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave, mbi 
hapjen e shkollave e kurseve për punonjësit e industrisë dhe 
mbarëvajtja e tyre. 

1957 39 

861 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesa dhe shkurtime në 
kontigjentin e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave si dhe 
lista mbi gjendjen e kuadrit. 

1957 10 
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862 Raporte, relacione, informacione mbi gjendjen dhe masat e 
marra për përmirësimin dhe zhvillimin e artizanatit. 

1957 49 

863 Tezat e raportit që do të jepet në Kongresin e III-të të 
Kooperativave të Artizanatit dhe korrespondenca e Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Artizanatit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi diskutimet e bëra në Plenumin e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1957 27 

864 Informacion i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi shpërblimin e personelit inxhiniero-teknik dhe 
administrativ në kooperativat e artizanatit për tejkalimin e 
planit dhe uljen e kostos. 

1957 2 

865 Relacion i Bankës së Shtetit dhe korrespondencë me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Artizanatit, mbi 
gjendjen ekonomike të kooperativave të artizanatit gjatë 
nëntëmujorit të vitit 1958. 

1957 48 

866 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e disa aktiviteteve nga artizanati i kooperuar në 
industrinë shtetërore. 

1957 27 

867 Evidenca mujore të realizimit të planit nga Bashkimi Qendror 
i Kooperativave të Artizanatit. 

1957 27 

868 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe korrespondencë me Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit dhe Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi organizimin e shërbim-riparimeve, caktimin e 
çmimeve të shërbimeve dhe të metat e konstatuara në këtë 
sektor. 

1957 65 

869 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi ulje dhe ndryshime në planin e prodhimit në 
Sektorin e Artizanatit. 

1957 64 

870 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi prodhimin e artikujve të rinj nga industria 
dhe artizanati për vitin 1957 dhe 1958. 

1957 66 
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871 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e pagave të punonjësve të kooperativave të 
artizanatit. 

1957 25 

872 Relacione dhe korrespondencë e Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi dërgime delegacionesh të 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit në 
Bashkimin Sovjetik dhe Republikën Popullore të Bullgarisë. 

1957 89 

873 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Kontrollin e Shtetit, mbi emulacionin socialist dhe marrjen, 
realizimin e angazhimeve të marra nga ndërmarrjet e Sektorit 
të Industrisë dhe Artizanatit. 

1957 38 

6 Sektori Bujqësi-Grumbullim.   

874 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957 dhe materiale dokumentare, mbi gjendjen, 
përmirësimin e punës dhe përcaktimin e shpërblimit në SMT 
për punimet bujqësore. 

1957 114 

875 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957, vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi importimin, sigurimin 
dhe përmirësimin e farnave dhe fidanëve. 

1957 121 

876 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957, mbi shqyrtimin e relacionit për shtimin e 
grumbullimit të bimëve mjekësore në pesëvjeçarin e dytë. 

1957 5 

877 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi mbylljen e fushatës së drithërave të bukës për vitin 1956. 

1957 26 

878 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi ngritjen e Laboratorit Bakteriologjik Veterinar 
në Institut. 

1957 10 

879 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.05.1957, mbi shqyrtimin e relacionit për nevojën e sistemit 
agrar dhe sistemit të pronësisë në fushën e Krujës. 

1957 7 
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880 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, 
komitetet ekzekutive të rretheve mbi kreditin agrar. 

1957 27 

881 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 dhe materiale dokumentare, mbi kontraktimin dhe 
akordimin e paradhënieve për grumbullimin e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1957 95 

882 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 së bashku me materialin përkatës për aktivitetin e 
kooperativave bujqësore gjatë vitit 1956. 

1957 74 

883 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.07.1957, vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi planin e bujqësisë dhe të grumbullimeve për 
vitin 1958. 

1957 66 

884 Qarkore e Kryeministrisë, raporte, relacione, informacione, 
pasqyra të Ministrisë së Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të 
rretheve, mbi rishikimin dhe avancimin e planit të II-të 
pesëvjeçar në bujqësi. 

1957 85 

885 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
rendimentin e prodhimeve bujqësore për vitin 1956-1957. 

1957 44 

886 Relacione dhe informacione të Kontrollit të Shtetit dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet e ushtruara 
në Sektorin e Bujqësisë e Grumbullimit. 

1957 77 

887 Vendime, urdhëresë, qarkore, informacione, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimit, mbi grumbullimin dhe 
shpërndarjen e prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1957 90 

888 Udhëzim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi fushatën e mbjelljeve të vjeshtës së vitit 1957, të 
korrjeve, shirjeve, etj. 

1957 67 

889 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione, 
evidenca dhe korrespondencë e Ministrisë Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljen dhe 
grumbullimin e bimëve industriale. 

1957 72 
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890 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljen e bimëve oleoze dhe 
ndryshimet për kulturën e orizit për vitin 1957. 

1957 28 

891 Raporte dhe relacione mbi punën e kryer nga delegacionet 
dhe specialistët shqiptarë në Bashkimin Sovjetik, Republikën 
Demokratike Gjermane, Republikën Popullore të Bullgarisë 
për kulturat subtropikale të panxharsheqerit dhe mëndafshit 
si dhe raport i ekipit të Republikës Demokratike Gjermane, 
mbi mbjelljen e kulturës së patates në Shqipëri. 

1957 83 

892 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Komitetin Shtetëror të Grumbullimit 
mbi zbritje detyrimesh dhe caktimin e ekuivalente të 
zevendësimit të detyrimeve të prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1957 84 

893 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, projektdekret, 
informacione dhe korrespondencë me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimit, mbi grumbullimin dhe zbritjen e ujemit të 
SMT-ve dhe të blojës. 

1957 27 

894 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Bujqësisë mbi kundërpagesën e ujitjes. 

1957 3 

895 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi hapjen e tokave të reja, klasifikimin, sistemimin 
dhe regjistrimin e tyre. 

1957 67 

896 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi grumbullimin 
dhe shfrytëzimin e plehrave organike. 

1957 5 

897 Relacion mbi riorganizimin e Sektorit të Grumbullimit. 1957 20 

898 Informacione të Kontrollit të Shtetit dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi gjendjen dhe forcimin e NBSH-ve. 

1957 13 
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899 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, projektide, 
informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi bonifikimin e Vurgut, 
fushës Mursi-Vlorë, Myzeqesë, Hoxharës, Roskovecit, 
Thumanës, mbi ndërtimin e veprave të vaditjes së agrumeve 
në zonën bregdetare si dhe mbi gjendjen dhe rregullimin e 
kanaleve vaditëse dhe kulluese. 

1957 148 

900 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi kultivimin e ullirit si dhe mbi aprovimin e 
fondit të grumbullimit të ullirit për sezonin 1957-1958. 

1957 47 

901 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe korrespondencë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave për ngritjen e Stacionit 
Eksperimental të Agrumeve për importimin e fidanëve dhe 
farnave të agrumeve dhe mbi regjistrimin e pemëve frutore 
dhe zhvillimin e frutikulturës së bashku me vendimin 
përkatës. 

1957 45 

902 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e veprimtarisë 
së Ndërmarrjes Shtetërore të Farnave dhe Furnizimeve 
Bujqësore. 

1957 2 

903 Raport, projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
balancimin e shfrytëzimit pyjor me rendimentin vjetor të 
pyjeve. 

1957 20 

904 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dërguar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi drurët dhe shkurret me vleftë eksporti. 

1957 6 

905 Vendime të Këshillit të Ministrave, marrëveshje dhe 
protokolle të lidhura me Republikën Demokratike Gjermane 
dhe Republikën Popullore Jugosllave projektdekret, relacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi mbrojtjen e bimëve bujqësore nga 
dëmtuesit dhe sëmundjet. 

1957 50 

906 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
prishjen e vreshtit antifillokserik të Teknikumit Bujqësor në 
Korçë. 

1957 7 
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907 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin dhe aktivitetin e Institutit të Lartë Bujqësor 
"I.S.Miçurin". 

1957 32 

908 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Bujqësisë së bashku me 
materialin përkatës, mbi gjendjen e Sektorit të Zookulturës 
dhe masat e marra për përmirësimin e tij në vendin tonë. 

1957 41 

909 Raport mbi punën shkencore të vitit 1957 në Institutin e 
Zooteknisë. 

1957 39 

910 Analizë statistikore, informacion dhe njoftim i Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi rezultatet e regjistrimit të gjësë së gjallë. 

1957 11 

911 Materiale dokumentare dhe projektplan mbi fushatën e 
ndërzimit artificial dhe natyral për vitin 1958. 

1957 87 

912 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimit me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e kullotave e bazës ushqimore dhe 
dimërimin e bagëtive. 

1957 47 

913 Relacione, informacione dhe korrespondencë me Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimeve mbi shtimin, grumbullimin dhe 
përmirësimin e sektorit të derrit. 

1957 6 

914 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe korrespondencë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe Komisionin e Kontrollit 
të Shtetit, mbi marrjen e masave profilaktike kundër 
sëmundjeve në gjënë e gjallë. 

1957 18 

915 Urdhëra të Qeverisë, relacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi ndalimin dhe afatet e therjes së 
bagëtive. 

1957 20 

916 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin 
Ekzekutiv të Qytetit Stalin, mbi administrimin e thertoreve 
nga Drejtoria e Grumbullimit. 

1957 3 

917 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
qethjen e lëkurëve dhe përpunimin dhe gjysëmpërpunimin e 
lëkurëve të caktuara për eksport. 

1957 5 
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918 Informacion dhe korrespondencë me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimit, mbi problemin e frigoriferëve të mishit. 

1957 26 

919 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
realizimin, shtesë dhe transferime në planin e investimeve të 
vitit 1957 të ndërtimeve etj. për Ministrinë e Bujqësisë. 

1957 33 

920 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa ndryshime në normat e  punës në Sektorin e Bujqësisë. 

1957 6 

921 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
krijime, suprimime dhe fuzionime ndërmarrjesh bujqësore. 

1957 57 

922 Projektudhëresë dhe relacion i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimit dërguar Kryeministrisë, mbi krijimin e fondit të 
drejtorit. 

1957 5 

923 Projektvendim dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Kryeministrinë, mbi skemën e planit të llogarive në 
kooperativat bujqësore. 

1957 14 

924 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, mbi 
përgatitjen e kuadrit bujqësor në shkolla e kurse dhe 
organizimi i arsimit bujqësor. 

1957 45 

925 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin dhe trajtimin e punonjësve të bujqësisë. 

1957 52 

926 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
mbulimin e humbjeve për vitin 1956 të ndërmarrjeve 
bujqësore shtetërore. 

1957 6 

927 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti në 
personelin e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve. 

1957 1 

928 Telegrame të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Korçë, Shkodër dhe Durrës, dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi realizimin e zotimeve të marra nga kolektivat. 

1957 11 

929 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënie titulli "Hero i Punës Socialiste" dhe dhënie dekorata 
punonjësve të bujqësisë. 

1957 8 
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930 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përbërjen e Kolegjiumit të Ministrisë së Bujqësisë. 

1957 3 

931 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi vlerësimin e makinerive që u shiten 
kooperativave bujqësore nga ndërmarrjet ose institucionet 
shtetërore. 

1957 6 

932 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpërblimin e dëmeve të shkaktuara ekonomive bujqësore nga 
erupsioni i pusit 542, nga liqeni artificial mbi lumin Mat dhe 
mbi dhënie ndihme fshatarëve të djegur aksidentalisht. 

1957 59 

933 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpronësime tokash, shtëpish, etj. dhe mbi dhënie tokash. 

1957 96 

934 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
09.05.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për furnizimin e popullsisë së qyteteve dhe qendrave të 
punës, me perime, patate dhe qumësht. 

1957 93 

935 Informacione të Kontrollit të Shtetit, Ministrisë Punëve të 
Brendshme, mbi kontrollet e ushtruara në sektorët e tregëtisë 
dhe konsumit. 

1957 63 

936 Udhëzime, raporte, relacione dhe korrespondencë me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, me 
Komisionin e Planit të Shtetit mbi kontraktimin, grumbullimin 
dhe industrializimin e qumështit. 

1957 58 

937 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
marrjen e masave për përmirësimin e tregëtisë së mallrave 
ushqimore. 

1957 32 

938 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiale përkatëse, mbi 
masat për krijimin e rezervave të mishit, sigurimin e 
majmërisë dhe përmisimin e ruajtjes dhe të tregtimit të mishit. 

1957 41 

939 Udhëzim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, mbi furnizimin e zonave kufitare, zonave 
që izolohen nga dimri si dhe mbi zhvillimin e tregtisë verore 
për vitin 1956-1957. 

1597 37 
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940 Vendim, raport, evidenca dhe korrespondencë e Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e planit të xhiros, 
grumbullimit, prodhimit dhe furnizimit për 6, 4, 3 e mujor. 

1957 90 

941 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
rabatet dhe marzhet e tregëtisë me pakicë për qytetin dhe 
fshatin, ndërmarrjeve shtetërore të grumbullimt dhe të 
ushqimit social. 

1957 71 

942 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi prodhimin e 
asortimenteve të reja nga industria dhe artizanati. 

1957 6 

943 Urdhër i Kryeministrisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi akordim paradhëniesh për grumbullimin e 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1957 20 

944 Relacion, informacion dhe korrespondencë me Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e tepricave të drithit 
dhe shitjen e drithërave. 

1957 27 

945 Urdhër i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi prodhimin, grumbullimin, ruajtjen dhe 
përpunimin e frutave, perimeve dhe agrumeve. 

1957 77 

946 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kalimin e veprimtarisë së tregtisë kooperativiste të qyteteve 
tregtisë shtetërore, mbi krijimin e Ndërrmarjes së Frutave-
Zarzavateve dhe mbi riorganizimin e Sektorit të Tregtisë së 
Jashtme. 

1957 24 

947 Urdhër i Kryeministrisë, evidenca dhe korrespondencë e 
Ministrisë Tregtisë me Bashkimin Qendror të Konsumit, mbi 
krijimin e rezervave operative në tregti. 

1957 64 

948 Relacione, informacione, plane masash dhe korrespodencë me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi zbatimin e detyrave të 
Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe të Kongresit të III-të të Kooperativave të 
Konsumit. 

1957 138 
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949 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raporte, relacione, 
korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
etj. drejtuar Kryeministrisë mbi planin, realizimin e eksport-
importit dhe shpërndarjen e tyre, ndërmarrjeve konsumatore. 

1957 389 

950 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa kontigjentesh të personelit në sektorin e tregtisë dhe 
konsumit. 

1957 25 

951 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zgjerimin e rrjetit të kooperativave të konsumit dhe disa 
ndryshime në organikë. 

1957 17 

952 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin doganor për sendet që dërgohen jashtë shtetit me 
anën e postës dhe për ato jashtë normativës të udhëtarëve që 
hyjnë në Shqipëri ose dalin jashtë shtetit dhe mbi mbylljen e 
zyrave doganore në Hot-Qafë Thanë dhe Qafë Prush. 

1957 12 

953 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi ardhje dhe 
trajtim specialistësh të huaj në sektorin e tregtisë. 

1957 13 

954 Projektvendim, statute tip dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Tregtisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi çështjet 
e tregtisë dhe zejtarisë private. 

1957 11 

955 Urdhër i Kryeministrisë, mbi organizimin e furnizimit të 
udhëheqjes. 

1957 2 

956 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet në lokalet 
tregtare pronë e personave privatë të marra me qira. 

1957 7 

957 Urdhër i Kryeministrisë, informacion dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi depozitimin e karburantëve. 

1957 13 

958 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi realizimin e ndërtimeve të gjashtëmujorit të I-rë nga 
ndërmarrjet e ndërtimit. 

1957 5 

959 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacion i Drejtorisë 
së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi restot në 
tregti si dhe mbi gjendjen e monedhave metalike. 

1957 2 
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960 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
një ndryshim në vendimin Nr.98 datë 17.03.1956, mbi 
sistemimin e pagave dhe stiumulin për punonjësit e tregtisë 
shtetërore, kooperativiste dhe të grumbullimit. 

1957 10 

961 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ngritjen e Shkollës së Ulët Profesionale 2-vjeçare të 
Kuzhinierëve. 

1957 11 

962 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e punonjësve të turizmit, doganave dhe të 
ndërmarrjeve të furnizimit special. 

1957 19 

963 Udhëzim dhe relacion i Kryeministrisë, mbi gjendjen dhe 
masat për zhvillimin e mëtejshëm të tregtisë në pazaret 
fshatare. 

1957 13 

964 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi zhvillimin e tregtisë speciale ar-valutë. 

1957 19 

965 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e planit të import-eksportit dhe bilancit të pagesave 
të tregtisë së jashtme për vitin 1958. 

1957 122 

966 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi lidhjen e marrëdhënieve tregtare midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, 
Republikës Popullore të Kinës, Hungarisë, Çekosllovakisë, 
Rumanisë, Polonisë, Bullgarisë dhe Republikës Demokratike 
Gjermane. 

1957 244 

967 Letërkëmbimi midis Kryetarit të Qeverisë së Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Kryetarit të Qeverisë së 
Republikës Demokratike Gjermane lidhur me faljen e kredive 
të akorduara nga Republika Demokratike Gjermane në 
pesëvjeçarin e I-rë. 

1957 6 

968 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi marrëdhëniet tregtare ndërmjet Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Federale të 
Jugosllavisë, Italisë, Francës dhe Austrisë. 

1957 142 
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969 Marrëveshje, informacion dhe korrespondencë e Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi marrëdhëniet me kooperativat e 
konsumit me vendet e demokracisë popullore. 

1957 68 

970 Qarkore e Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi pjesëmarrjen e Republikës Popullore të 
Shqipërisë në kongrese, konferenca, panaire e ekspozita 
ndërkombëtare dhe mbi hapjen e një ekspozite për stinën e 
pranverës. 

1957 56 

971 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
dhuratën e 50 mijë metra mëndafsh dhe bitum Republikës 
Popullore të Shqipërisë nga Republika Popullore  e Kinës dhe 
Koresë. 

1957 5 

972 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi punën 
e delegacionit qeveritar tregtar e të konsumit në Republikën 
Popullore të Kinës dhe Bashkimin Sovjetik. 

1957 63 

973 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me 
Këshillin e Ministrave, mbi zhvillimin dhe marrëdhëniet e 
albturizmit me firmat e huaja turistike. 

1957 19 

7 Sektori i Financës.   

974 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957, vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, për përpilimin e planeve të arkës dhe të 
kreditit nga ana e Bankës së Shtetit. 

1957 88 

975 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, mbi shqyrtimin e projektdekretit për radhën e 
pagesës së kredive kundrejt institucioneve, ndërmarrjeve, 
organizatave shtetërore dhe shoqërore si dhe mbi rakordimin 
dhe likuidimin e debi kredive nga ndërmarrjet dhe personat 
privatë. 

1957 36 

976 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 së bashku me materialin përkatës, për të metat dhe 
mungesat e konstatuara në institucionet e revizionuara. 

1957 62 
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977 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, së bashku me materialin përkatës, për shpërblimet 
e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1957 69 

978 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.07.1957, mbi shqyrtimin e relacionit për disa masa për 
forcimin dhe përmirësimin e punës së llogarisë. 

1957 1 

979 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.07.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aktivitetin e Bankës së Shtetit Shqiptar. 

1957 154 

980 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957 së bashku me vendimet dhe materialin përkatës, 
për kontrollin e fondit të pagës së punës. 

1957 355 

981 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për buxhetin konsumtiv të shtetit për vitin 1956. 

1957 32 

982 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për mënjanimin e humbjeve të ndërmarrjeve ekonomike 
shtetërore. 

1957 60 

983 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.12.1957 së bashku me vendimin dhe raportin përkatës, mbi 
kriteret e ndjekura në llogaritjet për të ardhurat dhe 
shpenzimet e buxhetit për tremujorin e I-rë të vitit 1958. 

1957 14 

984 Relacion dhe informacione të Ministrisë së Financave, mbi 
gjendjen e realizimit të të prapambeturave në lidhje me 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.527 datë 
05.12.1956 si dhe mbi tatimin e tregtarëve dhe zejtarëve në 
qytetin e Tiranës. 

1957 16 

985 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi projektplanin e shpenzimeve jotregtare në 
valutë të huaj për vitin 1957, mbi problemin e tregut special 
ar-valutë si dhe mbi akordim valute. 

1957 62 
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986 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi alokacionet, shpenzimet e udhëtimit dhe dietat 
e punonjësve të përfaqësive diplomatike, delegacioneve të 
përhershme, atasheve tregtare, etj. 

1957 82 

987 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi shtesa, pakësime dhe realizimin e buxhetit 
nacional e lokal për vitin 1957 si dhe mbi kontrollin e ushtruar 
në rrethin e Gjirokastrës e Beratit për zbatimin e buxhetit 
janar-gusht 1957. 

1957 165 

988 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi mbulimin e mjeteve të xhiros. 

1957 31 

989 Udhëzim metodologjik i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi llogaritjen e bilancit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve monetare të popullatës. 

1957 81 

990 Informacione të Bankës së Shtetit, mbi qarkullimin monetar. 1957 89 

991 Raport, relacion dhe informacion të Ministrisë së Financave 
dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi shpenzimet e qarkullimit të 
ndërmarrjeve të furnizimit të punëtorëve, boshllëqet në planet 
e furnizimit të tregtisë shtetërore dhe kooperativiste si dhe 
mbi disa çështje të planifikimit, furnizimit dhe qarkullimit të 
mallrave. 

1957 25 

992 Studim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
mbi sistemin e tatimeve dhe detyrave për prefeksionimin e tij. 

1957 16 

993 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
caktimin e tagrit doganor për sendet që dërgohen jashtë shtetit 
me anën e postës dhe për ato jashtë normativës të udhëtarëve 
që hyjnë në Republikën Popullore të Shqipërisë ose dalin 
jashtë shtetit. 

1957 8 

994 Vendime të Këshillit të Ministrave, studim i Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë së bashku me 
materialin përkatës, mbi tatimin mbi të ardhurat e 
kooperativave bujqësore dhe mbi vetë tatimin e popullatës. 

1957 44 

995 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kursin turistik. 1957 6 
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996 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi tatimin mbi xhiro të artikujve të ndryshëm. 

1957 72 

997 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e punëtorëve dhe nëpunësve në rast ndërprerje të 
punës. 

1957 17 

998 Projektvendim dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, mbi shtesë 
specialiteti e vjetërsi shërbimi të personelit radio kundër 
zbulimit. 

1957 5 

999 Relacion, informacion dhe korrespondencë, mbi organikat dhe 
pagat. 

1957 82 

1000 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
kategorizim ndërmarrjesh dhe të prokurorive e gjykatave të 
qarqeve e të gjykatave popullore. 

1957 18 

1001 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpërblim punonjësish. 

1957 35 

1002 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
punën e arkave të kursimit, Sigurimeve Shtetërore, fushatën e 
kursimit si dhe mbi sigurimin vullnetar të gjësë së gjallë, 
sigurimin e ndërtimeve dhe sigurimin e detyrueshëm të 
pasagjerëve. 

1957 48 

1003 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
derdhje diferencash në buxhet. 

1957 9 

1004 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
dhënien e kredive agrare me afat të gjatë, shtimin e kreditit 
për ndërtim e meremetime banesash si dhe mbi përdorim dhe 
planifikim kreditesh. 

1957 40 

1005 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mënyrën e përdorimit të fondit rezervë të Qeverisë. 

1957 5 

1006 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
rregulloren mbi financimin e investimeve të organizatave 
shtetërore kooperativiste dhe shoqërore. 

1957 5 
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1007 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Financave, mbi lejet e profesionit dhe tarifat e 
tyre. 

1957 7 

1008 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e tregjeve 
fshatare në bazë hozrashoti. 

1957 3 

1009 Vendime, udhëzime dhe materiali përkatës mbi pagimin e 
ushqimit dhe fjetjen e personelit që shërben në institutet 
social-kulturale. 

1957 18 

1010 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normat e të ardhurave të objekteve të ekonomisë bujqësore 
për periudhën 1957-1960. 

1957 8 

1011 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave dhe materiali 
përkatës mbi akordime dhe shtesa fondesh. 

1957 40 

1012 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
një ndryshim në planin e kostos së Kombinatit të Tekstilit 
"Stalin". 

1957 2 

1013 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
thirrjen e Konferencës Nacionale të Punonjësve të Llogarisë. 

1957 15 

1014 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi realizimin e 
planit të investimeve për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1957. 

1957 5 

1015 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e shpenzimeve për delegacionet e huaja që vijnë në 
Shqipëri dhe të atyre që shkojnë jashtë shtetit. 

1957 43 

1016 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi detyrim 
kuotash organizatave të ndryshme ndërkombëtare. 

1957 7 

1017 Urdhëresë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë 
në urdhëresën Nr.6 datë 12.01.1955, mbi fondin e drejtorit në 
ndërmarrjet ekonomike shtetërore që administrohen në 
hozrashot të plotë me rëndësi nacionale dhe lokale. 

1957 4 

1018 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kontributin e 
Shqipërisë në fondin e ndihmës teknike të OKB-së. 

1957 3 
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1019 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Financave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin 
e shpenzimeve për takimin kombëtar të rinisë punëtore. 

1957 13 

1020 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi evidentimin e punës 
vullnetare. 

1957 2 

1021 Pasqyra dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e marzheve 
të reja për grumbullimet në sektorin e tregtisë. 

1957 9 

1022 Dotacioni eksportet për vitin 1957 i Ministrisë së Financave. 1957 6 

1023 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Financave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi aktivitetin e shoqërisë 
komisionare. 

1957 18 

1024 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, mbi marjen me qira 
nga BRSS të një dige lundrimi. 

1957 5 

1025 Akordim pensionesh. 1957 441 

1025/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
akordime pensionesh. 

1957 529 

8 Sektori i Çmimeve.   

1026 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çmimet me shumicë dhe pakicë. 

1957 342 

1027 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shitblerjen e stolive prej ari dhe argjendi në tregun privat nga 
NTLA. 

1957 10 

1028 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e çmimeve të grumbullimit të prodhimeve bujqësore 
e blegtorale, të bimëve industriale, barnave, materialeve 
sanitare dhe bimëve medicinale. 

1957 301 

1029 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, projektvendime, 
informacione, pasqyra dhe korrespondencë mbi ulje çmimesh. 

1957 558 

1030 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çmimet me pakicë. 

1957 264 

1031 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e çmimeve me shumicë. 

1957 365 
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1032 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e çmimeve të grumbullimit. 

1957 120 

1033 Relacion, informacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave me Ministrinë e Tregëtisë, mbi 
çmimet e shitjes të hekur-nikelit. 

1957 15 

1034 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e 
tarifës së transportit automobilistik për eskursione në vendet 
afër qyteteve. 

1957 2 

9 Sektori i Industri-Komunikacionit.   

1035 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957, vendim dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave së 
bashku me materialin përkatës, për aktivitetin e ekonomisë 
komunale gjatë vitit 1956 paraqitjen e qyteteve, sigurimin e 
kushteve higjienike dhe masat për ruajtjen e parqeve, 
lulishteve, gjelbërimeve, etj. 

1957 80 

1036 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, për mirëmbajtjen e banesave shtetërore në qytetin e 
Tiranës, mirëmbajtjen e fodit shtetëror të banesave si dhe mbi 
shitjen e shtëpive të vogla pronë shtetërore. 

1957 26 

1037 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957 së bashku me vendimet përkatëse, për shpërblimin 
e personelit drejtues inxhiniero-teknik dhe administrativ të 
ndërmarrjeve të shërbimit komunal për tejkalimin e planit dhe 
ulje kostoje. 

1957 32 

1038 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957 me materialin përkatës, për aprovimin e rregullores 
mbi administrimin e ujësjellësit. 

1957 87 

1039 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Komunikacionit, mbi ushtrim 
rekursi kundër Arbitrazhit të Shtetit. 

1957 7 

1040 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Ministrinë e Komunikacionit, mbi ftesat që i bëhen Shqipërisë 
për të marrë pjesë në konferencat e ndërlidhjes, të 
radiodifuzionit dhe në Kongresin Postar Ndërkombëtar. 

1957 20 
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1041 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Komunikacionit, mbi marrje masash për 
përmirësimin e punës në PTT. 

1957 19 

1042 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çeljen e shërbimit postar ajror me gjithë botën. 

1957 4 

1043 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Këshillin Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi tregtimin 
e pullave postare jashtë shtetit dhe emetim pullash. 

1957 17 

1044 Vendim i Këshillit të Ministrave, marrëveshje me Republikën 
Popullore të Kinës, Republikën Federative Jugosllave, 
Republikën Demokratike Gjermane e të Koresë dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
shërbimet telegrafike, telefonike e postare. 

1957 136 

1045 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e 
marrëveshjeve mbi komunikacionin ajror lidhur ndërmjet 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Polonisë, Bullgarisë dhe Republikës Socialiste të 
Çekosllovakisë si dhe mbi anulimin e protokollit shtojcë të 
marrëveshjes, mbi komunikacionin ajror midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. 

1957 46 

1046 Relacione, informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi kontrollet e ushtruara për zbatimin e 
detyrave në sektorët e ndërtimit, komunikacionit e 
komunales. 

1957 99 

1047 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi 
energjinë elektrike. 

1957 20 

1048 Urdhër i Kryeministrisë drejtuar institucioneve qendrore, mbi 
zgjerimin e sipërfaqes së banueshme nëpërmjet ngushtimit 
dhe sistemimit të zyrave në qytetin e Tiranës dhe 
korrespondencë me Komisionin e Kontrollit të Shtetit mbi këtë 
problem. 

1957 28 
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1049 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, 
Kontrollin e Shtetit, mbi furnizimin e popullsisë me lëndë 
djegëse, shpërndarjen, transportimin dhe caktimin e tarifave 
të lëndëve djegëse si dhe mbi zëvendësimin e druve të zjarrit 
me qymyrguri. 

1957 43 

1050 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit e Komunikacionit 
dhe Drejtorinë e Ekonomisë Komunale mbi krijime, 
fuzionime, shkrirje dhe zgjerim aktivitetesh të ndërmarrjeve të 
ndërtimit, komunikacionit e komunales. 

1957 56 

1051 Korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi 
dërgimin e listave për shitjen e shtëpive shtetërore. 

1957 10 

1052 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë e Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi organizimin dhe administrimin e plazheve Durrës, Vlorë, 
Pogradec, Sarandë, Shëngjin e Shirokë. 

1957 15 

1053 Raport i arkitektit bullgar Duno Angellov, mbi organizimin 
dhe shfrytëzimin e ujrave minerale të ngrohta në Republikën 
Popullore të Shqipërisë. 

1957 16 

1054 Informacion dhe korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë 
Komunale, mbi zbatimin e detyrave të dala nga ekipi i 
Kryeministrisë në Qarkun e Korçës për sektorin komunal. 

1957 11 

1055 Qarkore e Kryeministrisë dërguar komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të Gjirokastrës, Fierit, Vlorës e Beratit, 
mbi transportimin e eshtrave të ushtarëve italianë. 

1957 2 

1056 Relacione, projektvendim dhe korrespondencë e Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale me Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi elektrifikimin e fshatrave. 

1957 19 

1057 Evidencë e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi realizimin 
e planit të tremujorit të I-rë e gjashtëmujorit të I-rë të vitit 
1957. 

1957 7 

1058 Raport i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Durrës, mbi gjelbërimin e plazhit dhe të qytetit të Durrësit. 

1957 18 
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1059 Relacion dhe korrespondencë me Ekonominë Komunale, mbi 
furnizimin me ujë të qyteteve dhe objekteve të tjera. 

1957 17 

1060 Vendim i Byrosë Politike të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
raporte dhe korrespondencë e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale, mbi punën e delegacionit të ekonomisë komunale 
që vizitoi Bashkimit Sovjetik. 

1957 94 

1061 Raporte, informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen dhe aktivitetin e 
delegacioneve shqiptare në kongrese e konferenca 
ndërkombëtare për ndërtimin e komunikacionin. 

1957 58 

1062 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për të metat në punimet e pallatit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për masat që u morën për 
riparimin e tyre si dhe për përcaktimin e përgjegjësisë. 

1957 55 

1063 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
për disa çështje të sektorit të ndërtimit. 

1957 70 

1064 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 dhe 23.12.1957 së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës, mbi projektidenë e bonifikimit të Vurgut, 
Myzeqesë, fushës së Hoxharës dhe Roskovecit, mbi zbatimin 
me sukses të planit të bonifikimeve si dhe mbi sistemimin dhe 
rregullimin e përrenjve dhe kanaleve vaditëse. 

1957 134 

1065 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957 së bashku me vendimet dhe materialin përkatës, 
mbi asfaltimin e rrugëve. 

1957 58 

1066 Raporte vjetore e gjashtëmujore, evidenca mujore e tremujore 
të Ministrisë së Ndërtimit, mbi realizimin e planit në sektorët e 
ndërtimit. 

1957 224 

1067 Raporte, protokolle, relacione, informacione, promemorie dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi punimet në 
Hidrocentralin "Enver". 

1957 199 
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1068 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e projektidesë të planit rregullues të qytetit të 
Pogradecit, Durrësit dhe korrepondencë e komiteteve 
ekzekutive të qarqeve e rretheve me Kryeministrinë e 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi planet rregulluese të qyteteve. 

1957 68 

1069 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulim humbjesh të disa ndërmarrjeve të ndërtimit. 

1957 52 

1070 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtime e meremetime 
ndërtesash e rrugësh. 

1957 8 

1071 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet 
ekzekutive, mbi ndërtimin e banesave me pupulit, ndërtimin 
dhe meremetimin e ndërtesave si dhe ndërtimin e banesave 
nga vetë punonjësit. 

1957 68 

1072 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, raport dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi meremetimin 
e urës së Kamzës dhe Vas-Spasit si dhe mbi masat për 
stabilizimin e urës së Dragotit. 

1957 13 

1073 Materiale dokumentare mbi aktivitetin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Projektit. 

1957 83 

1074 Material dokumentar mbi shtesa në planin e ndërtimeve dhe 
investimeve për vitin 1957 e 1958 si dhe mbi avancim 
objektesh nga viti 1958 në vitin 1957. 

1957 180 

1075 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
fillimin e projektimit të hidrocentraleve të Bistricës dhe 
Shkopetit. 

1957 24 

1076 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione të 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi riorganizimin e Ministrisë së 
Ndërtimit dhe ndërmarrjeve të saj vartëse. 

1957 95 

1077 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtimin e 
objekteve industriale për vitin 1957 dhe mbi përgatitjen e 
projekteve për ndërtimin e veprave gjatë vitit 1958. 

1957 22 
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1078 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Hotel Turizmit në 
Durrës. 

1957 8 

1079 Informacione, relacione dhe korrespondencë së bashku me 
tabelat përkatëse, mbi realizimin e planit të ndërtimeve për 
vitin 1957. 

1957 142 

1080 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi rishqyrtimin 
dhe ndryshimin e disa normave të ndërtimit dhe zbatimin e 
këtyre normave nga degët e tjera të ekonomisë. 

1957 9 

1081 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
Bashkimet Profesionale, mbi njohjen e të drejtave të dietave 
për vitin 1956, punonjësve të tensionit të lartë. 

1957 8 

1082 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, mbi pagat dhe 
shpërblimet e punonjësve të ndërtimit. 

1957 25 

1083 Pasqyra krahasuese të kostos së punimeve të ndërmarrjeve të 
ndërtimit për tremujorin e I-rë dhe nëntëmujorin e vitit 1957. 

1957 6 

1084 Progam i punës së Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
zbatimin e detyrave kryesore të Kongresit  të III-të dhe të 
planit të II-të pesëvjeçar si dhe plan masash i Ministrisë së 
Ndërtimit për realizimin e detyrave të vitit 1957. 

1957 9 

1085 Raport rreth Kongresit të Projekteve Tip, mbajtur në Berlin 
prej 21-31.05.1957. 

1957 1 

1086 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, protokoll dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957, mbi shqyrtimin e raportit mbi gjendjen e 
komunikacionit shtetëror dhe masat që janë marrë për 
përmirësimin e punës së tij. 

1957 90 

1087 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për disa 
ndryshime në urdhëresën e Qeverisë Nr.13 datë 29.08.1955 
mbi transportin e mallrave. 

1957 2 
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1088 Evidenca tremujore të Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
realizimin e planit të vitit 1957. 

1957 30 

1089 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, Kontrollin e 
Shtetit dhe Ministrinë e Ndërtimit, mbi normativën e 
konsumit të karburantëve dhe lubrifikantëve dhe mbi 
administrimin e karburantëve. 

1957 19 

1090 Udhëzim i Kryeministrisë, relacione dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Komunikacionit, Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit, Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi zgjerimin e 
Portit të Durrësit si dhe mbi aktivitetin dhe masat e marra për 
përmirësimin e ngarkim-shkarkimit në portet e Republikës. 

1957 60 

1091 Projektide dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacionit, mbi ndërtimin e një kantieri të ri detar, për 
forcimin e kantierit detar dhe ndërtimin e një anijeje në 
Republikën Popullore të Bullgarisë. 

1957 11 

1092 Rregullore e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shërbimin 
teknik të fenerëve të ndriçimit bregdetar. 

1957 3 

1093 Udhëzim, relacion, projektvendim i Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi meremetimin e pontilit të drurit në 
Portin e Durrësit. 

1957 5 

1094 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Komunikacionit dhe Komisionin e Kontrollit 
të Shtetit mbi gjendjen, administrimin dhe mirëmbajtjen e 
gomave. 

1957 31 

1095 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen teknike të lokomotivave 
dhe vagonave. 

1957 6 

1096 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, Ndërtimit 
dhe Komisionin e Kontrollit të Shtetit mbi shfrytëzimin, 
mirëmbajtjen dhe administrimin e automjeteve. 

1957 29 
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1097 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e disa rrugëve 
që do të mirëmbahen nga Ministria e Komunikacionit dhe 
korrespondencë me Komisionin e Kontrollit të Shtetit, 
Ministrinë e Komunikacionit mbi këtë problem. 

1957 22 

1098 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndryshime në planin e prodhimit të lëndës djegëse. 

1957 23 

1099 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacionit, mbi normat e ndërtimit të automjeteve dhe 
punën me dy turne. 

1957 25 

1100 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse, 
mbi hapjen e kurseve të kualifikimit dhe shpërblimin e 
pjesëmarrësve në këto kurse. 

1957 27 

1101 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, mbi pagat e 
punonjësve të komunikacionit. 

1957 46 

1102 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Komunikacionit, mbi mbulim humbjesh të 
ndërmarrjeve të komunikacionit. 

1957 10 

1103 Vendim, dekret, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Komunikacionit, mbi dhënien e titujve dhe urdhërave të 
punës shoferëve të dalluar dhe mbi dekorimin e shoferëve që 
kanë plotësuar 100 mijë km. nga çekosllovakët. 

1957 20 

1104 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit e Komunikacionit 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dekorimin e 
specialistëve sovjetikë që kanë punuar për ndërtimin e 
veprave industriale, dekorimin e avio specialistëve sovjetikë, 
të vaporit "Krimea" dhe ekuipazhit. 

1957 22 

1105 Korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, mbi 
gjendjen e parqeve automobilistike. 

1957 8 

1106 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë mbi 
dhënie materialesh nga rezerva shtetërore si dhe plani i 
rezervave të brendshme për vitin 1957. 

1957 6 

10 Sektori i Arsim-Shëndetësisë.   
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1107 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957 së bashku me dekretin dhe vendimin përkatës, mbi 
përcaktimin e përgjegjësisë së prindërve dhe mbi masat për 
zhdukjen e shkeljeve që shkaktohen nga të miturit. 

1957 11 

1108 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 së bashku me materialin përkatës, mbi organizimin 
e Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1957 130 

1109 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957 së bashku me materialin përkatës, për rezultatet e 
vitit shkollor 1956-1957. 

1957 47 

1110 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
caktimin e tarifës së shpërblimeve të interpretuesve, 
këngëtarëve, aktorëve, etj. dhe shpërblimin e personelit të 
Teatrit të Operas e Baletit për vënien në skenë të veprës "Orët 
e Kremlinit". 

1957 20 

1111 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim fondi për zhvillimin e Kongresit të I-rë të Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve si dhe mbi paraqitjen e një 
projektstatuti të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve. 

1957 13 

1112 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi dietat e studentëve të instituteve të larta kur 
shkojnë në praktikë. 

1957 4 

1113 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e studentëve që mbarojnë institutet e larta 
brenda dhe jashtë vendit. 

1957 19 

1114 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë mbi gjendjen dhe riorganizimin e kulturës 
fizike dhe sportit së bashku me vendimin përkatës të 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë. 

1957 78 

1115 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e kalendarit sportiv ndërkombëtar për vitin 1958. 

1957 7 
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1116 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
hapjen e Shkollës Koreografike. 

1957 5 

1117 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e çmimeve të Republikës për vitin 1955-1956. 

1957 7 

1118 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit e Kulturës, mbi 
disa shtesa e pakësime në kontigjentin e personelit dhe fondin 
e pagave në Sektorin e Arsimit e Kulturës. 

1957 25 

1119 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpallje konkursi për vepra letrare e artistike për nder të 40-
vjetorit të Revolucionit Socialist të Tetorit. 

1957 5 

1120 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në vendimet 
e vitit 1950 dhe 1955, mbi pagesat e shtrimit në stacionet e 
ujrave territoriale dhe minerale. 

1957 1 

1121 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës, mbi disa masa për forcimin e punës në 
shkollat e arsimit të përgjithshëm. 

1957 8 

1122 Materiale dokumentare mbi dërgimin e studentëve për 
studime jashtë shtetit dhe në vend për vitin shkollor 1957-
1958, mbi caktimin dhe akordimin e bursave. 

1957 81 

1123 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit, mbi një masë në favor të disa punonjësve të dalluar të 
artit teatral dhe muzikor. 

1957 11 

1124 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raporte, promemorie dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit e Kulturës dhe 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e radiostacioneve dhe pajisjen e tyre me 
materiale. 

1957 29 

1125 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Institutit të 
Shkencave, mbi caktimin e shpërblimit personave që marrin 
grada shkencore, por që nuk punojnë në Institutin e 
Shkencave. 

1957 8 
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1126 Projektvendim, raport dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Arsimit e Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
planet, programet shkollore dhe mbi organizimin e shkollave. 

1957 19 

1127 Projektdekret, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit e Kulturës dhe Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
arsimin fillor e shtatëvjeçar të detyruar. 

1957 21 

1128 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi sigurimin e 
materialeve shkollore e kulturale të nevojshme për realizimin 
e programeve mësimore. 

1957 16 

1129 Relacion për projektrregulloren e Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës dërguar Këshillit të Ministrave, mbi praktikën në 
prodhim të nxënësve të teknikumeve. 

1957 11 

1130 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi anëtarësinë e vendit tonë në 
Organizatën e Kombeve të Bashkuara për edukatën, shkencën 
dhe kulturën (UNESKO). 

1957 3 

1131 Relacion dhe vendim i Institutit të Shkencave dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e bibliotekës 
së institutit. 

1957 16 

1132 Raport, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës me Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi punën dhe 
organizimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare. 

1957 45 

1133 Relacione, promemorie dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit e Kulturës, komitetet ekzekutive të rretheve dhe 
Institutin e Shkencave, mbi punimet arkeologjike dhe mbi 
mbrojtjen e monumenteve të kulturës. 

1957 35 

1134 Udhëzim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi disa rregulla në zhvillimin e bisedimeve për 
marrëdhëniet ekonomike shoqërore si dhe mbi planet 
kulturale me vendet e huaja. 

1957 25 

1135 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
veprimtarinë e Institutit të Kërkimeve Bërthamore dhe 
pjesëmarrja e vendit tonë në këtë institut. 

1957 158 
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1136 Raport i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, mbi detyrat e 
ardhshme për zhvillimin e arsimit popullor. 

1957 12 

1137 Materiale dokumentare, mbi hapje shkollash e kursesh për 
kualifikimin e kuadrit. 

1957 73 

1138 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi aktivitetin e 
Kinostudios "Shqipëria e Re". 

1957 9 

1139 Raport i shërbimit hidrometeorologjik, mbi aktivitetin e 
shërbimit hidrometeorologjik gjatë vitit 1957 si dhe mbi planet 
e punës për vitin 1958. 

1957 20 

1140 Rregullore dhe korrespondencë e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Artistëve me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi fondin e 
ndihmës për letërsinë dhe artet. 

1957 16 

1141 Relacion i Ministrisë së Arsimit e Kulturës, mbi përmirësimin 
e punës në institucionet kulturore. 

1957 3 

1142 Relacion i Ndërrmarrjes Shtetërore të Botimeve dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e stoqeve të 
Ndërmarrjes Shtetërore të Botimeve. 

1957 6 

1143 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollin e ushtruar në Drejtorinë e Teatrit dhe të 
Filarmonisë. 

1957 2 

1144 Projektvendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe i Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
përpunimin shkencor të problemeve ekonomike. 

1957 9 

1145 Korrespondencë me Institutin e Shkencave mbi gjendjen, 
veprimtarinë dhe shtesën e kuadrit për këtë institut. 

1957 7 

1146 Korrespondencë e Ministrisë Arsimit e Kulturës me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi vjetërsinë a arsimtarëve. 

1957 11 

1147 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi 
trajtimin e punonjësve të arsimit, shkencës dhe artit. 

1957 14 

1148 Korrespodencë me Ministrinë e Shëndetësisë, Kryqin e Kuq 
dhe Bashkimin e Grave, mbi ndihmat për popullin vietnamez, 
algjerian dhe fëmijëve egjiptianë. 

1957 6 
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1149 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957 së bashku me vendimin dhe materialin përkatës për 
forcimin e luftës kundër tuberkulozit. 

1957 60 

1150 Raporte e relacione të Kontrollit të Shtetit dhe ekipit qeveritar, 
mbi kontrollet e ushtruara në institucionet shëndetësore e 
arsimore për zbatimin e detyrave të Partisë e Qeverisë. 

1957 44 

1151 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
akordim fondesh Ministrinë së Arsimit e Kulturës dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

1957 25 

1152 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e punonjësve të laboratorëve. 

1957 4 

1153 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione projektvendim dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë mbi shtesë 
fondi për adoptimin e Sanatoriumit të Shkodrës dhe për 
shpenzime mjekimi jashtë shtetit. 

1957 7 

1154 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin dhe përpunimin e 
ushqimit për fëmijë. 

1957 24 

1155 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
spërkatjen falas të ndërtesave kundër malarjes. 

1957 5 

1156 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpërblimin e punonjësve të shëndetësisë. 

1957 18 

1157 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Tregtisë me Aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi shtimin, grumbullimin dhe përmirësimin e 
bimëve mjekësore. 

1957 100 

1158 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masën e shpërblimit të 
dhuruesve të gjakut. 

1957 1 

1159 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi aktivitetin në Sektorin 
e Shëndetësisë gjatë gjashtëmujorit të I-rë të vitit 1957. 

1957 76 

1160 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
e çerdheve ditore në qytetin e Tiranës si dhe të shtëpive të 
fëmijës. 

1957 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1161 Relacion i Drejtorisë së Profarmave, mbi prodhimin e 
kozmetikës. 

1957 3 

1162 Letër e Dr.Fadil Spahiut dërguar udhëheqjes, mbi masat që 
duhen marrë për luftimin e sëmundjes së kancerit. 

1957 5 

1163 Raport mbi aktivitetin e Shoqatës së Kryqit të Kuq për 
gjashtëmujorin e I-rë dhe mbi planin për javën e Kryqit të 
Kuq. 

1957 41 

1164 Urdhëresë, mbi punën mjekësore në Spitalin Civil të Tiranës. 1957 1 

1165 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kurimin gratis të 
personelit të Përfaqësisë Shqiptare në Beograd dhe të 
Përfaqësisë Jugosllave në Tiranë. 

1957 5 

1166 Protokoll  i mbledhjes së ministrave të Shëndetësisë të Kampit 
Socialist, mbajtur në Bukuresht më 3 e 7 prill 1957 si dhe 
raporti i delegacionit të Ministrisë së Shëndetësisë të 
Republikës Popullore të Shqipërisë që mori pjesë në 
mbledhjen e lartëpërmendur. 

1957 14 

1167 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Arsimit 
e Kulturës, Institutit të Shkencave, Ministrisë së Shëndetësisë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e 
Shqipërisë në konferenca ndërkombëtare. 

1957 87 

11 Sektori i Bashkëpunimit Tekniko-Shkencor (B.T.SH.).   

1168 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957 së bashku me materialin përkatës për 
bashkëpunimin tekniko-shkencor ndërmjet vendit tonë nga 
njëra anë dhe Bashkimit Sovjetik e vendeve të demokracive 
popullore nga ana tjetër si dhe masat që duhen marrë për të 
përfituar më shumë nga kjo ndihmë. 

1957 303 

1169 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, lista dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e Minierave, 
Shëndetësisë, Arsimit, Bujqësisë, etj. mbi ardhjen e 
këshilltarëve, specialistëve të huaj në Shqipëri në kuadrin e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1957 152 
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1170 Raporte dhe relacione të Ministrisë Industrisë e Minierave, 
Ndërtimit, Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e bërë 
nga delegacionet dhe personat e ndryshëm që kanë shkuar për 
eksperiencë në demokracitë popullore dhe Bashkimin 
Sovjetik. 

1957 151 

1171 Protokolle, akte, relacione, lista dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi bashkëpunimin tekniko-
shkencor me Bashkimin Sovjetik. 

1957 338 

1172 Raporte, propozime, relacione, lista dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor me 
Republikën Popullore të Kinës. 

1957 157 

1173 Materiale dokumentare mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor 
me Republikën Çekosllovake. 

1957 340 

1174 Protokoll, relacione, procesverbale dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me ministritë dhe 
institucionet, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor me 
Rumaninë. 

1957 132 

1175 Materiale dokumentare mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor 
me Republikën Demokratike Gjermane. 

1957 176 

1176 Informacione, lista dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me ministritë, mbi bashkëpunimin tekniko-
shkencor midis Shqipërisë dhe Republikës Popullore të 
Polonisë. 

1957 36 

1177 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
aprovimin e protokollit të Sesionit të V-të të Komisionit 
Shqiptaro-Bullgar për bashkëpunimin tekniko-shkencor dhe 
korrespondecë mbi bilancin e realizimit e protokollit të 
Sesionit të IV-të, sigurimin e peshkut koran, kripën etj. në 
kuadrin e bashkëpunimit tekniko-shkencor me Bullgarinë. 

1957 137 

1178 Materiale dokumentare mbi përfitimet që kanë pasur sektorët 
e ndryshëm në kuadrin e bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1957 146 
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1179 Statut, protokolle, projektprogram dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi bashkëpunimin tekniko-
shkencor me Republikën Demokratike të Koresë. 

1957 85 

1180 Informacione, lista dhe korrespondencë me ministritë, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me Republikën Popullore të 
Hungarisë. 

1957 73 

1181 Raporte, relacione të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
përfitimet e eksperiencës që pati Bashkimi Qendror i 
Kooperativave të Konsumit në kuadrin e bashkëpunimit 
tekniko-shkencor. 

1957 155 

12 Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë.   

1182 Protokolle, raporte, informacione, relacione, mbi mbledhjen e 
Komisionit të Përhershëm për metalurgjinë pranë KNER-it. 

1957 85 

1183 Protokolle, studime, informacione, raporte e materiale të tjera, 
mbi mbledhjet e Komisionit të Përhershëm për bujqësinë 
pranë KNER-it dhe problemet e dala nga to. 

1957 128 

1184 Protokolle, studime, informacione, raporte e materiale të tjera, 
mbi mbledhjet e Komisionit të Përhershëm për bujqësinë 
pranë KNER-it dhe problemet e dala. 

1957 272 

1185 Protokolle e materiale të tjera të mbledhjeve të Komisionit për 
Ndërtimin e Makinave dhe problemet e dala nga kjo 
mbledhje. 

1957 9 

1186 Protokolle, marrëveshje, relacione, informacione mbi 
mbledhjet e Komisionit të Përhershëm për Tregtinë e Jashtme 
pranë KNER-it dhe problemet e dala nga mbledhjet. 

1957 402 

1187 Protokolle, raporte, informacione, relacione mbi mbledhjen e 
Komisionit të Përhershëm për metalurgjinë pranë KNER-it. 

1957 181 

1188 Protokolle, informacione dhe materiale të tjera të mbledhjes së 
komisioneve të lëndëve djegëse e mineraleve pranë KNER-it. 

1957 383 

1189 Protokolle, informacione, komunikatë dhe materiale të tjera të 
mbledhjes së Sesionit të II-të të Komisionit të Kimisë pranë 
KNER-it. 

1957 243 
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1190 Protokolle e materiale të tjera të mbledhjeve të Komisionit për 
Ndërtimin e Makinave dhe probleme të dala nga kjo 
mbledhje. 

1957 242 

1191 Protokolle e materiale të tjera të mbledhjeve të Komisionit për 
Ndërtimin e Makinave dhe probleme të dala nga kjo 
mbledhje. 

1957 353 

1192 Marrëveshje, rregullore, instruksione mbi kleringun e 
shumëanshëm dhe mbi thirrjen e Konferencës për Kleringun. 

1957 56 

1193 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë, Komisionin e Planit 
të Shtetit, mbi botimin e buletinit statistikor të vitit 1957 nga 
Këshilli i Ndihmës Reciproke. 

1957 173 

1194 Korrespondencë mbi kërkesën e Republikës Demokratike të 
Koresë për t'u pranuar si vëzhguese në Këshillin Ekonomik. 

1957 3 

1195 Raport mbi planin e punës së Komisionit të Përhershëm, mbi 
kërkesat teknike për aparaturat e lidhjeve gjysëm automatike 
ndërkombëtare telefonike. 

1957 25 

1196 Materiale ndihmëse për Këshillin Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke. 

1957 132 

1197 Protokoll dhe korrespondencë, mbi marrëdhëniet tregtare të 
KNER-it me vendet perëndimore. 

1957 29 

1198 Rekomandime nga specialistët sovjetikë për disa çështje të 
ekonomisë së Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 1 

1199 Korrespondencë e zëvendëspërfaqësuesit të Republikës 
Çekosllovake dërguar sekretarit të Këshillit Ekonomik të 
Ndihmës Reciproke, mbi vendimin e Byrosë Politike të P.K.Ç 
për çështjen e dhënies nga Republika Çekosllovake kredi të 
mëtejshme në shumën 50 milion rubla, për vitet 1956-1960. 

1957 3 

1200 Materiale, informacione, komunikatë dhe materiale të tjera të 
mbledhjes së Sesionit të  II-të të Komisionit të Kimisë pranë 
KNER-it. 

1957 296 

1201 Raporte, informacione të mbledhjes së Komisionit të Drurit e 
Celulozës. 

1957 60 

1202 Informacione dhe materiale, mbi mbledhjen e Komisionit të 
Përhershëm për gjeologjinë pranë KNER-it. 

1957 82 
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1203 Korrespondencë dhe material për metodën e punës së 
Këshillit të Ndihmës Reciproke. 

1957 14 

1204 Informacione mbi mbledhjen e komisioneve për mbrojtjen dhe 
energjetikën pranë KNER-it. 

1957 13 

1205 Informacion, mbi mbledhjen e komisionit për transportin. 1957 13 

1206 Protokolle të mbledhjeve të zëvenëspërfaqësuesve të vendeve 
pjesëmarrëse në Këshillin Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1957 243 

1207 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, Ministrinë e Financave, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në komisionet e KNER-it si dhe mbi caktimin e personave 
përfaqësues të vendit tonë në këto komisione. 

1957 26 

1208 Vendim i Këshillit të Ministrave, protokolle, relacione, 
diskutime e materiale të tjera për punimet e Sesionit të VIII-të 
të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1957 147 

1209 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planeve të 
punës së komisioneve pranë Këshillit Ekonomik, relacione, 
rregullore, informacion mbi aktivitetin e komisioneve pranë 
Këshillit Ekonomik. 

1957 94 

1210 Informacione dhe materiale të tjera mbi krijimin e komisionit 
për ndërtimin pranë KNER-it. 

1957 46 

1211 Protokolle të mbledhjeve të zëvendëspërfaqësuesve të 
vendeve pjesëmarrëse në Këshillin Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke. 

1957 191 

1212 Analiza e projektplanit të shpenzimeve për Përfaqësinë pranë 
Këshillit Ekonomik në Moskë. 

1957 4 

1213 Relacion, mbi informacionin e Sekretariatit të Këshillit 
Ekonomik lidhur me realizimin e vendimeve të Sesionit të 
VIII-të dhe masat e marra nga zëvendëspërfaqësuesit lidhur 
me këtë problem. 

1957 24 

1214 Propozim i Sekretariatit të Këshillit, mbi rregullin e 
koordinimit të planeve perspektive për zhvillimin e bazës 
energjetike dhe termike të vendeve pjesëmarrëse në këshill. 

1957 4 
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1215 Informacione dhe korrespondencë, mbi zhvillimin e tregtisë 
në kuadrin e marrëdhënieve me shtetet pjesëmarrëse në 
KNER. 

1957 39 

1216 Korrespondencë e përfaqësuesit të Këshillit Ekonomik 
dërguar sekretarit të Këshillit Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke të vendeve socialiste, mbi masat e përbashkëta për 
përmirësimin e përdorimit të flotës dhe mbi krijimin e linjave 
detare të rregullta të përbashkëta. 

1957 28 

1217 Protokolle, informacione, rregullore, propozime e materiale të 
tjera të mbledhjes së presidentëve të Komisionit të Planit të 
Shtetit, anëtarë të KNER-it për çështjet e planifikimit si dhe 
problemet që kanë dalë nga kjo mbledhje. 

1957 246 

1218 Protokolle, informacione, rregullore, propozime e materiale të 
tjera të mbledhjes së presidentëve të Komisionit të Planit të 
Shtetit anëtarëe të KNER-it për çështjet e planifikimit si dhe 
problemet që kanë dalë nga kjo mbledhje. 

1957 169 

13 Sektori Juridik.   

1219 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.02.1957 si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për armët. 

1957 17 

1220 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.02.1957 dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
shqyrtimin e projektdekretit mbi statistikën. 

1957 13 

1221 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957, mbi shqyrtimin e projektdekretit për markat e 
prodhimit të tregtisë. 

1957 2 

1222 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.05.1957 si dhe dekret, vendim të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor me materialin përkatës, për disa ndryshime në Kodin 
e Punës dhe Kodin Penal. 

1957 65 

1223 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.09.1957, mbi shqyrtimin e relacionit për projektin e Kodit të 
Procedurës Civile të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 1 
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1224 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06-
11.11.1957, mbi shqyrtimin e projektkodit të Procedurës Civile 
të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 3 

1225 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
27.11.1957, mbi një amnisti me rastin e 45-vjetorit të Shpalljes 
së Pavarësisë së Shqipërisë së bashku me dekretin përkatës të 
Presidiumit Kuvendit Popullor. 

1957 9 

1226 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në Sesion e 5-të dhe të 6-të të zakonshëm të 
Legjislaturës së III-të. 

1957 6 

1227 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërime 
ambasadorësh. 

1957 12 

1228 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënie dhe 
lënie shtetësie shqiptare. 

1957 20 

1229 Dekrete dhe vendime të Presidiumit të Kuvendit Popullor, 
mbi zgjedhjet dhe veprimtarinë e këshillave popullore. 

1957 41 

1230 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi akordim, 
lënie dhe heqje dekoratash si dhe mbi korrigjim emrash të 
personave të ndryshëm. 

1957 286 

1231 Dekrete të Kuvendit Popullor mbi falje dhe zbritje dënimesh. 1957 77 

1232 Njoftim i Kryeministrisë mbi hyrjet në zonat e ndaluara 
kufitare. 

1957 2 

1233 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ekzekutimin e dënimeve penale dhe administrative në punë 
korrektonjëse. 

1957 4 

1234 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjidhjen e kontratës së 
qirasë kur largohet nga banesa qiramarrësi. 

1957 2 

1235 Analizë gjashtëmujore e Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, mbi kontratat kolektive. 

1957 10 

1236 Raporte të Arbitrazhit të Shtetit, mbi aktivitetin e vitit 1956 
dhe 1957. 

1957 13 
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1237 Projektdekret, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi caktimin e zhdëmtimeve në të 
holla për dëmet në vlera materiale që shkaktohen nga 
ushtarakët. 

1957 4 

1238 Statute të SHNUMIT. 1957 9 

1239 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
gjendjen e pasaportave të brendshme që kanë shtetasit në 
përdorim së bashku me vendimin përkatës. 

1957 11 

1240 Rregullore mbi shqyrtimin e kërkesave, ankesave dhe 
deklarimeve të shtetësve si dhe urdhër i Kryeministrisë, mbi 
punimin e kësaj rregulloreje. 

1957 14 

1241 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e oficerëve 
rezervë në punë nxjerrë në lirim gjatë shkurtimit të forcave të 
armatosura në fund të vitit 1955 dhe gjatë vitit 1956. 

1957 2 

1242 Projektdekret, relacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi trajtimin, pagimin në të holla për të 
dënuarit që punojnë dhe mbi zbritjen e dënimit të tyre nga 
plotësimi dhe tejkalimi i normave të punës. 

1957 8 

1243 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
tokat shtetërore që u janë dhënë punonjësve për ndërtim 
banesash ose për ekonomi ndihmëse. 

1957 7 

1244 Analizë e informacione të Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
shkeljen e ligjshmërisë dhe mbi kriminalitetin. 

1957 139 

1245 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndarjen 
administrative tokësore të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 3 

1246 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës 
Popullore të Shqipërisë. 

1957 3 

1247 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
nderimin e kujtimit të presidentit të Republikës Çekosllovake 
Antonin Zapotocki. 

1957 2 

1248 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shtetëzimin e 
një godine. 

1957 1 
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1249 Marrëveshje me Italinë mbi rregullimin e çështjeve që rrjedhin 
nga Traktati i Paqes dërguar Kuvendit Popullor për ratifikim. 

1957 12 

1250 Ratifikim i statutit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë 
Atomike. 

1957 36 

1251 Ratifikim konventash mbi dhënien e ndihmës juridike, 
konventë konsullore mbi shtetësinë e mbrojtjen në punë midis 
RPSH dhe BRSS e organizatave të tjera ndërkombëtare. 

1957 210 

14 Dega e Fuqisë Punëtore.   

1252 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
evidenca mbi planin e fuqisë punëtore për tremujorin e I-rë, të 
II-të, të III-të, të IV dhe vjetorin e vitit 1957. 

1957 407 

1252/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
evidenca mbi planin e fuqisë punëtore për tremujorin e I-rë, të 
II-të, të III-të, të IV dhe vjetorin e vitit 1957. 

1957 286 

1252/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
evidenca mbi planin e fuqisë punëtore për tremujorin e I-rë, të 
II-të, të III-të, të IV dhe vjetorin e vitit 1957. 

1957 246 

1253 Relacione, pasqyra dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave e komitetet ekzekutive, mbi shtimin 
e forcave prodhuese. 

1957 69 

1254 Evidenca të dikastereve dhe komiteteve ekzekutive dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, për planin e fuqisë 
punëtore për vitin 1958. 

1957 98 

15 Sektori i Kulteve Fetare.   

1255 Organika e përgjithshme e Kishës Katolike të Shqipërisë. 1957 10 

1256 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpronësim toke. 1957 22 

1257 Mbledhje e zakonshme e Sinodhit të Shenjtë për Sesionin e 
vitit 1957 dhe bisedimet e Këshillit të Përgjithshëm të 
Komunitetit Mysliman në Sesionin e II-të. 

1957 8 

1258 Ftesa e Kishës Ortodokse Ruse dhe programi i saj dërguar 
Kishës Ortodokse Shqiptare për të marrë pjesë në 40-vjetorin e 
një feste fetare dhe aprovim delegacioni. 

1957 24 
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1259 Relacione dhe korrespondencë me komitetet fetare, mbi 
projektbuxhetin e vitit 1958 dhe mbi shpenzimet e vitit 1957. 

1957 43 

1260 Informacion mbi propozimin për të ardhur në Shqipëri, Baba 
Sirin e Kajros. 

1957 1 

1261 Telegrame të komiteteve fetare dërguar OKB, ku 
kundërshtojnë ndërhyrjen e armatosur në Liban dhe mbi 
ndalimin e provave të armëve bërthamore. 

1957 5 

1262 Lista e kuadrit dhe nxënësve të Medresesë. 1957 2 

1263 Vendime të Komunitetit Mysliman, mbi shitje, ndërtime 
pronash dhe mbi shpërdorimet e Myftiut të Elbasanit. 

1957 14 

1264 Relacione dhe korrespondencë mbi zgjedhjen e Kryesisë së 
Kishës Katolike. 

1957 7 

1265 Informacion mbi botimin e "Kuranit" të Komunitetit 
Mysliman. 

1957 2 

1266 Qarkore e Komunitetit Mysliman dhe korrespondencë e 
Komunitetit Bektashian, mbi zgjedhjet. 

1957 3 

16 Sektori i Pushtetit Lokal.   

1267 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
05.02.1957 dhe 25.02.1957 së bashku me vendimet dhe 
materialin përkatës, mbi punën e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore. 

1957 188 

1268 Evidenca të komiteteve ekzekutive të qarqeve e rretheve, mbi 
ndërtimin e shtëpive në qytet e fshat nga personat privatë për 
vitet 1954-1955-1956-1957. 

1957 87 

1269 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa kufizime për 
strehimin në Tiranë dhe korrespondencë me komitetet 
ekzekutive të Tiranës e Fierit mbi strehimin. 

1957 11 

1270 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive, mbi sistemimin e 
punëtorëve në punë gjatë stinës së dimrit. 

1957 1 

1271 Promemorie, relacion, projektvendim mbi disa probleme të 
strukturës dhe organizimit të pushtetit lokal. 

1957 16 
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1272 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin e dezhurnit, 
pastrimin dhe sigurimin e lokaleve të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të qarqeve, rretheve e lokaliteteve. 

1957 2 

1273 Raport e informacion mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të 
Ministrave, mbi arsimin shtetëror për punonjësit e pushtetit 
lokal. 

1957 13 

1274 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndarjen 
administrative të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1957 45 

1275 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e punës 
dhe rojeve të komiteteve ekzekutive të rretheve e lokaliteteve. 

1957 13 

1276 Relacione dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive të 
qarkut e të rretheve, mbi emërime, transferime, ndryshime 
kuadri dhe organikat e komiteteve ekzekutive. 

1957 40 

1277 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi lëshimin e vërtetimeve 
që u nevojiten punonjësve. 

1957 2 

1278 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
shpronësim shtëpie. 

1957 6 

1279 Qarkore e Komitetit Qendror dhe shtojcë udhëzimi i Këshillit 
të Ministrave, mbi ndihmën dhe kontrollin nga ministritë dhe 
institucionet e tyre vartëse. 

1957 4 

1280 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishje vendimi të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshilit Popullor të Qytetit Tiranë. 

1957 6 

1281 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Krujë dhe Kukës, mbi ngritjen e një 
lapidari në Milot, për të rinjtë vullnetarë që ranë në një 
aksident automobilistik. 

1957 2 

17 Sektori i Kuadrit.   

1282 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
përkatëse, mbi emërime, transferime dhe shkarkime të 
nëpunësve të ndryshëm së bashku me karakteristikat e tyre. 

1957 30 

1283 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
heqje masash disiplinore personave të ndryshëm. 

1957 20 

1284 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi gradim 
gjeneralësh dhe kolonelësh. 

1957 3 
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18 Drejtoria e Pesh-Matjes.   

1285 Raport pune vjetore e relacione për analizën e punës së vitit 
1957. 

1957 24 

19 Sektori i Administratës.   

1286 Pasqyra dhe korrespondencë, mbi planin dhe likuidimin e 
shpenzimeve të valutës për vitin 1956 dhe 1957. 

1957 11 

1287 Pasqyra dhe korrespondencë mbi buxhetin e konsumtivin e 
vitit 1957 dhe mbi projektbuxhetin e vitit 1958 si dhe 
shpenzimet e realizuara për vitin 1956. 

1957 148 

1288 Urdhëresë dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimin e udhëtimit të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1957 16 

1289 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e Pallatit 
të Brigadave. 

1957 1 

1290 Urdhër e relacion i Kryeministrisë, mbi pajisjen e salllës së 
pritjes të Kryeministrisë. 

1957 10 

1291 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
ndalimin e spostimit të tokave në zonat kufitare. 

1957 2 

20 Ankesa.   

1292 Raporte dhe evidenca, mbi lutjet drejtuar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave dhe shokut Mehmet Shehu. 

1957 22 

21 Refugjatë.   

1293 Dekret, qarkore e Këshillit ë Ministrave, lutje të personave të 
ndryshëm, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe komitetet 
ekzekutive, mbi riatdhesimin e shtetasve shqiptarë që 
ndodhen në vende të ndryshme si dhe mbi trajtimin dhe 
sistemimin e tyre. 

1957 214 

1294 Udhëzim dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive, mbi trajtimin ekonomik, 
financiar, shëndetësor e arsimor të emigrantëve grekë e 
jugosllavë. 

1957 151 
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1295 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi akordim pasaportash 
emigrantëve grekë për të shkuar në vendet e demokracive 
popullore dhe kërkesë e emigrantëve grekë për të ardhur në 
Shqipëri. 

1957 11 

1296 Instruksion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Këshillit 
të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
qëndrimin dhe lëvizjen e të huajve. 

1957 6 

22 Rezerva Shtetërore.   

1297 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore dhe korrespondencë, 
mbi marrje, furnizim, shpërndarje dhe shitje të grurit që 
ndodhet në Rezervën Shtetërore. 

1957 93 

1298 Udhëzim, qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi pagat e punonjësve, normat e punës dhe 
shpërblime të kuadrit. 

1957 17 

1299 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacione, 
mbi gjendjen e depove të Rezervës Shtetërore. 

1957 18 

1300 Vendim i Këshillit të Ministrave, lista dhe korrespondencë 
mbi planin e importit të makinerive dhe mbi shpërndarje të 
gomave nga Rezerva Shtetërore. 

1957 11 

1301 Udhëzim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
dokumentacionin për lëvizjen e mallrave nga magazinat e 
repartit 101:K mbi gjendjen e depove dhe transportimin e 
mallrave. 

1957 15 

1302 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijim dhe shpërndarje rezervash ushqimore si dhe mbi 
importimin e grurit e vajit. 

1957 15 

1303 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
shpronësime tokash për nevoja të ndërtimeve për Rezervën 
Shtetërore. 

1957 18 

23 Shtesa 1.   
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1228 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Bashkimit Sovjetik për dhënie kredie e ndihme 
teknike nga ana e Bashkimit Sovjetik për heqjen e sistemit të 
triskëtimit, ngritjen e mirëqenies së punonjësve, zhvillimin më 
të shpejtë të forcave prodhuese dhe të industrisë nxjerrëse të 
naftës në Shqipëri. 

01.07.1957 - 
10.05.1957 

131 

1229 Kërkesë e Qeverisë së RP të Shqipërise drejtuar Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik për të dërguar oficerë të Sigurimit te Shtetit 
për studime në shkollat e Bashkimit Sovjetik. 

09.25.1957 2 

1230 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Çekosllovake për dhënie kredie për 
zhvillimin e forcave prodhuese në Shqipëri, për zhvillimin e 
turizmit dhe për të ardhur në Shqipëri një delegacion 
qeveritar çekosllovak i nivelit më të lartë. 

02.22.1957 - 
10.16.1957 

30 

1231 Përgjigje e Qeverisë së RP të Shqipërisë dhënë Qeverisë së RP 
të Rumanisë lidhur me propozimin për mbledhjen e 
Kryetarëve të Shteteve Ballkanike. 

09.18.1957 10 

1232 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RD Gjermane për falje kredish dhe dhënie kredie 
të re RP të Shqipërisë dhe për pjesëmarrje në panairin e 
Laipsigut. 

02.22.1957 - 
12.30.1957 

18 

1233 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Bullgarisë për t'i dhënë Shqipërisë fidana 
hardhish, farë duhani dhe kredi për këtë çështje. 

03.01.1957 - 
02.06.1958 

27 

1234 Ftesë e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar princit 
trashëgimtar të Jemenit për të vizituar RP të Shqipërisë. 

12.25.1957 4 

1235 Ftesë e Qeverisë së Tunizisë drejtuar Qeverisë së RP të 
Shqipërisë për të marrë pjesë me delegacion në festimin e 
përvjetorit të parë të shpalljes së indipendencës së Tunizisë. 

03.13.1957 2 

1236 Shënime e anëshkrime të vëna nga Kryetari i Këshillit të 
Ministrave mbi akte të ndryshme zyrtare. 

02.08.1957 - 
07.01.1957 

46 

1237 Letër e organizatës bazë të Partisë në Ndërmarrjen Bujqësore 
Lushnje drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave për disa të 
meta në këtë ndërmarrje, si dhe informacioni i komisionit për 
gjendjen e tokave të reja të kësaj ndërmarrjeje. 

03.22.1957 - 
06.29.1957 

7 
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1238 Informacioni i Ministrisë së Ndërtimit për gjendjen e rrugës 
automobilistike Memaliaj-Luftinje të rrethit të Tepelenës. 

01.22.1957 - 
02.01.1957 

4 

 
 


