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14 Viti 1958.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshiilit të Ministrave datë 28. 
01.1958, për zbatimin e  vendimeve të Plenumit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi zhvillimin e 
mëtejshëm të tregtisë, së bashku me materialin përkatës. 

1958 64 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 28. 
01.1958, vendime të Byrosë Politike të K omitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, së 
bashku me materialin përkatës, mbi organizimin dhe 
shpërblimin e punës në kooperativat bujqësore. 

1958 139 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 28. 
01.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi gjendjen e sëmundjeve ngjitëse të zorrëve, 
dizanterisë, barkut, dispepsit, tifos së zorrëve dhe masat për 
luftimin më të efekshëm të tyre. 

1958 38 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 28. 
01.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi planin e kreditit agrar me afat të gjatë për vitin 
1958. 

1958 10 

5 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 28. 01.1958 dhe 
vendim i Këshillit të Ministarve me materialin përkatës, mbi 
thjeshtimin e Aparatit Shtetëror, Qendror e Lokal dhe mbi 
disa ndryshime në ndarjen administrative të  Republikës. 

1958 186 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 28. 
01.1958, mbi planin e çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të parë 1958. 

1958 13 
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7 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë  05.02.1958 dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
ndryshime në përbërjen e Qeverisë dhe mbi faljen e 
detyrimeve të prapambetura në natyrë dhe në të holla 
anëtarëve të kooperativae bujqësore e blegtorale. 

1958 15 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të vitit 1958 dhe të shtesave 
në planin e dytë pesëvjeçar (1956-1960). 

1958 133 

8/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të vitit 1958 dhe të shtesave 
në planin e dytë pesëvjeçar (1956-1960). 

1958 27 

8/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të vitit 1958 dhe të shtesave 
në planin e dytë pesëvjeçar (1956-1960). 

1958 8 

8/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të vitit 1958 dhe të shtesave 
në planin e dytë pesëvjeçar (1956-1960). 

1958 2 

8/4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të vitit 1958 dhe të shtesave 
në planin e dytë pesëvjeçar (1956-1960). 

1958 6 

8/5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të vitit 1958 dhe të shtesave 
në planin e dytë pesëvjeçar (1956-1960). 

1958 27 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe vendim  i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi bonifikimin e fushës së Roskovecit dhe të 
Kushës Krujës. 

1958 25 
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10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958, së bashku me ligjin, vendimet dhe materialin 
përkatës, mbi realizimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 1957 
dhe të Projektbuxhetit për vitin 1958. 

1958 130 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958 dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi afatet e pagimit të tatimit të 
ekonomisë bujqësore. 

1958 5 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958 dhe urdhëresë e Qeverisë me materialin përkatës, 
mbi dhënien me qira dhe strehimin në banesa. 

1958 20 

13 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 05.03.1958 dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
mbrojtjen e rrugëve. 

1958 71 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi masat për balancimin e shfrytëzimeve pyjore me 
rendimentin vjetor të pyjeve. 

1958 39 

15 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958, mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, 
për shqyrtimin e kërkesave, ankesave dhe deklarimeve të 
shtetasve. 

1958 8 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi përmirësimin e higjienës komunale të qyteteve. 

1958 66 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aktivitetin e arkave të kursimeve dhe 
sigurimeve. 

1958 29 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi të ardhurat dhe shpenzimet jotregtare. 

1958 57 
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19 Raport dhe informacion i Ministrisë së Financave dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 08.04.1958, mbi kontrollin e 
brendshëm dikasterial. 

1958 17 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958, mbi aprovimin e planit të çështjeve që do të 
shqyrtojë Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë tremujorit të dytë 1958. 

1958 17 

21 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 08.04.1958, mbi 
ndryshimin e normave të ngarkim-shkarkimit të vagonave 
dhe taksave të magazinazhit për hekurudhën. 

1958 9 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.04.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi masat për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë 
ushqimore. 

1958 45 

23 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministarve datë 18.04.1958, vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi uljen e çmimeve të disa mallrave ushqimore e industriale. 

1958 68 

24 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave, datë 05.05.1958 mbi aktivitetin e 
kooperativave bujqësore për vitin 1957. 

1958 30 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi zhvillimin e industrisë së drurit dhe të 
materialeve të ndërtimit. 

1958 62 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi disa masa për përmirësimin e punës në lidhje 
me debi-kreditë në ndërmarrjet ekonomike. 

1958 59 

27 Relacion i Komisionit të  Planit të Shtetit dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 05.05.1958, mbi 
realizimin e planit të tremujorit të parë të vitit 1958. 

1958 40 
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28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958 dhe urdhëresë e Qeverisë me materialin përkatës, 
mbi kontraktimet, çmimet, stimulacionet dhe paradhëniet për 
prodhimet e bimëve industriale. 

1958 32 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi aprovimin e planit të eksportit dhe importit për 
vitin 1959. 

1958 45 

29/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi  aprovimin e planit të eksportit dhe importit për 
vitin 1959. 

1958 18 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të reparteve 
të forcave të armatosura. 

1958 56 

31 Raport i Ministrisë së  Financave dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 04.06.1958, mbi zbatimin e 
Buxhetit për periudhën janar-prill 1958. 

1958 20 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958 dhe protokolli me materialin përkatës, mbi 
zbatimin e kontratave kolektive dhe lidhjen e tyre për vitin 
1957 dhe mbi sigurimin teknik në punë. 

1958 69 

33 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 04.06.1958 së bashku 
me vendimin e materialin përkatës, mbi regjistrimin e akteve 
të gjendjes civile dhe mbajtjen e evidencës së tyre. 

1958 40 

34 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 04.06.1958 së bashku 
me vendimin dhe materialin përkatës, mbi administrimin e 
pasurisë ujore dhe pjesëmarrjen e fshatarësisë në bonifikime. 

1958 26 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshilit të Ministrave, datë 
04.06.1958, së bashku me dekretin, vendimin dhe materialin 
përkatës, mbi shqyrtimin e projektdekretit për punonjësit e 
mjekësisë. 

1958 23 
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36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958, mbi dëgjimin e informacionit të Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, shokut Mehmet Shehu, mbi punën e 
Delegacionit Qeveritar të Republikës Popullore të Shqipërisë 
në mbledhjen e Këshillit Ekonomik dhe Komitetit Konsultativ 
të vendeve pjesëmarrëse të Traktatit të Varshavës , mbajtur në 
Moskë më 22-24 maj 1958. 

1958 3 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.07.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
bujqësisë dhe grumbullimit për vitin 1959. 

1958 142 

38 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, protokoll i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 07.07.1958 së bashku 
me vendimin përkatës, mbi mbrojtjen e bujqësisë. 

1958 48 

39 Dekret i Presidiumit të Kuvendtit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 07.07.1958 së bashku 
me vendimin dhe materialin përkatës, mbi ndryshime ne 
dekretin  Nr.1316 datë 19.07.1951, mbi të ardhurat e 
popullsisë. 

1958 9 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.07.1958 mbi planin e çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të tretë 1958. 

1958 17 

41 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.07.1958, mbi 
shqyrtimin e raportit mbi realizimin e planit për 6-mujorin e 
parë të vitit 1958 si dhe vendime dhe urdhëresë e Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshim dispozitash në vendimet dhe 
urdhëresat e Këshillit të Ministrave dhe të dekreteve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1958 191 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1958 dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi  
zgjerimin e kompetencave të ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1958 98 
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43 Relacion dhe informacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.08.1958, mbi prodhimin dhe furnizimin e tregtisë dhe 
kooperativave me artikuj mobilje, orendi, tulla, tjegulla e 
poçeri. 

1958 50 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.08.1958 dhe vendime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi përdorimin e ndihmës së marrë në 
rrugën e bashkëpunimit tekniko-shkencor, mbi përhapjen e 
eksperiencës së përparuar në prodhim dhe mbi disa 
ndryshime në vendimin Nr.287 datë 25.07.1958, mbi shpikjet, 
perfeksionimet teknike dhe racionalizimet. 

1958 45 

45 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledjhjes së Këshillit të Ministrave, datë 30.08.1958 së 
bashku me vendimin dhe materialin përkatës, mbi zgjedhjet e 
gjykatave popullore. 

1958 48 

46 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.08.1958, mbi 
Institutin Shtetëror të Arkave të Kursimeve dhe Sigurimeve. 

1958 9 

47 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.08.1958, me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi pajisjen e popullsisë 
me pasaporta. 

1958 22 

48 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 30.08.1958, me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi sistemin e 
pasaportizimit. 

1958 21 

49 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 30.08.1958 me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi banimin dhe 
qarkullimin e shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi. 

1958 23 
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50 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.10.1958, së bashku 
me pasqyrat përkatëse mbi shifrat kryesore të planit të tretë 
pesëvjeçar 1961-1965. 

1958 58 

50/1 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.10.1958, së bashku 
me pasqyrat përkatëse mbi shifrat kryesore të planit të tretë 
pesëvjeçar 1961-1965. 

1958 4 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958 dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi normat e dorëzimit 
të duhanit nga ekonomitë bujqësore, me materialin përkatës. 

1958 13 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
çështje lidhur me pagat e punonjësve. 

1958 19 

53 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 06.10.1958 me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi tatimin mbi të 
ardhurat nga ekonomia bujqësore dhe mbi tatimin e 
ekonomisë së kulakëve. 

1958 40 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.10.1958 dhe urdhëresë e Këshillit të Ministarve, mbi librezat 
e punës. 

1958 31 

55 Dekret i Presidiumit të Kuvendit  Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.10.1958 me 
vendimin dhe relacionin përkatës, mbi Sigurimet Shoqërore e 
Shtetërore. 

1958 226 

56 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.10.1958, ligje të Kuvendit Popullor, vendime të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin përkatës 
për disa ndryshime në Kodin e Procedurës Penale të 
Republikës Popullore të Shqipërisë si dhe për disa ndryshime 
në Kodin Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1958 88 
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57 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 06.10.1958 me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi konfiskimet. 

1958 10 

58 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
06.10.1958, mbi planin e problemeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
tremujorit të katërt 1958. 

1958 8 

59 Relacion i Ministrisë së Financave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 06.10.1958, mbi 
konvertimin e huave shtetërore. 

1958 13 

60 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 06.10.1958 me 
vendimin dhe materialin përkatës, mbi Institutin Shtetëror të 
Kursimeve dhe Sigurimeve. 

1958 27 

61 Raporte të Komisionit të Planit të Shtetit e Ministrisë së 
Financave dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 10.11.1958, mbi realizimin e planit dhe 
zbatimin e Buxhetit të Shtetit gjatë nëntëmujorit të vitit 1958. 

1958 78 

62 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tiranës. 

1958 61 

63 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 10.11.1958 dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
detyrimin e specialistëve të rinj për të punuar në vendet ku 
caktohen. 

1958 19 

64 Dekret i Kuvendit Popullor, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 10.11.1958 me vendimin përkatës, 
mbi noterinë. 

1958 37 

65 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 10.11.1958 dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
tatimin për të ardhurat e popullsisë, beqarët dhe ndërtesat. 

1958 66 
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66 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1958, raporte të Ministrisë së Financave, vendim i 
Këshillit të Ministrave, ligj i Kuvendit Popullor, mbi planin e 
zhvillimit ekonomik e kulturor për vitin 1959, realizimin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1958, Projektbuxhetin e Shtetit për 
vitin 1958 si dhe mbi Buxhetin Konsuntiv për vitin 1957, së 
bashku me planet e aprovuara. 

1958 477 

66/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1958, raporte të Ministrisë së Financave, vendim i 
Këshillit të Ministrave, ligj i Kuvendit Popullor, mbi planin e 
zhvillimit ekonomik e kulturor për vitin 1959, realizimin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1958, Projektbuxhetin e Shtetit për 
vitin 1958 si dhe mbi Buxhetin Konsuntiv për vitin 1957, së 
bashku me planet e aprovuara. 

1958 11 

66/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1958, raporte të Ministrisë së Financave, vendim i 
Këshillit të Ministrave, ligj i Kuvendit Popullor, mbi planin e 
zhvillimit ekonomik e kulturor për vitin 1959, realizimin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1958, Projektbuxhetin e Shtetit për 
vitin 1958 si dhe mbi Buxhetin Konsuntiv për vitin 1957, së 
bashku me planet e aprovuara. 

1958 5 

66/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1958, raporte të Ministrisë së Financave, vendim i 
Këshillit të Ministrave, ligj i Kuvendit Popullor, mbi planin e 
zhvillimit ekonomik e kulturor për vitin 1959, realizimin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 1958, Projektbuxhetin e Shtetit për 
vitin 1958 si dhe mbi Buxhetin Konsuntiv për vitin 1957, së 
bashku me planet e aprovuara. 

1958 27 

67 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 30.12.1958, mbi gjendjen dhe 
masat që janë marrë për zgjerimin e kulturave frutore, mbi 
pastrimin e kanaleve e zbatimin e dekretit Nr.2708, mbi  
pjesëmarrjen e fshatarësisë në bonifikime dhe mbi zbatimin e 
detyrave të dala nga konferenca mbi zhvillimin e lopës. 

1958 22 
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68 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.12.1958 dhe relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi 
ligjshmërinë e fitimeve të realizuara nga ndërmarrjet 
ekonomike gjatë vitit 1957 dhe për vitin në vazhdim. 

1958 14 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

69 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të  Ministarve, 
datë 28.01.1958. 

1958 9 

70 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
frigoriferëve, së bashku me relacionin përkatës. 

1958 13 

71 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime profilesh të 
studimeve në fakultetet e Institutit të Lartë Bujqësor, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1958 4 

72 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve 
shkencorë mësimorë, së bashku me relacionin përkatës. 

1958 9 

73 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e parë të vitit 1958. 

1958 12 

74 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie dënimesh 
disiplinore kuadrove që shkelin disiplinën financiare, së 
bashku me informacionin përkatës të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit. 

1958 3 

75 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores, 
mbi kompetencat e shërbimit statistikor në Republikën 
Popullore të Shqipërisë, së bashku me relacionin përkatës të 
Komisionit të Planit të Shtetit. 

1958 12 

76 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi aderimin në konventat ndërkombëtare, mbi 
heqjen e skllavësisë, mbi shtypjen dhe zhdukjen e shitjes së 
njerëzve dhe të shfrytëzimit të prostitucionit të të tjerëve si 
dhe mbi gruan e martuar. 

1958 45 

77 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e një vendimi të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës, 
së bashku me materialin përkatës për shtetëzim shtëpish. 

1958 7 
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78 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
instalimin e një grupi elektrik në Krujë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 5 

79 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat për dhënien e 
paradhënieve për grumbullimin e prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale dhe aprovimin e kontaratave tip të grumbullimit. 

1958 24 

80 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ngritjen e tarifave 
postë-telegrafonike për korrespondencën e jashtme. 

1958 8 

81 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi gjendjen 
e realizimit të planit të grumbullimit të prodhimeve bujqësore 
e blegtorale nga ekonomitë e prapambetura. 

1958 7 

82 Informacion i Ministrisë së Arsimit, mbi aktivitetin e 
Kinostudios "Shqipëria e Re". 

1958 9 

83 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave 
datë 06.03.1958. 

1958 20 

84 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin dhe 
thjeshtimin e Aparatit Administrativ në ndërmarrjet lokale, 
nacionale dhe institucione kulturore, së bashku me ralacionet 
përkatëse. 

1958 39 

85 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
kthimit të kreditit agrar të papaguar me kohë, nga disa 
kooperativa bujqësore me relacionin përkatës. 

1985 11 

86 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projekturdhëresë me 
materialin përkatës, mbi dhënie kredie për ndërtime e 
meremetime banesash. 

1958 13 

87 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektdekertit 
përkatës, mbi huanë me fitim lotarie me 3%. 

1958 11 

88 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
disa masa në favor të Komitetit Shqiptar për Mbrojtjen e 
Paqes. 

1958 4 

89 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në përbërjen 
e Kolegjiumit të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave. 

1958 3 
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90 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi firot e bitumit tip V dhe 
relacioni përkatës. 

1958 3 

91 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të Fabrikës së Pasurimit të Mineralit të Bakrit dhe 
Qendrës së banimit në Kurbnesh dhe relacioni përkatës. 

1958 5 

92 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores, 
mbi mënyrën e dhënies për shpim-kërkim të thellë të fushave 
të reja për naftë ose gaz me relacionin përkatës. 

1958 10 

93 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi çmimet e diferencuara sipas cilësive të mineralit 
të kromit. 

1958 10 

94 Vendim i Këshillit të Ministrave me materilain përkatës, mbi 
shitje makinash korrëse të të lashtave, kooperativave 
bujqësore. 

1958 5 

95 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi deklarimin si tituj 
ekzekutivë të akteve që vërtetojnë punimet e sistemimit agrar 
të detyrueshëm të kryera nga S.M.T-të në ekonomitë bujqësore 
kooperativiste dhe individuale. 

1958 5 

96 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
shpërblimin plotësues të therrësve të bagëtive të ndërmarrjeve 
të grumbullimit dhe të bashkimeve të kooperativave të 
konsumit. 

1958 7 

97 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Tregtisë, mbi sistemin e pagave dhe stimulin për punonjësit e 
tregtisë shtetërore, kooperativiste dhe të grumbullimit. 

1958 4 

98 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suvatimin e ndërtesave 
të reja në rrugët kryesore të disa qyteteve, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 4 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës 
pyjore të Kurorës së Dardhës dhe të Krrabit, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 3 

100 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe realcion i Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi disa stimuj në transportin 
hekurudhor. 

1958 8 
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101 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes mbi organizimin e bashkëpunimit të vendeve 
socialiste në fushën e ndërlidhjes elektrike postare dhe mbi 
koordinimin e shërbimeve jonosferike, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 24 

102 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
bashkëpunimit kulturor dhe shkencor për vitin1958, midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe B.R.S.S. 

1958 30 

103 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e sigurimit të 
punëtorëve të rinj të disa sektorëve e degëve kryesore të 
ekonomisë popullore. 

1958 7 

104 Relacion i Ministrisë së Insdustrisë dhe Minierave, për 
mbulimin e shpenzimeve të tepërta në fondin e pagave të bëra 
nga qymyrguri në Krrabë. 

1958 2 

105 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me 
precedencë të qytetit të Tiranës, me mallra ushqimore e 
industriale. 

1958 5 

106 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi ndryshimin e 
normave të ngarkim-shkarkimit të vagonave dhe taksave të 
magazinazhit për hekurudhën. 

1958 7 

107 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi krijimin e 
reparteve të punës për ekonominë popullore. 

1958 2 

108 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dekorimin e 
punonjësve të bujqësisë dhe materiali përkatës, i shqyrtuar 
dhe i aprovuar në mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 06.03.1958. 

1958 12 

109 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
shitjes me pakicë të këpucëve me  fjapë. 

1958 6 

110 Relacion i Ministrisë Bujqësisë, mbi masat për zhvillimin e 
Frutikulturës, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë datë 
06.03.1958. 

1958 5 
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111 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përfundimin e fushatës së grumbullimit të bimëve industriale 
për sezonin 1957-1958, shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, datë 06.03.1958. 

1958 9 

112 Relacion mbi krijimin e Dhomës së Tregtisë së Jashtme, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë, datë 06.03.1958. 

1958 2 

113 Projektvendim dhe relacioni përkatës i Ministrisë së Arsimit, 
mbi krijimin e bufeve pranë shkollave 7-vjeçare, paraqitur për 
shqyrtim në mbledhjen e Kryesisë, datë 06.03.1958. 

1958 4 

114 Projektvendim dhe relacioni përkatës, paraqitur nga Drejtoria 
e Përgjithshme e Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi kalimin e disa 
ndërmarrjeve në listën e ndërmarrjeve, që punojnë keq, 
shqyrtuar në mbledhjen e Kryesisë datë 06.03.1958. 

1958 3 

115 Relacon i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave sh. 
Abdyl Këllezi, mbi sigurimin e ujit të pijshëm dhe industrial 
në Tiranë dhe Durrës. 

1958 3 

116 Projektvendim dhe raporti përkatës i Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi gjendjen e kuadrit teknik dhe masat që 
duhen marrë për sigurimin e tij në Kombinatin e Naftës 
"Stalin". 

1958 14 

117 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtim banesash për 
punonjësit e naftës në qytetin e Fierit dhe materiali përkatës. 

1958 6 

118 Projektvendim dhe materiali përkatës, mbi anulimin e një 
vendimi të dhënë nga arbitrazhi i lartë kundër kooperativës së 
shërbim-ndërtimit në Tiranë. 

1958 3 

119 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi dërgimiin e disa 
kuadrove të B.Q.K.Konsumit për studime jashtë shtetit. 

1958 2 

120 Projektvendim, mbi çmimin e shitjes me pakicë për bukën dhe 
miell gruri të përzier si dhe mbi përmirësimin e cilësisë së 
bukës me miell thjesht misri. 

1958 14 

121 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 07.04.1958. 

1958 21 
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122 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje të 
ligjshmërisë në rrethin e Vlorës, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 12 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
vitit 1958, së bashku me materialin pëkatës. 

1958 46 

124 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e premiove, për 
blerjen e divizave dhe kartëmonedhave të huaja. 

1958 6 

125 Urdhëresë e Qeverisë Nr.4, mbi caktimin e kursit të 
monedhave të arit dhe të divizave të huaja, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 4 

126 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e II-të të vitit 1958. 

1958 9 

127 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e tatimit mbi 
xhiro, tatimit për shërbimet dhe tatimit për shfaqje artistike 
dhe materiali përkatës. 

1958 34 

128 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontigjentet e personelit 
të institucioneve social-kulturore që nuk rregullohen me 
organika tip. 

1958 5 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e udhëtimit të 
automjeteve ndërmjet dy riparimeve, së bashku me materialin 
pëkatës. 

1958 11 

130 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshmin e vendimit 
nr. 454 datë 21.12.1955, mbi tarifat e shërbimit me vetura taksi, 
së bashku me materialin përkatës. 

1958 4 

131 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin më të 
mirë të plazheve, së bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

132 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
normat e punës në sektorin e bujqësisë. 

1958 10 

133 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e 46 rrënjëve 
ullinj nga inventari i NBSH-së në Vlorë dhe shpërndarja e tyre 
privatëve. 

1958 6 

134 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
së planit rregullues së qytetit të Prrenjasit. 

1958 5 
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135 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e kapacitetit të 
ujësjellësit për furnizimin me ujë të qyteteve Tiranë dhe 
Durrës, së bashku me materialin përkatës. 

1958 22 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave,  mbi shtimin e planit të 
ndërtimit të banesave për vitin 1958. 

1958 15 

137 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
së planit rregullues të qytetit të Tiranës, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 9 

138 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
së planit rregullues të qytetit të Vlorës. 

1958 7 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të Kombinatit Ushqimor në Tiranë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 5 

140 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
Sanatoriumit të ri të Tiranës, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 3 

141 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e një azili për 
idiotët, së bashku me materialin përkatës. 

1958 4 

142 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e ndërmarrjes 
shtetërore të botimeve dhe krijimin e ndërmarrjes industriale 
shtetërore të shtypshkronjës "Mihal Duri" dhe të ndërmarrjes 
shtetërore të botimeve "Naim Frashëri". 

1958 6 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit 
shkencor të Universitetit Shtetëror të Tiranës, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 26 

144 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e konkursit të 
veprave letrare muzikore dhe të arteve figurative me rastin e 
15-Vjetorit të Çlirimit të Atdheut, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 8 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi repartet xhenjere të 
punës, së bashku me materialet përkatëse. 

1958 6 

146 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në rrogën bazë të 
nënoficerëve, oficerëve dhe gjeneralëve, që shërbejnë larg 
qendrave të banimit dhe në kushte të vështira. 

1958 2 
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147 Vendim i Sekretarit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
riorganizim dhe dhënie fondi për fituesit e garave të shpallura 
për nder të 14-Vjetorit të Çlirimit, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 14 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
nxjerrjes së fuqisë punëtore për tremujorin e II-të 1958. 

1958 3 

149 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e kryerjes së 
ndërtimeve dhe meremetimeve me materialin përkatës si dhe 
materiali i dërguar për shqyrtim Byrosë së Komitetit Qendror 
të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1958 17 

150 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor  dhe projektet 
përkatëse të aprovimit nga Qeveria, urdhëresë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënie kredie dhe meremetim 
baesash. 

1958 48 

151 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi 
parimet e kooperimit të tregtisë së vogël private si dhe raport 
dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë mbi zbatimin e tyre. 

1958 32 

152 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e nenit 28 të 
rregullores, mbi Inspektoriatin Sanitar Shtetëror. 

1958 14 

153 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbajtjen e shërbimit në 
40 teknikëve për matjen e tokave të reja. 

1958 5 

154 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi ngritjen e një 
studioje për përgatitjen e aktorëve. 

1958 4 

155 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi normat e konsumit 
të karburantit për automjetet. 

1958 4 

156 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi punën për farërat 
hibride të misrit. 

1958 8 

157 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zhvillimin e 
fushatës së pjelljeve të deleve. 

1958 6 
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158 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi gjendien e 
fabrikave të miellit. 

1958 5 

159 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përfundimin e grumbullimit dhe të industrializimit të ullirit 
për vitin 1957-1958. 

1958 10 

160 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 08.05.1958. 

1958 1 

161 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi avarinë e ndodhur në 
Pusin 535 në Patos, së bashku me informacionin përkatës të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1958 9 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi  çeljen e kursit njëvjeçar 
për përgatitjen e specialistëve teknikë-gjeologë, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1958 8 

163 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e Stacionit të 
Studimeve dhe Kërkimeve të Ekonomisë së Peshkimit, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 6 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi anulimin e humbjeve 
jashtë planit të disa ndërmarrjeve industriale dhe minerale, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 30 

165 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e të 
plotëfuqishmëve të standardeve, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 4 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin e krijimit të 
rezervuarëve dhe vërtetimin e tyre, me anë të inventarit fizik 
datë 01.01.1958. 

1958 28 

167 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e mungesës 
së mjeteve të xhiros së ndërmarrjes së transportit 
automobilistik në Elbasan, së bashku me materialin përkatës. 

1958 4 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e projektidesë 
për ndërtimin e hekurudhës Elbasan-Krastë. 

1958 6 

169 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e tarifave 
postë-telegrafonike me botën e jashtme. 

1958 15 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e Bilancit të 
Shtetit, për ushtrimin e vitit 1957 me raportin përkatës. 

1958 11 
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171 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimit të 
Qeverisë Nr.527, për arkëtimin e kredive agrare nga 
ekonomitë fshatare individuale, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 4 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për përgatitjen e 
kuadrit për industrializimin e bulmetrave dhe të rrushit, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

173 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 540 
apartamenteve familjare në vitet 1959-1962, nga ana e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 6 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin në të holla të 
ushqimit të ushtarakëve të shërbimit aktiv, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 5 

175 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e kushteve të 
nevojshme për rritjern e pjesëmarrjes së grave në sektorët e 
ndryshëm të ekonomisë, artit e kulturës, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 36 

176 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kushteve 
teknike profesionale për t'u emëruar në arsim, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 6 

177 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disiplinimin e konsumit 
të ujit të pijshëm për qytetitn e Tiranës dhe të Durrësit. 

1958 4 

178 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e 3 
ndërtesave private, së bashku me materialin përkatës. 

1958 5 

179 Urdhëresë e Qeverisë, mbi ndyshime në urdhëresën Nr.16 
datë 06.10.1953, mbi shtrirjen e Sigurimeve Shoqërore 
Shtetërore në anëtarët e kolektivave të avokatëve. 

1958 4 

180 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi vendosjen e 
linjës së rregullt detare midis Durrësit dhe porteve italiane 
dhe korrespondenca e zhvilluar midis Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Legatës Italiane mbi këtë çështje. 

1958 8 
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181 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi pranimin  
dhe ratifikimin e konventës dhe aktit final për krijimin e 
organizatës për edukatën shkencore dhe kulturore. 

1958 25 

182 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punonjësve të ndërmarrjeve dhe të centraleve elektrike, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 22 

183 Informacion i pëbashkët i Minstrisë së Industrisë dhe 
Minierave dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi uljen e prodhimit të 
makaronave dhe sapunit pluhur. 

1958 2 

184 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit,  mbi Kombinatin 
e Mishit që do të ndërtohet në Tiranë. 

1958 4 

185 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, mbi shpërblimin e kryetarëve të Bashkimeve 
Profesionale në ndërmarrjet shtetërore. 

1958 6 

186 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e punës në 
portet detare, së bashku me materialin përkatës. 

1958 35 

187 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi 
caktimin e vendit për ndërtimin e Portit të Vlorës, së bashku 
me materialin përkatës. 

1958 15 

188 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacion i 
Ministrisë së Komunikacioneve dhe projektdekreti, mbi 
dhënien disa shoferëve titullin "Hero i Punës Socialiste". 

1958 10 

189 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi numrin e studentëve që 
do të dërgohen me studime jashtë shtetit në vitin shkollor 
1958-1959, së bashku me materialin përkatës. 

1958 17 

190 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shqyrtimin e listave të 
makinerive që janë parashikuar të importohen gjatë vitit 1958. 

1958 10 

191 Relacion mbi zgjerimin e kompetencave të ministrive dhe të 
organeve të tjera qendrore si dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1958 20 
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192 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e planit dhe 
furnizimin e popullit për tremujorin e parë të vitit 1958. 

1958 9 

193 Informacion i Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit, mbi 
rrjetin e baxhove stabël dhe baxhove shtëpi. 

1958 8 

194 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.06.1958. 

1958 12 

195 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat e marra mbi 
mekanizimin dhe shtimin e prodhimit të zdrukthtarive, së  
bashku me materialin përkatës. 

1958 14 

196 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores, 
mbi mënyrën e vënies në pushim të puseve të naftës dhe të 
gazit, së bashku me materialin përkatës. 

1958 10 

197 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e gazit të 
vendburimit të Marinzës dhe Patosit, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 10 

198 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme në zonën e banimit të minierës së hekurit, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 4 

199 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e stabilimentit të 
sharrave në Shkodër, së bashku me materialin përkatës. 

1958 3 

200 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të ish- ndërmarrjes së ndërtimeve bujqësore 
në Lushnje, së bashku me materialin përkatës. 

1958 7 

201 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve të 
ndërmarrjes bujqësore shtetërore "Muzo Asqeri" të Goranxisë 
në Gjirokastër. 

1958 4 

202 Urdhëresë e Qeverisë, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e flamujve të kuq vjetorë të Këshillit të Ministrave, 
për realizimin e planit të grumbullimit të drithërave të bukës 
si dhe mbi disa ndryshime në urdhëresën Nr.15 datë 
02.11.1955, mbi grumbullimin e detyrueshëm të prodhimeve 
bujqësore. 

1958 17 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

203 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores, 
mbi kushtet e garave socialiste, ndarjen e ndërmarrjeve në 
grupe dhe vendosjen e flamujve dhe të çmimeve në të holla, 
për fituesit e garave socialiste tremujore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 29 

204 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.96, datë 16.03.1956, mbi pagat e punonjësve të 
komunikacionit, së bashku me materialin përkatës. 

1958 2 

205 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë, mbi çeljen e fakulteteve të reja dhe 
numrin e studentëve të rinj në vitin akademik 1958-1959 në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 12 

206 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi zgjerimin e ndërtimeve 
me populit dhe kallama për vitin 1958. 

1958 7 

207 Promemorie e Ministrisë së Ndërtimit, mbi përmbytjet në 
katundin Stajkë të Shkodrës dhe gërryerjet e shkaktuara në 
drejtim të Drinit në Lezhë. 

1958 3 

208 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
briketimin e qymyrgurit. 

1958 4 

209 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi disa të 
dhëna tekniko-ekonomike dhe vendet e ndërtimit për disa 
objekte të reja. 

1958 8 

210 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimiin e dy 
protokolleve tregtare të përfunduara me Republikën 
Popullore të Çekosllovakisë, mbi shkëmbimin e mallrave me 
kredi për vitin 1958, së bashku me materialin përkatës. 

1958 20 

211 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 03.07.1958. 

1958 11 

212 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për tremujorin e 
III-të 1958. 

1958 11 
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213 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e tatimit mbi 
xhiro të disa prodhimeve, së bashku me materialin përkatës. 

1958 16 

214 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e fondit të 
posaçëm pranë institucioneve dhe disa ndërmarrjeve për të 
shpërblyer punonjësit e dalluar, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 6 

215 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e Teknikumit 4-
vjeçar Teknologjik, së bashku me materialin përkatës. 

1958 6 

216 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
dhe ndarjen e aktivitetit të ndërmarrjes shtetërore qelq-
qeramika, së bashku me materialin përkatës. 

1958 6 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat për ushqimin e 
gjësë së gjallë, së bashku me materialin përkatës. 

1958 10 

218 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uniformën e disa 
punonjësve të sektorit të komunikacionit, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 8 

219 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një organi 
qendror administrativ për kërkesat, ankesat dhe deklarimet e 
shtetasve, së bashku me materialin përkatës. 

1958 3 

220 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
shitjes me pakicë të konfeksioneve prej tekstili dhe të orendisë, 
së bashku me materialin përkatës. 

1958 3 

221 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh në 
Buxhetin Lokal të vitit 1958, së bashku me relacionin dhe 
korrespondencën përkatëse me Ministrinë e Bujqësisë, 
Financave, Komitetin Ekzekutiv të këshillave popullore të 
rretheve Durrës, Përmet, Pogradec dhe Këlcyrë. 

1958 4 

222 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për përmirësimin 
e administrimit të vlerave materiale nga ana e institucioneve 
arsimore e shëndetësore, së bashku me materialin përkatës. 

1958 14 

223 Urdhëresa të Qeverisë, mbi transportimin e mallrave dhe 
magazinimin e tyre, së bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

224 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e parcelave 
të farës së grurit të importuar. 

1958 5 
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225 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljen e 
kulturave frutore. 

1958 9 

226 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, mbi aprovimin e rregullores, për senatoriumet e 
naftës dhe mensat për ushqim mjekimi. 

1958 15 

227 Informacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Abdyl Këllezi, mbi konferencën për organizimin e linjave të 
rregullta detare midis porteve tona dhe atyre të vendeve 
socialiste. 

1958 3 

228 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi punën e 
mbrojtjes lokale kundërajrore (M.L.K.A). 

1958 13 

229 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi dhënie tokë shtetërore 
për ndërtime përfaqësive diplomatike në vendin tonë. 

1958 3 

230 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 02.08.1958. 

1958 2 

231 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e veprimtarisë 
së shoqërisë për ndihmë ushtrisë dhe mbrojtjes (SH.N.U.M), 
së bashku me materialin përkatës. 

1958 26 

232 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
koeficientët e rinj për përllogaritjen e planit të ndërtimeve dhe 
heqjen nga plani ose pakësimin e fondit të disa veprave të 
parashikuara në vitin 1958 dhe mbi shtimin e disa veprave të 
tjera, së bashku me materialin përkatës. 

1958 31 

233 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
prodhimin e blloqeve silikokalcite, për nevojat e ndërtimit. 

1958 4 

234 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve 
për tremujorin e parë të vitit 1958 për ndërmarrjen minerale 
shtetërore qymyrguri në Krrabë, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 5 

235 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
sigurimin e ambalazheve dhe etiketave për industrinë e 
konservave. 

1958 7 
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236 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zgjerimin e kapacitetit prodhues të fabrikës së qelqit në 
Tiranë. 

1958 5 

237 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi uljen e 
planit të prodhimit në degën e drurit, për industrinë lokale në 
Gjirokastër. 

1958 4 

238 Relacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Koço 
Theodhosi, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave dhe letra të kolektivit 
punonjës të NISH të Gomës në Durrës, mbi krijimin e fondit të 
drejtorit për vitin 1957 për këtë ndërmarrje. 

1958 10 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përqëndrimin e 
ndreqjeve të pajisjeve elektrike, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 12 

240 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
avancimin e planit të punimeve gjeologo-zbuluese për vitin 
1958. 

1958 4 

241 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e pagave të 
disa punonjësve të ndërmarrjeve gjeologjike, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 4 

242 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Konferencën e 
drejtuesve të bankave të vendeve socialiste, së bashku me 
informacionin dhe protokollin përkatës. 

1958 15 

243 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e eksportimit të 
monedhës nga Banka e Shtetit Shqiptar, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 12 

244 Urdhëresë e Qeverisë, mbi dhënie kredie për blerje sendesh 
shtëpiake, së bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

245 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shtesë kapaciteti 
në çerdhe dhe në kopshte. 

1958 5 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tagrat doganore, për 
sendet që importohen për nevoja vetjake e familjare, së bashku 
me materialin përkatës. 

1958 6 
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247 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndryshimet në 
planin e xhiros. 

1958 2 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e planit të 
llogarive, thjeshtimin dhe përmirësimin e librave, 
dokumenteve bazë dhe evidencave të kooperativave 
bujqësore si dhe organizimin e shtypjes dhe shpërndarjes së 
tyre, së bashku me materialin përkatës. 

1958 17 

249 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
propozimeve për dekorime të punonjësve të bujqësisë. 

1958 2 

250 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbylljen e kursit 2-
vjeçar për përgatitjen e kuadrove bujqësorë. 

1958 1 

251 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi stabilizimin e planit të 
grumbullimit të vitit 1958, për detyrimet e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale, së bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

252 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e planit të 
prodhimit të qymyrdrurit për vitin 1958, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 5 

253 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sendet e debitorit, mbi të 
cilat nuk mund të vihet sekuestër, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 5 

254 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet dhe 
shpërblimet e dëshmitarëve, ekspertëve dhe përkthyesve, që 
thirren nga organet e hetimit dhe gjykatat. 

1958 5 

255 Relacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka, mbi kryerjen e detyrave të bashkëpunimit tekniko-
shkencor jashtë shtetit. 

1958 3 

256 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e marrëveshjes 
midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Çekosllovake, mbi komunikacionin ajror, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 8 

257 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme, së bashku me materialin përkatës. 

1958 16 

258 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme, së bashku me materialin përkatës. 

1958 5 
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259 Relacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka si dhe relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Sarandës, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1958 3 

260 Informacion i përbashkët i Ministrisë së Ndërtimit, Bashkimit 
Qendror të Koop. Konsumit dhe Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi ndërtimin në afat të punishteve dhe kantinave 
të frutave dhe rrushit, planifikuar për vitin 1958. 

1958 2 

261 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi zhvillimin e 
punimeve në H/C e Bistricës dhe Shkopetit. 

1958 6 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores, 
mbi ndërtimet dhe ngrehinat e përkohshme në kantieret e 
ndërtimit, së bashku me materialin përkatës. 

1958 27 

263 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave dhe Bashkimit Qendror të Koop. të Konsumit, 
mbi mënyrën e përpunimit të kripës. 

1958 3 

264 Relacion i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, mbi disa shtesa 
fondesh në buxhetin e saj. 

1958 2 

265 Informacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Beqir Balluku, mbi zbatimin e pikës 15 të vendimit të Këshillit 
të Ministrave Nr.167 datë 05.05.1958, mbi zhvillimin e 
industrisë së drurit. 

1958 2 

266 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi vërtetimin e 
mbjelljeve të bimëve industriale pa aprovimin e Qeverisë. 

1958 2 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen pranë 
ndërmarrjeve shtetërore të ndërtimit, kurse 5-mujore për 
muratorë e karpentierë me ndërprerje nga puna, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 6 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e poligoneve të 
qitjeve të Ushtrisë Popullore të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, së bashku me materialin përkatës. 

1958 42 

269 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit dhe 
organikës së Dhomës së Tregtisë të Republikës Popullore të 
Shqipërisësë, së bashku me materialin përkatës. 

1958 16 
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270 Relacion i Aparatit të Komitetit Qendror, mbi shtesë fondi në 
planin e valutave për të sëmurët që dërgohen jashtë shtetit për 
t'u kuruar. 

1958 2 

271 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 01.09.1958. 

1958 2 

272 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e gazit të 
naftës për nevojat e ekonomisë komunale, së bashku me 
materialin përkatës dhe përmbledhje e studimit, dërguar 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë mbi këtë problem. 

1958 33 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e mëtejshëm 
të industrisë së tulla - tjegullave, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 6 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
prodhimit të veglave bujqësore, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 20 

275 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e disa 
ndërmarrjeve shtetërore bujqësore e blegtorale, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 7 

276 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e N.B.SH-së "Ylli 
i Kuq" në Kamëz, nën drejtimin e Institutit të Lartë Bujqësor, 
së bashku me materialin përkatës. 

1958 5 

277 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lënien pa fuqi të 
vendimit Nr.258 datë 03.07.1958, mbi normat e ushqimit të 
gjësë së gjallë. 

1958 1 

278 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
së Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 14 

279 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në Buxhetin Lokal 
të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Beratit, për ndërmarrjen lokale bujqësore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 25 
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280 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e humbjeve 
jashtë planit të ndërmarrjes së transportit automobilistik 
shtetëror në Tiranë dhe Drejtorisë së Porteve në Durrës, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 5 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normativat e përdorimit 
të gomave, së bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

282 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi firot natyrale të 
hekurnikelit, së bashku me materialin përkatës. 

1958 6 

283 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e Buxhetit të 
Shtetit për 6-mujorin e I-rë 1958, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 19 

284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e 
projektdekretit, mbi disa ndryshime në dekretin nr. 1316 datë 
19.07.1958, mbi tatimin mbi të ardhurat e popullsisë, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 7 

285 Udhëzim i Qeverisë, mbi zbatimin e pikës 16 të vendimit 
Nr.80, datë 06.03.1958 të Këshillit të Ministrave, për 
thjeshtimin e personelit të listë-organikave, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 9 

286 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pakësimin e fondeve nën 
kufi të vitit 1958 të investimeve për ndërtime që kryen nga 
vetë investitorët, së bashku me materialin përkatës. 

1958 5 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e reja të 
veshmbathjes së personelit të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, së bashku me materialin përkatës. 

1958 7 

288 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 200.000 ml. 
tekstile të pambukta nga rezerva shtetërore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 2 

289 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet për disa lloj 
cigaresh, së bashku me materialin pëkatës. 

1958 6 
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290 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gjendjen e punimeve të sphim- kërkimit dhe përfundimet e 
arritura gjatë periudhës janar-korrik 1958, së bashku me 
materialin përkatës, dërguar Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 

1958 22 

291 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gadishmërinë e fillimit të sezonit të prodhimit të sheqerit. 

1958 5 

292 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi deficitin që del 
në bilancin e pagesave të tregtisë së jashtme për vitin 1959-
1960 nga mosplotësimi i naftës brut, parashikuar për vitet 
1959-1960. 

1958 8 

293 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gjendjen dhe masat për përpunimin e frutave dhe të 
punimeve. 

1958 9 

294 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, paraqitur për shqyrtim në 
mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
problemin e sipërfaqes së panxharsheqerit, lidhur me rrezikun 
e shfaqjes së nematodave. 

1958 8 

295 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, mbi pagat e punonjësve të bujqësisë dhe 
relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi pagesën e rrogës bazë 
dhe shpërblimin suplementar të teknikëve të ndërzimit 
artificial në blegtori. 

1958 22 

296 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi propozimet për 
dekorime të punonjësve të bujqësisë. 

1958 3 

297 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi ndryshime 
fondesh në objekte mbi kufi. 

1958 3 

298 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi krijimin e 
fondit të drejtorit për vitin 1957 në Drejtorinë e Porteve në 
Durrës. 

1958 4 

299 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi riparimin e 
anijeve "Mesapliku", "Kurveleshi" dhe "Teuta". 

1958 1 

300 Projekturdhëresë dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, 
mbi pajisjen e punonjësve me libreza pune. 

1958 13 
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301 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi kurimin falas 
të oficerëve në ujrat termale. 

1958 3 

302 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi planifikimin 
e krijimit të rezervave të sigurimit për materialet dhe lëndën e 
parë të vendit dhe importit nga ana e ministrisë, ndërmarrjeve 
dhe krijimin e tyre. 

1958 5 

303 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi pastrimin e kanaleve 
kulluese gjatë vitit 1958. 

1958 4 

304 Njoftim i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka, mbi punimet e Sesionit të XI-të të Këshillit Ekonomik 
të Ndihmës Reciproke, mbajtur në Bukuresht nga data 26-
30.06.1958. 

1958 21 

305 Protokoll i mbledhjes së Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
datë 08.10.1958. 

1958 18 

306 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e gjendjes 
së riparim-shërbimeve dhe shërbimeve të ndërtimit në 
kooperativat e artizanatit, së bashku me materialin përkatës. 

1958 26 

307 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kontigjentit të 
ndërmarrjes industriale lokale në Sarandë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 13 

308 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e fuqisë punëtore në sektorin e industrisë lokale dhe të 
artizanatit, së bashku me materialin përkatës. 

1958 9 

309 Udhëzim dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
përmirësimin e gjendjes në minierat e qymyrgurit dhe krijimin 
e ndërmarrjes minerale shtetërore të qymyrgurit në Alarup, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 43 

310 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulim humbjeje të 
ndërmarrjes industriale shtetërore qelq-qeramika në Tiranë, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 7 

311 Urdhëresë e Qeverisë, mbi strukturën e kostos së punimeve në 
shpim-kërkimet dhe shpim-shfrytëzimet e naftës, së bashku 
me materialin përkatës. 

1958 5 
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312 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e IV-ët të vitit 1958, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 11 

313 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e pikës 6 të 
vendimit Nr.70 datë 06.03.1958, për shkurtimin e personelit jo 
mësimor në Universitetin Shtetëror të Tiranës, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 6 

314 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen e biletave të 
transportit në mënyrë të centralizuar nga Ministria e 
Komunikacioneve, së bashku me materialin përkatës. 

1958 5 

315 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mirëmbajtjen e rrugëve 
automobilistike lokale, së bashku me materialin përkatës. 

1958 12 

316 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores, 
mbi përbërjen dhe gradat e ekuipazhit të anijeve tregtare 
detare dhe të peshkimit në Republikën Popullore të 
Shqipërisë, së bashku me materialin përkatës. 

1958 29 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e emulacionit 
socialist në punonjësit e ngarkim-shkarkimit të Drejtorisë së 
Porteve, së bashku me materialin përkatës. 

1958 5 

318 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtypjen e pasqyrave 
statistikore kontable e teknike dhe të regjistrave nga Drejtoria 
e Statistikës, së bashku me materialin përkatës. 

1958 9 

319 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa në lidhje me 
institucionet e mesme arsimore bujqësore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 16 

320 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në ligjin mbi këshillat 
popullore, së bashku me materialin përkatës. 

1958 3 

321 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzim godine, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 8 
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322 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
materiale importi Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit të Tiranës, për ndriçmin e qytetit me rastin e festës së 
15-Vjetorit të Çlirimit. 

1958 13 

323 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sjelljen nga Italia të 30 
copë plugjeve për qilizëm dhe të makinerisë për prodhimin e 
pllakave për ndërtim, së bashku me materialin përkatës. 

1958 3 

324 Urdhëresë e Qeverisë, mbi një ndryshim në urdhëresën Nr. 9 
datë 08.06.1957, mbi shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve 
dhe nëpunësve, së bashku me materialin përkatës. 

1958 2 

325 Informacione të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe të Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Abdyl Këllezi dhe plan masash mbi përmirësimin e punës së 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të lokaliteteve dhe 
qyteteve dhe këshillave popullore përkatëse. 

1958 8 

326 Relacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi dhe korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe 
Kulturës, mbi dhënie fondi për shpërblime. 

1958 5 

327 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
mbi zbatimin e kontratave kolektive për gjashtëmujorin e parë 
të vitit 1958. 

1958 8 

328 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi realizimin 
e fushatës së grumbullimit të të lashtave të vitit 1958 dhe 
masat e marra për përgatitjen e fushatës së të vonave. 

1958 7 

329 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Shkodrës, mbi dëmtimin e prodhimit të grurit në atë rreth. 

1958 4 

330 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Industrisë dhe Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi zbritjen e 
çmimeve të cigareve të dëmtuara dhe të mbetura stoqe të 
markave  "Punëtori", "Ylli" dhe "Drini". 

1958 14 

331 Relacion i specialistëve të Ministrisë së Industrisë, mbi efektin 
ekonomik të shkrirjes së mineraleve të vobekta të kromit, për 
prodhimin e ferro-kromit dhe mundësia e përdorimit për këtë 
qëllim të koncentrateve. 

1958 5 
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332 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi realizimin e planit të 
llojit të cilësisë dhe kostos në Kombinatin e Tekstilit "Stalin". 

1958 8 

333 Relacion i Bashkimeve Profesionale dhe projektudhëzimi 
përkatës, mbi interpretimin e kushteve të caktuara për ngritjen 
e punëtorëve në kategori. 

1958 3 

334 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi ndryshimin e 
nenit 20 të ligjit 680, datë 09.03.1949 dhe anulimin e dekretit 
2167 datë 15.11.1955, mbi kohën e shërbimit ushtarak të 
shtetasve të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1958 2 

335 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave, 
datë 11.11.1958. 

1958 31 

336 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
punëtorëve të personelit teknik dhe administrativ të kantierit 
të ndërtimit të Fabrikës së Pasurimit të Bakrit në Kurbnesh, së 
bashku me materialin përkatës. 

1958 10 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
rregulloren mbi kushtet e dhënies së punës me marrëveshje, 
së bashku me relacionin përkatës. 

1958 6 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vazhdimin e punës së 
projektimit për hidrocentralet e Shkopetit dhe të Bistricës, së 
bashku me materialin përaktës. 

1958 10 

339 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e projektidesë 
për ndërtime individuale në zonën Shkozet-Durrës, së bashku 
me materialin përkatës. 

1958 5 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa fondi për 
ndërtimin e ujësjellësve dhe ndërtimeve të tjera, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 5 

341 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi studimin dhe 
projektimin e disa ujësjellësve, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1958 7 

342 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të Kombinatit të Mishit në Tiranë, së bashku me 
materialin përkatës. 

1958 6 
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343 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimin nr. 447 datë 27.11.1957, mbi ekuivalentet e 
zëvendësimit të detyrimit të grurit e të misrit me elb, tërshërë 
dhe tepë. 

1958 6 

344 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të Fabrikës së Bukës në Tiranë, me materialin 
përkatës. 

1958 14 

345 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës 
Selishtë-Pylli i Pratit në Peshkopi, me materialin përkatës. 

1958 6 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e telatinit 
dhe pajimet e kafshëve të prodhuara prej tij, me materialin 
përkatës. 

1958 7 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e S.M.T-ve në 
Ersekë, Përmet, Kukës dhe Burrel, me materialin përkatës. 

1958 4 

348 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e N.B.SH-ve në 
Roskovec të Fierit, me materialin përkatës. 

1958 5 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e gjendjes 
së kulturës së dafinës, me materialin përkatës. 

1958 5 

350 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shumën që jepet në dobi 
të mjeteve detare dhe valutës në dobi të detarëve, me 
materialin përkatës. 

1958 8 

351 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e tre 
radiostacioneve në fushat e fermës  "Maliq Muço" në 
Xhafzotaj, me materialin përkatës. 

1958 9 

352 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
mbi tregjet, me materialin përkatës. 

1958 9 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e uniformës së 
punonjësve të doganave, me materialin përkatës. 

1958 4 

354 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e fondeve 
shtesë, në bazë të preventivave të reja për depot e karburantit, 
me relacionin përkatës. 

1958 6 
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355 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë, mbi përmirësimin e punës në shkolla 
me materialin përkatës. 

1958 38 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijmin e disa 
specialiteteve të reja në fakultetet e Universitetit Shtetëror të 
Tiranës, me relacionin përkatës. 

1958 4 

357 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pikat shëndetësore të 
Kryqit të Kuq Shqiptar, me materialin përkatës. 

1958 14 

358 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
mbi detyrat e Administratës Shtetërore të Kontrollit të Mjeteve 
të Peshimit dhe të Matjes, me materialin përkatës. 

1958 12 

359 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e disa ndërtesave. 

1958 7 

360 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
për shkëmbimin e të dhënave meteorologjike dhe aerologjike 
në kohë lufte, me materialin përkatës. 

1958 3 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në rregullore 
mbi mënyrën e dokumentimit të gjendjes dhe të qarkullimit të 
mallrave, materialeve dhe vlerave monetare, aprovuar me 
vendimin e Qeverisë Nr.471 datë 21.12.1955 siç është 
ndryshuar me vendimin Nr.288 datë 15.07.1958 me materialin 
përkatës. 

1958 8 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro të disa 
artikujve, me materialin përkatës. 

1958 11 

363 Urdhëresë e Qeverisë, mbi disa ndryshime në urdhëresën Nr.2 
datë 20.01.1958, mbi strukturën e kostos së punimeve të 
ndërtimit dhe të vendosjes së makinerive dhe të pajisjeve, me 
materialin përkatës. 

1958 8 

364 Udhëzim dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin 
e tabelave të pagave të punonjësve të institucioneve dhe 
organizatave qendrore, me materialin përkatës. 

1958 3 
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365 Udhëzim dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e 
punonjësve të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
dhe institucioneve lokale dhe mbi shpërblimin me përqindje 
të punonjësve të arkave të kursimeve shtetërore, me 
materialin përkatës. 

1958 2 

366 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dispozitat e 
kategorizimit dhe tabelat e pagave të punonëtorëve të 
industrisë dhe minierave, gjeologjisë, artizanatit, ndërtimit, 
komunikacionit, tregtisë, grumbullimit, ekonomisë komunale 
dhe tipografisë e prodhimeve farmaceutike, me relacionin 
përkatës. 

1958 6 

367 Udhëzim dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e 
punonjësve të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore nacionale, 
lokale dhe organizatave kooperativiste, me materialin 
përkatës. 

1958 3 

368 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dispozitat e 
kategorizimit dhe tabelat e pagave të punëtorëve të bujqësisë 
dhe të S.M.T-ve, me materialin përkatës. 

1958 2 

369 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi tabelat e pagave të 
punonjësve të arsim-kulturës, shkencës dhe shëndetësisë dhe 
mbi pagat e punonjësve të aktiviteteve ndihmëse etj, dhe të 
nxënësve në ekonomi, me materialin përkatës. 

1958 5 

370 Urdhëresa dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimet dhe ndihmat për punonjësit e kontabilitetit, 
shifrës, personelit teknik të kantierit të ndërtimit si dhe për 
familjet e punonjësve që studiojnë jashtë shtetit, me materialin 
përkatës. 

1958 22 

371 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat dhe shpërblimet 
e ushtarakëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si dhe ndihmat që u jepen 
familjeve të ushtarakëve, që studiojnë jashtë shtetit me 
materialin përkatës. 

1958 39 

372 Urdhëresë e Qeverisë, mbi disa ndryshime në urdhëresën 
Nr.14 datë 06.10.1958, mbi librezat e punës. 

1958 3 
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373 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale, mbi ndërtimin në vend të stufave ekonomike dhe 
të mobiljeve të brendshme të kuzhinës, me materialin 
përkatës. 

1958 66 

374 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
ndërtimin e sillosit të drithit me aftësi 10.000 ton me 
materialin përkatës. 

1958 7 

375 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
ndryshimin e çmimeve të prodhimit të ullinjve me materialin 
përkatës. 

1958 11 

376 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi disa 
masa për t'u kthyer NISH Peshkimi në Durrës në ndërmarrje 
rentabël me materialin përkatës. 

1958 8 

377 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen e 
standardeve nga fillimi i vitit  deri më 15.09.1958. 

1958 6 

378 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e një S.M.T-je 
të re në rrethin e Burrelit, me materialin përkatës. 

1958 2 

379 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi pajisjen e 
personelit të P.T.T-së me uniformë, me materialin përkatës. 

1958 6 

380 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi centralizimin e 
automjeteve në qytetin e Tiranës, së bashku me materialin 
përkatës. 

1958 15 

381 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi përhapjen dhe 
shpërndarjen e shpejtë të shtypit, me materialin përkatës. 

1958 6 

382 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zgjedhjen e 
vendit për ndërtimin e qendrës së re Radio Transmetuese. 

1958 3 

383 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë, mbi aksidentet në punë. 

1958 8 

384 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi vjeljen dhe 
grumbullimin e bimëve industriale. 

1958 4 

385 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zhvillimin e 
fushatës së ndërzimit artificial në dhen e lopë, me materialin 
përkatës. 

1958 5 
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386 Relacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi nevojën e rregullimeve të varrezave të 
dëshmorëve të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1958 3 

387 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e nenit 20 të ligjit 680 
datë 09.03.1949, mbi shërbimin ushtarak të shtetasve të 
Republikës Popullore të Shqipërisë me materialin përkatës. 

1958 6 

388 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë të Këshillit të Ministrave, 
datë 20.12.1958. 

1958 24 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
investimeve. 

1958 2 

390 Informacion i ekipit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi organizimin e ri të Kombinatit të Naftës 
"Stalin". 

1958 15 

391 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e disa 
profesioneve të punëtorëve të sharrave me materialin 
përkatës. 

1958 4 

392 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mungesën e mjeteve të 
xhiros në Kombinatin e Sheqerit "8 Nëntori" në Maliq, me 
materialin përkatës. 

1958 6 

393 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi zbatimin e vendimeve dhe 
urdhërave të Qeverisë si dhe marrëveshjeve protokollare, për 
prodhimin e asortimenteve të vitit 1958 dhe kërkesat e tregtisë 
për vitin 1959. 

1958 17 

394 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e disa 
ndërmarrjeve gjeologjike me materialin përkatës. 

1958 6 

395 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores, 
mbi organizimin, funksionimin dhe detyrat e komisioneve 
ekspert mjeko-punëtore, me materialin përkatës. 

1958 23 

396 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e punëve të 
vështira ku gratë marrin leje barre dhe lindjeje prej 14 javësh 
me materialin përkatës. 

1958 10 
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397 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e punëve në 
kategori për efekte pensioni me materialin përkatës. 

1958 23 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Spartakiadën e Parë 
Kombëtare, me materialin përkatës. 

1958 16 

399 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
fondin e investimeve të vitit 1958 të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, me relacionin përkatës. 

1958 5 

400 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e artikujve që do 
të standartizohen gjatë vitit 1959, me materialin përkatës. 

1958 31 

401 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të punës së llogarisë, me materialin përkatës. 

1958 20 

402 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të 
kredisë me afat të gjatë për vitin 1959, me relacion përkatës. 

1958 13 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e humbjeve 
nga ngritja e kostos së mishit të derrit në ndërmarrjet 
bujqësore shtetërore, me materialin përkatës. 

1958 6 

404 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sjellje plugjesh dhe pjesë 
këmbimi për plugje nga Italia, me materialin përkatës. 

1958 3 

405 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritje në planin e 
grumbullimit të drithrave për vitin 1958, me materialin 
përkatës. 

1958 11 

406 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dekorimin e punonjësve të 
bujqësisë, me materialin përkatës. 

1958 32 

407 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e shpërblimeve 
për realizimin e planit të duhanit, pambukut dhe 
panxharsheqerit, me materialin përkatës. 

1958 6 

408 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e fondit të 
prodhimit dhe të grumbullimit të ullirit për periudhën 1958-
1959, me materialin përkatës. 

1958 12 

409 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.370 datë 07.08.1956, mbi masat për luftimin e 
disa sëmundjeve të përbashkëta në njerëz dhe kafshë dhe për 
përmirësimin e shërbimit veterinar me materialin përkatës. 

1958 7 
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410 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e arkës dhe të 
kreditit për tremujorin e parë të vitit 1959 me materialin 
përkatës. 

1958 14 

411 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e një trualli. 

1958 4 

412 Raport i kryetarit të grupit të specialistëve tanë, mbi rezultatet 
e bisedimeve midis komisionit të specialistëve shqiptarë dhe 
çekosllovakë, për akordimin e ndihmës nga ana e Republikës 
Çekosllovake, Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1958 6 

413 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi riorganizimin e Byrosë Teknike pranë Bashkimit Qendror 
të Kooperativave të Artizanatit. 

1958 14 

414 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, shqyrtuar në mbledhjen e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 20.12.1958, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në ekspozitat bujqësore të vitit 
1959. 

1958 3 

415 Projekttraktat, mbi tregtinë dhe lundrimin midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe R.D. Gjermane. 

1958 9 

416 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi njohjen e 
vjetërsisë në punë arsimtarëve që kanë punuar jashtë shtetit. 

1958 3 

417 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet dhe mënyrën e 
grumbullimit të perimeve dhe frutave si dhe mbi disa masa të 
tjera lidhur me to me materialin përkatës. 

1958 40 

418 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
realizimin e ndërtimeve në industrinë e material ndërtimit. 

1958 7 

419 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e ndërmarrjeve industriale lokale në rrethin e Pogradecit, me 
materialin përkatës. 

1958 7 

420 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
zbatimin e kontratave kolektive për nëntëmujorin e vitit 1958 
në ndërmarrjet e sektorit industri-miniera. 

1958 7 

421 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi grumbullimin e 
qumështit nga organet e tregtisë shtetërore, me relacionin 
përkatës. 

1958 4 
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422 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e planit të 
eksportit si nëntëmujor, për vitin 1958. 

1958 7 

423 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi zgjerimin e 
organizimit të shërbimit shëndetësor në ndërmarrjet e 
prodhimit. 

1958 10 

424 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi gjendjen 
teknike të motovelierit "Ali Kelmendi" me materialin përkatës. 

1958 2 

425 Relacion i Drejtorisë Hidroteknike pranë Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi projektimin e hidrocentraleve të fshatrave dhe 
kanalizimeve të qyteteve. 

1958 7 

426 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi mënyrën e kthimit të 
kredive agrare me afat të gjatë nga kooperativat bujqësore. 

1958 7 

427 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e vendimit të 
Plenumit të nëntorit të vendimit të Komitetit Qendror të 
Partisë së Punës së Shqipërisë, për shtimin e mishit dhe 
qumështit dhe sigurimin e numrit të krerëve pranë 
kooperativave bujqësore. 

1958 11 

428 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi prodhimin e fidanëve, 
hardhive të sharrtuar. 

1958 17 

429 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ndryshimin e drejtimit 
ekonomik të N.B.SH-ve. 

1958 6 

430 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi eksperimentimin e 
bimëve etero-oleoze gjatë vitit 1958. 

1958 4 

431 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi rezultatet e 
eksperimentimit të varieteteve të panxharsheqerit dhe 
sigurimi i farës për mbjelljet e vitit 1959. 

1958 9 

432 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi rezultatet e llojeve të 
reja të grurit të mbjellur në vjeshtën e vitit 1957. 

1958 10 

433 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljet e vjeshtës. 1958 3 

434 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Shtetëror 
të Grumbullimeve, mbi vjeljen dhe grumbullimin e bimëve 
industriale. 

1958 7 
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435 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi gjendjen 
e fabrikave të miellit dhe të orizit dhe masat e marra për 
përmirësimin e kualitetit dhe eksperimentimin e standardeve 
të miellrave e orizit. 

1958 5 

436 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gjendjen e industrisë së cigareve dhe masat që duhen marrë. 

1958 6 

437 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Lushnjes, mbi kërkesë kredie dhe planifikimi të lëndës së 
drurit për disa shtëpi të përmbytura në rrethin e Lushnjes. 

1958 3 

438 Informacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi furnizimin e zonave që 
izolohen nga dimri dhe mbi masat për sigurimin e rezervave 
dimërore në patate, qepë etj. 

1958 4 

3 Vendime qarkulluese.   

439 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie dhe refuzim 
pensionesh, për merita shërbimi dhe njohjen dhe refuzimin e 
njohjes së vjetërsisë së shërbimit për periudhën para datës 7 
prill 1939. 

1958 230 

440 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi nderimin e kujtimit të 
sh. Petru Groza, President i Asamblesë së Madhe të 
Republikës Popullore të Rumanisë dhe të shokut Georgi 
Damianov, Kryetar i Presidiumit të Asamblesë Popullore të 
Republikës Popullore të Bullgarisë. 

1958 4 

441 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e shpërndarjes 
së mallrave të përdorimit të gjerë të prodhuara në vend. 

1958 3 

442 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërime dhe 
shkarkime kuadrosh me materialin përkatës. 

1958 36 

443 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shërbimin hidrografik të 
Marinës Luftarake, për sigurimin e lundrimit në bregdetin 
tonë. 

1958 14 

444 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në emisionin e 
bankënotave, me materialin përkatës. 

1958 28 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

445 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e industrisë 
shtetërore të veprimtarisë së prodhimit të pijeve alkoolike dhe 
përpunimit të frutave dhe perimeve. 

1958 14 

446 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve të 
energjisë elektrike, për konsumatorët joindustrialë dhe të 
motopompave, pompave spërkatëse dhe bidonave të 
qumështit për kooperativat bujqësore me materialin përkatës. 

1958 13 

447 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e organikës 
së Drejtorisë Speciale. 

1958 4 

448 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi rezultatet e heqjes së plotë të sistemit të 
triskëtimit me materialin përkatës. 

1958 29 

449 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e vendimeve 
të Arbitrazhit Shtetëror me materialin përkatës. 

1958 28 

450 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thirrjen e Konferencës 
Kombëtare të zhvillimit të gjedhit. 

1958 6 

451 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
ndryshimeve në statutin e shoqërisë për ndihmën e Ushtrisë 
dhe Mbrojtjes. 

1958 4 

452 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve të 
shitjes me shumicë dhe me pakicë dhe të çmimeve të 
grumbullimit të prodhimeve bujqësore. 

1958 141 

453 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e çmimeve 
me shumicë, pakicë dhe çmimeve me shumicë pa tatim mbi 
xhiro për produktet industriale e ushqimore me materialin 
përkatës. 

1958 323 

453/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve 
me shumicë, pakicë dhe çmimeve me shumicë pa tatim mbi 
xhiro për produktet industriale e ushqimore me materialin 
përkatës. 

1958 298 

454 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kontigjentit 
dhe fondit të pagave të Drejtorisë Speciale. 

1958 14 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

455 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e tokave 
për nevojat e ekonomisë popullore me materialin përkatës. 

1958 119 

456 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamujve të 
kuq tranzitorë ndërmarrjeve, organizatave e kolektivave 
fituese në garat socialiste me materialin përkatës. 

1958 46 

457 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e disa mullinjve 
me fuqi motorike, pasuri shtetërore, koop. bujqësore, me 
materialin përkatës. 

1958 9 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rabatet dhe marzhet për 
ndërmarrjet shtetërore të farnave dhe furnizimeve bujqësore 
me materialin përkatës. 

1958 9 

459 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi asfaltimin e rrugës që 
shkon në N.I.SH Tulla në Tiranë me materialin përkatës. 

1958 4 

460 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen ekonomiko-
financiare të N.I.L Material- Ndëritimit në Korçë, me 
materialin përkatës. 

1958 6 

461 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rendimenteve të kulturave të vona, të realizuara për të gjithë 
sektorët e prodhimit në vitin 1957. 

1958 32 

462 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e vendimit Nr. 
235 datë 13.11.1950 të Komisionit të Posaçëm, mbi internimin 
dhe dëbimin si masë administrative. 

1958 5 

463 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi heqje dënimesh 
disiplinore, dhënë kuadrove për gabime në kryerjen e detyrës. 

1958 12 

464 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes me Republikën Popullore të Polonisë, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 1958-1960 me 
materialin përkatës. 

1958 4 

465 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi mallrat që do 
standartizohen gjatë vitit 1958. 

1958 15 

466 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e marrëveshjes 
së komunikacionit ajror me Republikën Popullore të 
Hungarisë me materialin përkatës. 

1958 18 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

467 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e kontratës 
tip, për grumbullimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale 
nga ndërmarrjet shtetërore të grumbullimit. 

1958 13 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e të 
ardhurave të nxjerra nga puna e ushtarakëve, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1958 3 

469 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e transportit 
hekurudhor me materialin përkatës. 

1958 7 

470 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
përbërjeve të kolegjiumeve të Komisionit të Planit dhe 
ministrive me materialin përkatës. 

1958 19 

471 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ditës së zgjedhjes për 
gjykatat popullore, me materialin përkatës. 

1958 8 

472 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi thirrjen e Konferencës Kombëtare të 
Punojësve të Ndërtimit me materialin përkatës. 

1958 4 

473 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shpërblim për 
agronomët e kooperativave bujqësore. 

1958 3 

474 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në shpenzimet 
për rroga në planin e arkës së tremujorit të parë të vitit 1958 
me materialin përkatës. 

1958 6 

475 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e parkut 
të delegacioneve. 

1958 1 

476 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e pjesshëm 
të mineralit të kromit në Kalimash, me materialin përkatës. 

1958 7 

477 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thithjen e ndërmarrjes 
tregtare shtetërore në Ulëz nga N.SH. e Furnizimit të 
punëtorëve në Rubik. 

1958 7 

478 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie huaje nga 
Buxheti Nacional, me materialin përkatës. 

1958 8 
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479 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e normës 
Nr.1/A për veshmbathjen e oficerëve të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, me materialin përkatës. 

1958 7 

480 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në vendimin Nr. 
359 datë 22.12.1954, mbi stimulacionet e studentëve 
universitarë jashtë shtetit, me materialin përkatës. 

1958 4 

481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin dhe 
thjeshtimin e pasqyrave statistikore me materialin përkatës. 

1958 13 

482 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi dhënie fondi për 
shpërblime e ndihma ministrive dhe ndërmarrjeve me 
materialin përkatës. 

1958 23 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e fermës 
blegtorale të NBSH-së të Vurgut të rrethit të Sarandës, me 
materialin përkatës. 

1958 3 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e listave të 
fondit vjetor për pagat personale, me materialin përkatës. 

1958 13 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e një shtëpie 
pushimi, me materialin përkatës. 

1958 5 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e planit të 
grumbullimit të drithrave të bukës, me materialin përkatës. 

1958 10 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e qendrës së 
rritjes së derrave të fshatit Boboshticë nga NSH Grumbullimi 
në Korçë, Ndërmarrjes Bujqësore në Korçë. 

1958 3 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbrojtjen e interesave të 
shtetasve shqiptarë në Argjentinë, me materialin përkatës. 

1958 4 

489 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e planit të 
prodhimit të miellrave të vitit 1958, me materialin përkatës. 

1958 5 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në nenin 17 të 
rregullores, mbi procedurën e vendosjes së ndryshimit të 
evidentimit dhe kontrollit të normave të punës, aprovuar me 
vendimin Nr. 314 datë 16.06.1956. 

1958 12 
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491 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.180 datë 31.05.1955, mbi 
normat e ngarkim-shkarkimit të anijeve të huaja, me 
materialin përkatës. 

1958 5 

492 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 2000 dollarëve 
për riparim anijesh, me materialin përkatës. 

1958 6 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e afateve 
maksimale të paraqitjes së bilanceve, me materialin përkatës. 

1958 9 

494 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në Buxhetin 
e Kryeministrisë, me materialin përkatës. 

1958 3 

495 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punën me orar të 
reduktuar në disa sektorë të shëndetësisë të rrezikshëm dhe të 
dëmshëm për shëndetin me materialin përkatës. 

1958 9 

496 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa kontigjenti 
ministrive, Drejtorisë së Radio Difuzionit dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave me materialin 
përkatës. 

1958 38 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e investimeve të Kombinatit të Naftës për vitin 1958, 
me materialin përkatës. 

1958 9 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë fondi për 
investimet e rrethit të Korçës, me materialin përkatës. 

1958 4 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi transportimin e një sasie 
minerali kromi, nga miniera e Kam Tropojës në Shëngjin, me 
materialin përkatës. 

1958 11 

500 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në planin e 
grumbullimit të farës së grurit për vitin 1958, me materialin 
përkatës. 

1958 6 

501 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.11 datë 21.01.1957, mbi vlerësimin e makinerive 
që iu shitën kooperativave bujqësore nga ndërmarrjet ose 
institucionet shtetërore. 

1958 2 
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502 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
kthimit të kreditit agrar të papaguar me kohë nga disa 
kooperativa bujqësore me materialin përkatës. 

1958 9 

503 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kufijtë e çmimeve të 
shitjes me pakicë nga kolektivat tregtare private, me 
materialin përkatës. 

1958 7 

504 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e Komisionit 
Shtetëror të Rezervave të Mineraleve të Dobishme, me 
materialin përkatës. 

1958 4 

505 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
së Komisionit Shtetëror të Rezervave të Mineraleve të 
Dobishme, me materialin përkatës. 

1958 11 

506 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në planin e 
investimeve për Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, me materialin përkatës. 

1958 4 

507 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kuotës ditore 
të pagesës në shtëpitë e pritjes, me materialin përkatës. 

1958 2 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen e gjykatave me 
mjetet materiale, me materialin përkatës. 

1958 8 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.57 datë 27.02.1958, mbi planin e vitit 1958 me 
materialin përkatës. 

1958 3 

510 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të Kombinatit të Yndyrnave, me materialin përkatës. 

1958 15 

511 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përfaqësimin e Ushtrisë 
sonë Popullore në Spartakiadën e ushtrive të vendeve 
pjesëmarrëse të Traktatit të Varshavës, me materialin përkatës. 

1958 4 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e dy fabrikave 
të qelqit, me materialin përkatës. 

1958 5 

513 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e 
investimeve të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Shkodrës, me materialin përkatës. 

1958 6 
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514 Vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi ndërtimin e selisë së Ambasadës Sovjetike në 
Tiranë si dhe mbi dhurimin e tokës Qeverisë së B.R.S.S. për 
ndërtimin e selisë së ambasadës. 

1958 11 

515 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë burse studentëve 
të Fakultetit të Fiskulturës, me materialin përkatës. 

1958 7 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në Buxhetin 
e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të 
Tiranës, me materialin përkatës. 

1958 7 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një fondi në 
valutë Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, për 
pagimin e shpenzimeve që na takojnë për botimin e së 
përkohshmes "Probleme të paqes dhe të socializmit" me 
materialin përkatës. 

1958 5 

518 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e gjykatave të qarqeve 
dhe gjykatave popullore të qendrave dhe të juridiksionit 
tokësor të tyre, me materialin përkatës. 

1958 13 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në Buxhetin 
Lokal. 

1958 5 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndreqje në planin e 
vitit 1958, me materialin përkatës. 

1958 25 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të Kombinatit Kimiko-Metalurgjik. 

1958 18 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë investimesh në 
Buxhetin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, me materialin 
përkatës. 

1958 6 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e numrit të 
gjyqtarëve dhe të ndihmësgjyqtarëve të gjykatave popullore, 
me materialin përkatës. 

1958 11 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi premion e lirës 
egjiptiane, me materialin përkatës. 

1958 10 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e Teknikumit 
Industrial të mbrëmjes, me materialin përkatës. 

1958 7 
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526 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në vendimin e 
Këshillit të Ministrave, mbi përqindjen e interesit bankar, me 
materialin përkatës. 

1958 6 

527 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkëmbimin e një 
shtëpie private me një shtëpi shtetërore, me materialin 
përkatës. 

1958 8 

528 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
ndërmarrjeve industriale, me materialin përkatës. 

1958 33 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
bukës për vitin 1958, me materialin përkatës. 

1958 4 

530 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkollën trevjeçare dhe 
katërvjeçare me korrespondencë "V. I. Lenin". 

1958 3 

531 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen me kredit 
agrar të bagëtive të trasha për llogari të tremujorit të parë të 
vitit 1959, me materialin përkatës. 

1958 3 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
bilancin e pagesave të tregtisë së jashtme për vitin 1959, me 
materialin përkatës. 

1958 12 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në 
rregulloren mbi mbrojtjen lokale kundërajrore, me materialin 
përkatës. 

1958 3 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të fabrikës së qelqit dhe të xhamit në Kavajë si dhe 
të rindërtimit të fabrikës së qelqit në Korçë me materialin 
përkatës. 

1958 23 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi Komisionin e Lartë të 
Atestimit, me materialin përkatës. 

1958 7 

536 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin në Tiranë të 
shkollës së posaçme për edukimin e fëmijëve me sjellje të 
këqia, me materialin përkatës. 

1958 6 

537 Ligj i Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi pjesëmarrjen në punën fizike të drejtuesve dhe 
punonjësve të tjerë të administratës dhe të ushtrisë. 

1958 5 
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538 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mosprodhimin e 40 ton 
vaj kikiriku në vitin 1958, me materialin përkatës. 

1958 7 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e investimeve lokale për vitin 1958, me materialin 
përkatës. 

1958 6 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e numrit të 
kursantëve për muratorë e karpentierë, me materialin 
përkatës. 

1958 6 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
hekurishteve jashtë përdorimit dhe mbi çmimet e blerjes së 
tyre me materialin përkatës. 

1958 12 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë kufi financimi për 
disa objekte, me materialin përkatës. 

1958 5 

543 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat personale të 
Kryeministrisë, me materialin përkatës. 

1958 3 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen me kredit 
agrar të bagëtive për llogari të gjashtëmujorit të parë të vitit 
1959, me materialin përkatës. 

1958 6 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e Marinës 
Luftarake, me materialin përkatës. 

1958 27 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
investimeve të Ministrisë së Bujqësisë, me materialin përkatës. 

1958 9 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie toke për 
ndërtimin e Ambasadës së Republikës Çekosllovake në 
Tiranë. 

1958 4 

548 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e anëtarëve të 
Komitetit të Çmimeve të Republikës. 

1958 3 

549 Urdhëresë e Qeverisë, mbi disa ndryshime në urdhëresën 
Nr.14 datë 23.12.1957, mbi shpërblimet e udhëtimit për 
personat që dalin jashtë shtetit me materialin përkatës. 

1958 8 

550 Urdhëresë e Qeverisë, mbi një shtesë në urdhëresën e Qeverisë 
Nr.15 datë 04.11.1955, mbi grumbullimin e detyrueshëm të 
prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1958 3 
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551 Urdhëresë e Qeverisë, mbi disa ndryshime në urdhëresën e 
Qeverisë Nr.6 datë 12.01.1955, mbi fondin e drejtorit në 
ndërmarrjet ekonomike shtetërore me rëndësi nacionale dhe 
lokale, që administrohen në hozrashot të plotë me relacionin 
përkatës. 

1958 3 

552 Urdhëzim i Qeverisë, mbi kuptimin e nenit 29 të urdhëresës së 
Qeverisë Nr. 9 datë 06.06.1957, mbi shpërblimet e udhëtimit të 
punëtorëve dhe nëpunësve. 

1958 4 

553 Udhëzim i Qeverisë mbi një ndryshim në udhëzimin Nr.2 datë 
19.01.1955, mbi trajtimin ekonomik të emigrantëve politikë që 
ndodhen në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1958 2 

554 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, mbi mbledhjet e prodhimit dhe 
masat për gjallërimin e tyre. 

1958 19 

555 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale, mbi mënyrën e shpalljes së 
propozimeve të punonjësve. 

1958 4 

556 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi festimin e ditës së 
minatorit, naftëtarit dhe punonjësve të ndërtimit dhe të 
komunikacionit me materialin përkatës. 

1958 5 

557 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e disa 
ministrive dhe institucioneve në ndërtesa administrative. 

1958 2 

558 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e shtëpive të 
banimit pronë shtetërore, që ndodhen në fshatra. 

1958 2 

559 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e zbatimit të 
kontratave shtetërore. 

1958 3 

560 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendeve të 
ndërtimit. 

1958 2 

561 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi punën jashtë kohës 
normale me materialin përkatës. 

1958 9 

562 Udhëzim, mbi paradhëniet për grumbullimin e barit. 1958 2 

563 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e rregullt, 
mirëmbajtjen dhe higjienën e sallave të teatrove, estradave 
dhe kinemave. 

1958 4 
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564 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi interpretimin e 
dispozitave të rregullores për shqyrtimin e kërkesave dhe 
deklarimin e shtetasve me materialin përkatës. 

1958 4 

565 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin financiar 
për vitin 1958 me materialin përkatës. 

1958 13 

566 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi planifikimin e krijimit 
të rezervave të sigurimit për materialet dhe lëndët e para të 
vendit dhe të importit. 

1958 3 

567 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kuptimin e disa 
dispozitave të rregullores, mbi Arkivin Qendror Shtetëror 
Historik të Republikës Popullore të Shqipërisë me materialin 
përkatës. 

1958 8 

568 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimet në fshat me 
materialin përkatës. 

1958 4 

569 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi sqarime në lidhje me 
tabelën e pagave të punonjësve drejtues administrativë dhe 
inxhiniero-teknikë të ndërmarrjeve nacionale të materialeve të 
ndërtimit, pranuar me vendim Nr.118 datë 29.03.1956 të 
Këshillit të Ministrave. 

1958 2 

570 Udhëzim i Këshillit të Minstrave, mbi pjesëmarrjen e 
Bashkimeve Profesionale në ndarjen e banesave për 
punonjësit me materialin përkatës. 

1958 5 

571 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen në punë 
fizike të kuadrove drejtues dhe nëpunës të Aparatit të Partisë 
dhe të Shtetit. 

1958 63 

572 Udhëzim i Qeverisë, mbi lidhjen e marrëveshjeve protokollare 
dhe të kontratave për vitin 1959 me materialin përkatës. 

1958 4 

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

1958 8 

574 Urdhër mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi xhiro dhe të 
tarifave të tatimit mbi xhiro. 

1958 1 
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575 Urdhër mbi tërheqjen direkt nga Drejtoria e Ekonomisë 
Komunale si nga N.SH.SH.M.I.A., ashtu dhe nga 
N.T.SH.V.A.K-u të mallrave të importit. 

1958 1 

576 Urdhër, mbi caktimin e vendeve të përshtatshme për poligone 
qitjeje. 

1958 4 

577 Urdhër, mbi mbulimin e diferencës, rrjedhur nga ulja e 
çmimeve me materialin përkatës. 

1958 5 

578 Urdhër, mbi përmirësimin e punës së Zyrës së Shërbimeve 
Diplomatike me materialin përkatës. 

1958 16 

579 Urdhër, mbi ngritjen e një komisioni për të vërtetuar 
përdorimin e depove. 

1958 1 

580 Urdhër, mbi disa ndryshime në planin e importit. 1958 4 

581 Urdhër, mbi rishqyrtimin e standardeve me materialin 
përkatës. 

1958 7 

582 Urdhër, mbi emërim komisioni për organizimin dhe 
përpunimin e çështjeve të evakuimit të popullsisë nga qytetet 
më të rëndësishme. 

1958 3 

583 Urdhër, mbi emërim komisioni për organizimin e pjesëmarrjes 
në punë fizike. 

1958 3 

4 Sekretaria e Përgjithëshme.   

584 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.02.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi ndryshime në përbërjen e Qeverisë dhe mbi 
faljen e detyrimeve të prapambetura në natyrë dhe në të holla 
të ekonomive anëtare të kooperativave bujqësore e blegtorale. 

1958 5 

585 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës 
mbi shtesat në planin e dytë pesëvjeçar për zhvillimin e 
ekonomisë e kulturës së Republikës Popullore të Shqipërisë 
dhe mbi aprovimin e planit të vitit 1958. 

1958 249 
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586 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbi 
dëgjimin e informacionit të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
shokut Mehmet Shehu, mbi punën e Delegacionit Qeveritar të 
Republikës Popullore të Shqipërisë në mbledhjen e Këshillit  
Ekonomik dhe Komitetit Konsultativ të vendeve pjesëmarrëse 
të Traktatit të Varshavës, mbajtur në Moskë më 22-24 maj 
1958. 

1958 3 

587 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1958, mbi shqyrtimin e raportit mbi realizimin e planit 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 1958 si dhe vendime dhe 
urdhëresa, mbi ndryshim dispozitash në vendimet dhe 
urdhëresat e Këshillit të Ministrave dhe të dekreteve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1958 228 

588 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958 dhe raportet me pasqyrat përkatëse, mbi shifrat 
kryesore për projektplanin e pesëvjeçarit të tretë 1961-1965 të 
zhvillimit të ekonomisë popullore. 

1958 52 

589 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958 dhe 10.11.1958, së bashku me materialin e vendimin 
përkatës, mbi rezultatet e arritura në zbatimin e Buxhetit të 
Shtetit për vitin 1957 si dhe mbi plotësimin e planit 
nëntëmujor të vitit 1958 dhe për zbatimin e Buxhetit të Shtetit 
për nëntëmujorin e vitit 1958. 

1958 149 

590 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
03.12.1958, së bashku me vendimin përkatës, mbi aprovimin e 
planit të zhvillimit ekonomik e kulturor dhe të buxhetit për 
vitin 1959 të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1958 86 

591 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
realizimin e kostos më 1957 dhe në tremujorin e parë të vitit 
1958. 

1958 9 

592 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi projektplanin e 
qarkullimit të mallrave dhe bilancit të të ardhurave e 
shpernzimeve të popullatës për vitin 1959. 

1958 11 
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593 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Minstrave, mbi krijimin e 
rezervave të sigurimit për materialet e importit dhe lëndët e 
para dhe planifikimin e krijimit të rezervave dhe vërtetimin e 
tyre me anë të inventarëve fizikë. 

1958 46 

594 Plane masash, kontrolli, grafike e informacione, dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
zbatimin e vendimeve të Plenumit të shkurtit 1958 dhe të 
Kongresit të III-të të Koop. Konsumit. 

1958 29 

595 Përshëndetje të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, drejtuar shokëve Enver Hoxha, Sekretar i Parë i 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Spiro 
Koleka, anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës së Shqipërisë dhe Zëvendëskryeministër i 
Republikës Popullore të Shqipërisë, me rastin e 50-Vjetorit të 
datëlindjes së tyre. 

1958 3 

596 Letra të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, drejtuar K.Q.B.R.P.SH., komiteteve të Partisë dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve dhe Drejtorisë së 
Ndërmarrjes Bujqësore në Maliq, mbi arritjen e rezultateve të 
larta në realizimin e planit dhe të angazhimeve të marra para 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1958 37 

597 Përshërndetje të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë e Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, drejtuar kolektivave punonjëse të ndërmarrjeve: 
Uzina "Enver", NISH Goma në Durrës dhe Fabrikës së 
Çimentos "Vaso Kadia" në Shkodër, me rastin e festave 
jubilare të krijimit të tyre. 

1958 7 

598 Relacione, raporte të Komisionit të Kontrollit e të Këshillit 
Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi teknikën e sigurimit 
në punë. 

1958 19 
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599 Vendime të Kuvendit Popullor dhe letër e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, mbi dorëheqjen e 
Qeverisë, pranimin e kësaj dorëheqjeje dhe emërimin e 
Qeverisë së re, të kryesuar nga shoku Mehmet Shehu. 

1958 3 

600 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrotjes Popullore, mbi organizimin dhe zhvillimin e 
zgjedhjeve për deputet në repartet ushtarake. 

1958 1 

601 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
trajtimin e ushtarakëve në vendin tonë. 

1958 32 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
aprovimin e projektdekretit, mbi shërbimin ushtarak të 
detyruar. 

1958 3 

603 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi ndalimin e 
udhëtimeve për të huajt në qytetin dhe periferinë e Vlorës. 

1958 2 

604 Urdhëra, udhëzime të Kryeministrisë dhe materialet 
përkatëse, mbi krijimin dhe funksionimin e komisioneve të 
evakuimit të popullsisë së qyteteve kryesore të vendit. 

1958 75 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e poligoneve të 
qitjeve të Ushtrisë Popullore. 

1958 6 

606 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi ruajtjen e sekretit dhe masat e 
marra kundrejt personave që neglizhojnë në këtë drejtim. 

1958 14 

607 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi gjendjen e shërbimit zjarrfikës dhe 
masat e marra për përgatitjen e kuadrit. 

1958 5 

608 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi sigurimin dhe ruajtjen e jashtme të 
depove shtetërore dhe ushtarake. 

1958 28 

609 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi trajtimin e të 
burgosurve shtetas të huaj. 

1958 2 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e protokollit të shkëmbimit të të dhënave 
meteorologjike e aerologjike në kohë lufte. 

1958 3 
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611 Protokoll dhe materiale mbi bisedimet dhe vizitat e 
Delegacionit Qeveritar Çekosllovak me në krye V. Shiroki. 

1958 150 

612 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi delegacionin 
qeveritar që do të vizitojë Republikën Çekosllovake dhe 
R.D.Gjermane. 

1958 3 

613 Thirrje e Sovjetit Suprem të Bashkimit Sovjetik, drejtuar 
parlamenteve dhe qeverive të gjithë botës, mbi forcimin e 
paqes dhe të miqësisë së popujve të botës. 

1958 6 

614 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
konkluzionet e arritura në mbledhjen e organizuar me 
titullarët e përfaqësive diplomatike të vendit tonë në vendet e 
tjera, rreth forcimit të pozitës ndërkombëtare të vendit tonë. 

1958 33 

615 Deklaratë e Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë, 
mbi gjendjen e krijuar në ngushticën e Tajvanit. 

1958 4 

616 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi njohjen e Qeverisë së Re të Sudanit. 

1958 2 

617 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pranimin e propozimit të Legatës 
Indiane në Romë, mbi dhënie vize për të hyrë e dalë nga vendi 
ynë, personelit diplomatik në baza reciprociteti. 

1958 1 

618 Nota, ftesa dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në kongrese, konferenca dhe panaire ndërkombëtare. 

1958 51 

619 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi manovrat e 
fuqive perëndimore për të penguar dorëzimin e arit që i 
përket vendit tonë dhe masat që duhen marrë për të 
paralizuar këto manovra. 

1958 3 

620 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi bisedimet 
e zhvilluara me autoritetet greke për pastrimin e kanalit të 
Korfuzit. 

1958 35 
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621 Propozim dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ndryshime në 
marrëveshjen mbi masat për të ndaluar ose zgjidhur 
incidentet kufitare. 

1958 3 

622 Protokoll dhe materiali përkatës, mbi bisedimet midis 
delegacioneve shqiptaro-jugosllave në mbledhjen e 
përbashkët të komisionit për ekonominë ujore. 

1958 75 

623 Relacion i Ambasadës së Republikës Ppopullore të Shqipërisë 
në Rumani, mbi bisedimet e zhvilluara për importimin e 
drithit për nevojat e vendit tonë. 

1958 3 

624 Projektnotë e Ministrisë së Tregtisë për Qeverinë Gjermane 
dhe notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, dërguar Qeverisë 
Sovjetike, mbi dërgimin e specialistëve për projektimin e 
veprave industriale dhe të bonifikimit, që do të ndërtohen në 
vendin tonë. 

1958 10 

625 Marrëveshje, protokolle të përfunduara me vendet e 
demokracive popullore, mbi dhënie kredish, shkëmbim 
mallrash, lundrimin, tregtinë dhe pagesat jotregtare. 

1958 144 

626 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi plotësimin e kërkesës së Qeverisë 
Koreane për t'i dhënë një sasi bitumi. 

1958 2 

627 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin e 
Kontrollit të Shtetit, mbi ndryshime në përbërjen e Kolegjumit 
të atij institucioni. 

1958 3 

628 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë, mbi organizimin dhe 
hapjen në Tiranë të Ekspozitës Industriale Çekosllovake. 

1958 1 

629 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin dhe shtesa në 
organikat e SH.N.U.M-it dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

1958 3 

630 Vendime të Këshillit të Ministrave, rregullore dhe materiali 
përkatës, mbi kompetencat e shërbimit statistikor në vendin 
tonë dhe mbi përmirësimin dhe thjeshtimin e pasqyrave 
statistikore. 

1958 36 
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631 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi dërgime 
delegacionesh për të marrë eksperiencë në Bashkimin Sovjetik. 

1958 24 

632 Detyra të vëna nga shoku Mehmet Shehu, për probleme që 
kërkojnë zgjidhje në bashkëpunim me ministritë dhe drejtoritë 
e ndërmarrjeve nacionale. 

1958 5 

633 Letër e Fejzo Ismailit, deputet i zonës së Tepelenës, dërguar 
shokut Mehmet Shehu, mbi kërkesat që i kanë paraqitur 
zgjedhësit e zonës 151 për ndërtim rrugësh dhe spitalesh. 

1958 2 

634 Informacion i Komisionit të Kontrollit, mbi zbatimin e 
detyrave të lëna nga ekipi qeveritar në rrethin e Elbasanit. 

1958 3 

635 Relacion, mbi krijimin e rojeve operative në qendër e në 
rrethe. 

1958 4 

636 Informacione mujore të Komisionit të Kontrollit, mbi 
problemet më të rëndësishme që kanë dalë gjatë kontrolleve të 
ushtruara në ndërmarrje, institucione e kooperativa. 

1958 91 

637 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollin e administrimit të vlerave materiale dhe monetare 
në disa reparte të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1958 8 

638 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi dekorimin e kuadrove të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe të këshilltarëve sovjetikë, që punojnë në këtë 
institucion. 

1958 15 

639 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
28.01.1958, 07.07.1958 dhe 06.10.1958 me materialin përkatës, 
mbi aprovimin e planit të çështjeve që do të shqyrtojë Këshilli 
i Ministrave gjatë katër 3-mujorëve të vitit 1958. 

1958 38 

640 Urdhër i Kryeministrisë, mbi ndalimin e gjuetisë në 
rezervuarin e Sukthit. 

1958 3 

641 Projektudhëzim, mbi përdorimin e vendimeve qarkulluese të 
Këshillit të Ministrave. 

1958 2 

5 Industri-Miniera-Artizanat.   
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642 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi gjendjen dhe masat e marra për përmirësimin e 
mëtejshëm të industrisë ushqimore. 

1958 64 

643 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi zhvillimin e industrisë së material ndërtimit. 

1958 63 

644 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.08.1958, raport, pasqyra dhe informacione, mbi prodhimin 
dhe furnizimin e tregtisë e kooperativave, me artikuj, mobilje, 
orendi, tulla, tjegulla e poçeri. 

1958 71 

645 Evindenca dhe korrespondencë, mbi realizimin e planit dhe 
masat e marra për realizimin e tij. 

1958 188 

646 Relacion, mbi realizimin e planit tetëmujor të eksportit. 1958 2 

647 Projektvendim dhe materiali përkatës dhe relacione e 
informacione, mbi shtesa e ndryshime në planin e prodhimit 
të makaronave, sapunit e të industrisë së drurit. 

1958 16 

648 Informacione të Komisionit të Planit e të Kontrollit të Shtetit, 
mbi rendimentin e punës në industri dhe masat për ngritjen e 
tij. 

1958 11 

649 Raport i Ministrisë së Inudstrisë dhe Minierave, mbi punën e 
kryer nga specialistët sovjetikë për projektimin e veprave të 
reja të industrisë sonë. 

1958 3 

650 Raporte, relacione dhe informacione, mbi prodhimin e 
asortimenteve të reja, mbi përmirësimin e cilësisë dhe koston e 
prodhimeve industriale. 

1958 25 

651 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e të plotfuqishmëve për kontrollin e standardeve dhe 
relacione e informacione, mbi gjendjen, respektimin dhe 
ndryshimin e standardeve shtetërore. 

1958 21 

652 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
repartet xheniere të punës. 

1958 6 
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653 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si dhe 
informacion, mbi krijimin e kushteve lehtësuese për 
pjesëmarrjen e gruas në prodhim. 

1958 33 

654 Relacione, raporte, informacione të Komitetit Shtetëror të 
Gjeologjisë të Ekspeditave Gjeologjike Sovjetike, mbi punimet 
dhe kërkimet gjeologjike të kryera për zbulimin e 
vendburimeve të reja minerale e të naftës. 

1958 121 

655 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
zbatimin e detyrave të lëna, lidhur me zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin, ruajtjen dhe 
mirëmbajtjen e makinerisë dhe mbi zbatimin e preventivave 
në Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë. 

1958 14 

656 Raporte dhe relacione, mbi zhvillimin e gjeologjisë, mbajtur në 
konferecat kombëtare të gjeologjisë si dhe rezolucion i 
Konferencës së II-të Tekniko-Shkencore të Gjeologjisë. 

1958 48 

657 Relacione të Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në konferencat ndërkombëtare të 
organizuara nga KENR-i për gjelogjinë. 

1958 20 

658 Raporte, relacione dhe informacione, mbi veprimtarinë e 
ekipit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërissë 
dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë në Kombinatin e Naftës në Qytetin Stalin, në 
drejtim të zbatimit të deryrave që shtron plani i prodhimit dhe 
mbi masat e marra për vënien në jetë të rekomandimeve të 
ekipit. 

1958 202 

659 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
mbi strukturën e kostos së shpim-kërkimeve dhe shpim-
shfytëzimeve të naftës. 

1958 9 

660 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores, mbi mënyrën e dhënies për shpim-
kërkimin e thellë të fushave të reja për naftë dhe gaz dhe mbi 
punën e kryer dhe masat e marra për përmirësimin e saj në 
shpim-kërkime për naftë. 

1958 41 
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661 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi mënyrën e vënies në pushim të puseve të naftës dhe të 
gazit. 

1958 12 

662 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
studime, relacione, imformacione dhe korrespondencë, mbi 
përdorimin e gazit natyral, mbi studimin e rërave bituminoze 
dhe mbi mbylljen e puseve fontanë. 

1958 60 

663 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave me matrerialin 
përkatës dhe relacione, mbi gjendjen dhe masat e marra për 
përmirësimin e punës në minierat e qymyrgurit, mbi krijimin 
e ndërmarrjes minerale shtetërore në Alarup dhe mbi 
briketimin e mbeturinave të qymyrgurit. 

1958 50 

664 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e vendit të ndërtimit të Uzinës së Pasurimit të Bakrit 
në Kurbnesh dhe notë, drejtuar Qeverisë Sovjetike dhe 
informacione mbi rindërtimin dhe zgjerimin e uzinave të 
përpunimit të naftës dhe kryerjen e provave laboratorike dhe 
furnizimin e lëndës së parë për Kombinatin Kimik, që do 
ndërtohet në vendin tonë. 

1958 15 

665 Relacione dhe informacione, mbi shtimin dhe përmirësimin e 
cilësisë së kromit të nxjerra nga miniera e Bulqizës dhe e 
Kamit në Tropojë. 

1958 17 

666 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi ndërtimin e banesave për punëtorët e naftës në Patos dhe 
mbi shpronësim tokash për ndërtimin e qendrës së banuar në 
Pishkash. 

1958 7 

667 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
firot e hekurnikelit e bitumit tip V. 

1958 8 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi avaritë dhe masat 
e marra për likuidimin e tyre. 

1958 12 
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669 Projektvendime, qarkore, raporte dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, mbi zbatimin e kontratave kolektive dhe mbi 
masat e marra për sigurimin teknik në miniera për të 
mënjanuar aksidentet në punë. 

1958 44 

670 Raporte dhe relacione, mbi gjendjen ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve minerale dhe Kombinatit të Naftës në Qytetin 
Stalin. 

1958 21 

671 Projektvendim dhe materiali përkatës, mbi shtesa fondi 
Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë. 

1958 5 

672 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi paraqitjen e 
kërkesave për specialistë të huaj gjatë vitit 1959. 

1958 25 

673 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
vlerësimin që i bëhet vajgurit tonë nga organet shtetërore të 
R.F.Gjermane. 

1958 3 

674 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
prodhimin e veglave dhe orendive bujqësore. 

1958 26 

675 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përqëndrimin e reparteve të riparimit të pajisjeve elektrike 
dhe mbi elektrifikimin e fshatrave dhe qyteteve të vendit tonë. 

1958 18 

676 Informacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi gjendjen e Fabrikës së Qelqit në Korçë dhe 
Tiranë. 

1958 16 

677 Projekvendim, materiali përkatës dhe relacione, mbi 
ndërtimin e Fabrikës së Letrës në Tiranë dhe rikonstruksioni i 
Fabrikës së Qelqit e të Gomës në Tiranë e Durrës. 

1958 27 

678 Raporte, relacione, informacione, mbi ndërtimin e kompleksit 
të fabrikave të drurit, material-ndërtimit e të tekstileve të 
Vorës, Shkodrës, Korçës dhe rindërtimin e fabrikave të tullave 
në Tiranë, Durrës dhe Korçë. 

1958 78 

679 Relacione dhe informacione, mbi gjendjen e fabrikës së 
këpucëve, të trikotazhit dhe mbi prodhimin e lëkurëve për 
këpucë. 

1958 28 
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680 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mekanizimin e zdrukthtarisë dhe poçerive. 

1958 21 

681 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
relacione, mbi shfrytëzimin e zonave pyjore dhe ndërtimin e 
rrugëve dhe teleferikëve për të lehtësuar shfrytëzimin e 
pyjeve. 

1958 50 

682 Relacione dhe skica topografike të vendeve, ku parashikohen 
të ndërtohen fabrikat e përpunimit të rrushit e verës në 
Elbasan, Durrës, Librazhd dhe Kombinati i Peshkut në Durrës. 

1958 35 

683 Informacione, mbi gjendjen e prodhimit të kripës në kriporet e 
Kavajës e të Vlorës. 

1958 7 

684 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi gjendjen dhe masat e marra për 
përmirësimin e punës në industrinë e duhanit. 

1958 5 

685 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndërtimin e Kombinatit Ushqimor dhe të fabrikës së bukës. 

1958 46 

686 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, plan 
masash e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë dhe Minierave, mbi 
ngritjen e stacionit të studimeve dhe kërkimeve të ekonomisë 
së peshkimit, mbi zhvillimin e peshkimit dhe shitjen e peshkut 
në Itali. 

1958 33 

687 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit dhe Ministrinë e Industrisë 
dhe Minierave, mbi rezultatet e kontrollit të bëra nga ekipi 
qeveritar në rrethet Elbasan, Durrës, Korçë, Shkodër e Tiranë. 

1958 11 

688 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi 
perfeksionimet teknike dhe shpikje-racionalizimet e 
aprovuara gjatë vitit 1958. 

1958 8 

689 Projektudhëzim, qarkore dhe informacion i Komisionit të 
Planit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
shpërndarjen e artikujve industrialë. 

1958 15 
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690 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi sigurimin 
e ambalazheve dhe etiketave për industrinë e konservave. 

1958 4 

691 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mbulimin e humbjeve  
të ndërmarrjeve industriale. 

1958 57 

692 Qarkore, relacione, informacione të Kryeministrisë, 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit, mbi grumbullimin e hekurishteve të vjetra. 

1958 24 

693 Projekturdhëresë, informacione me evidencat përkatëse, mbi 
grumbullimin e ullinjve dhe bimëve industriale gjatë vitit 
1957-1958. 

1958 35 

694 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin, fuzionimin e ndërmarrjeve dhe aprovimin e 
organikave përkatëse. 

1958 84 

695 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë e Minierave, Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë, 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi nevojat për kuadro, 
hapjen e shkollave dhe dërgimin e punonjësve në këto shkolla. 

1958 63 

696 Relacione dhe pasqyra të komiteteve ekzekutive të rretheve, 
mbi nevojat për fuqi punëtore për industrinë lokale gjatë vitit 
1958. 

1958 32 

697 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi materialin 
përkatës, mbi dhënie titulli "Hero i Punës Socialiste", drejtorit 
të Uzinës "Enver" dhe mbi dekorimin e specialistëve të huaj që 
punojnë në vendin tonë. 

1958 16 

698 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagat, mbulimin e shpenzimeve të pagave dhe shpërblimet e 
dhëna punonjësve të industrisë dhe minierave, për realizimin 
e planit dhe për kushte të vështira pune. 

1958 56 

699 Raport mbi gjendjen e lëndëve të para dhe ndihmëse, për 
krijimin e rezervës për realizimin e planit të prodhimit në 
mënyrë ritmike. 

1958 14 
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700 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi projektplanin e vitit 1958. 

1958 9 

701 Qarkore e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Artizanatit, mbi zgjerimin e 
rrjetit kooperativist dhe kooperimin e zanatçinjve privatë. 

1958 18 

702 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
masat e marra mbi përmirësimin e punës në sektorin e 
riparim-shërbimeve të artizanatit dhe masat e marra për 
zbatimin e vendimit përkatës. 

1958 11 

703 Relacion dhe informacion, dërguar Kryeministrisë, mbi 
përmirësimin e punës në sektorin e artizanatit. 

1958 16 

704 Qarkore, evidenca statistikore dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi realizimin e planit dhe masat e marra për 
realizimin e tij. 

1958 42 

705 Projektvendim dhe relacioni përkatës, mbi riorganizimin e 
Byrosë Teknike të Artizanatit. 

1958 5 

706 Pasqyra dhe korrespondencë, mbi caktimin e çmimeve për 
shërbim-riparimet e sektorit të artizanatit. 

1958 104 

707 Informacione, korrespondencë dhe pasqyra, mbi uljen e kostos 
në sektorin e artizanatit. 

1958 12 

708 Relacione të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi të ardhurat dhe arkëtimet nga shërbim-
riparimet e sektorit të artizanatit. 

1958 10 

709 Plan arke dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit dhe Bashkimin Qendror të Artizanatit, 
mbi aprovimin dhe ndryshimin e planit të arkës. 

1958 12 

710 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
raporti i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi gjendjen dhe masat për shtimin e fuqisë punëtore dhe 
mbi ndryshime në planet përkatëse. 

1958 5 

711 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi financimin e çerdheve dhe kopshteve për fëmijë. 

1958 4 
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712 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artiozanatit, 
mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në Panairin Ndërkombëtar të 
Firences dhe Palermos. 

1958 11 

6 Bujqësi grumbullim.   

713 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.01.1958, së bashku me materialin dhe vendimin përkatës, 
mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në kooperativat 
bujqësore. 

1958 89 

714 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
27.02.1958 dhe 04.06.1958 si dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave me materialin përkatës, mbi bonifikimin e fushave, 
ndërtimin e kanaleve vaditëse e kulluese si dhe mbi 
pjesëmarrjen e fshatarësisë në këto punime. 

1958 101 

715 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958 dhe vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Beratit, mbi shfrytëzimin racional të 
pyjeve dhe ndërtimin e rrugëve për shfrytëzimin e zonave 
pyjore. 

1958 42 

716 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958, vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi kontraktimet, paradhëniet, çmimet 
dhe stimulacionet e prodhimeve bujqësore, blegtorale dhe 
bimëve industriale. 

1958 61 

717 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958, mbi shqyrtimin e raportit të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi aktivitetin e kooperativave bujqësore gjatë vitit 
1957. 

1958 18 

718 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.07.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës 
dhe informacione të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
hartimin e planit bujqësor për vitin 1958. 

1958 190 
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719 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.12.1958 dhe raporti përkatës i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen dhe masat që janë marrë për zgjerimin e kulturave 
frutore, mbi pastrimin e kanaleve kulluese, mbi pjesëmarrjen e 
fshatarësisë në bonifikime si dhe zbatimin e detyrave të dala 
nga Konferenca mbi zhvillimin e lopës. 

1958 21 

720 Raporte, relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimeve 
të Qeverisë. 

1958 48 

721 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi zbatimin e kontratave kolektive në 
Sektorin Shtetëror të Bujqësisë dhe në Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimeve. 

1958 7 

722 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
sigurimin, importimin, shpërndarjen dhe rezultatet e arritura 
nga përdorimi i farërave të zgjedhura në bujqësi. 

1958 55 

723 Relacione, informacione dhe plan masash të Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi fushatën e mbjelljeve të pranverës e të vjeshtës 
së vitit 1958. 

1958 20 

724 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi rezultatet e arritura 
në drithërat e bukës. 

1958 34 

725 Informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi përgatitjen e 
fushatës së korrje-shirjeve për vitin 1958 dhe mbi fushatën e 
prashitjeve, mbjelljeve dhe ndërzimit artificial në sektorët e 
bujqësisë e të blegtorisë. 

1958 14 

726 Vendime të Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë e Komisionin e Planit të Shtetit, mbi importimin, 
shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e plugjeve për shpyllëzime e 
qilizma traktorëve dhe mbi sigurimin e pjesëve të këmbimit 
për to. 

1958 25 
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727 Vendime të Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive, mbi shpronësim tokash 
dhe pasurie të paluajtshme për nevojat e bonifikimeve, 
ndërtimit të kanaleve vaditëse dhe sistemimit agrar të tokave. 

1958 37 

728 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
relacione, informacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
mbjelljen dhe kultivimin e bimëve industriale dhe mjekësore. 

1958 39 

729 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë e të Këshillit të Ministrave, materiali 
përkatës, raporte, informacione, statistika të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi zbatimin 
e planit 15-vjeçar të zhvillimit të kulturës së ullirit dhe mbi 
masat e marra për verifikimin dhe përcaktimin e prodhimit të 
ullinjve gjatë vitit 1958. 

1958 64 

730 Raporte, relacione, informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
zhvillimin e frutikulturës e të vitikulturës në vendin tonë dhe 
mbi importimin e fidanëve të hardhive nga Italia. 

1958 52 

731 Projektdekret me materialin përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, mbi 
nxjerrjen e të ardhurave shtetërore nga sektori i bujqësisë dhe 
mbi heqjen e tatimeve për frutikulturën. 

1958 8 

732 Projektmarrëveshje dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë 
e Bujqësisë, mbi karantinën dhe mbrojtjen e bimëve dhe mbi 
masat e marra për importimin e preparateve dhe luftimin e 
sëmundjeve dhe insekteve të dëmshme për kulturat bujqësore. 

1958 35 

733 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi hapjen e tokave të reja. 

1958 15 
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734 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive dhe Ministrinë e Bujqësisë, mbi sistemimin agrar 
dhe mbi deklarimin si tituj ekzekutivë të akteve që vërtetojnë 
punimet e sistemimit agrar të detyrueshëm, të kryera nga 
S.M.T-të në ekonomitë bujqësore kooperativiste dhe 
individuale. 

1958 13 

735 Raporte, relacione të Ministrisë së Bujqësisë e Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi forcimin organizativ të kooperativave 
bujqësore dhe ndihmën e dhënë kooperativave në këtë 
drejtim. 

1958 59 

736 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, Komitetin Ekzekutiv të Rrethit të Vlorës, mbi 
caktimin e madhësisë së kopshtit personal në kooperativat e 
zonës së Himarës. 

1958 16 

737 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe të 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi të metat e dobësitë që vërehen në 
sektorin e bujqësisë dhe në kooperativat bujqësore. 

1958 16 

738 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e blegtorisë 
së kooperativave bujqësore për gjashtëmujorin e parë dhe 
nëntëmujorin janar-shtator të vitit 1958. 

1958 25 

739 Relacione, informacione mbi përgatitjen, zhvillimin dhe 
përfundimin e fushatës së ndërzimit artificial në blegtori. 

1958 18 

740 Projektvendim dhe materiali përkatës, paraqitur nga Ministria 
e Bujqësisë mbi shtesa në planin e çeljes së zogjve. 

1958 6 

741 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit, mbi therrjen e qingjave dhe të kecave. 

1958 4 

742 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normat e ushqimit të kafshëve. 

1958 19 

743 Projektvendim dhe materiali përkatës, mbi rrugët e shtegtimit 
të bagëtive në kullota. 

1958 35 

744 Projektvendim, paraqitur Këshillit të Ministrave, studim, 
relacion, raport mbi prodhimin, përdorimin dhe 
leverdisshmërinë e mishit të derrit. 

1958 60 
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745 Marrëveshje dhe vendime të Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi shërbimin veterinar dhe mbi luftimin 
e sëmundjeve në bagëti. 

1958 28 

746 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zbatimin e 
Legjislacionit të Mbrojtjes së Pyjeve. 

1958 4 

747 Vendime të Këshilit të Ministrave, materiali përkatës dhe plan 
masash, mbi planin dhe ndryshime në planin e vitit 1958 për 
grumbullimin dhe mbi masat e marra për realizimin e tij. 

1958 101 

748 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të rretheve Berat e 
Sarandë, mbi mosaprovimin e vendimeve të marra nga këto 
organe për ndryshime në klasifikimin e tokave. 

1958 10 

749 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndryshimin e ekuivalenteve të zëvendësimit të detyrimit të 
grurit dhe misrit me elb, tërshërë e tepë. 

1958 6 

750 Urdhër dhe qarkore e Kryeministrisë, mbi përgatitjen dhe 
shpejtimin e fushatës së grumbullimeve. 

1958 5 

751 Urdhëresë, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Komitetin Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
grumbullimin e bimëve mjekësore, industriale dhe 
mbeturinave të produkteve bujqësore të përdorshme në 
industrinë e drurit. 

1958 34 

752 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të rretheve 
Berat, Fier, Lushnje e Korçë, mbi zbritjen e detyrimeve të 
kulturave bujqësore, të dëmtuara nga fatkeqësitë e natyrës 
dhe nga fontana e naftës në pusin 542. 

1958 53 

753 Qarkore, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Komitetin Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
klasifikimin sipas kualitetit të produkteve të grumbulluara 
dhe mbi shkeljet dhe gabimet e bëra në këtë drejtim. 

1958 9 

754 Projektvendim dhe relacion i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi ndryshimin e mënyrës së stimulimit për 
dorëzimin e bimëve industriale. 

1958 8 
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755 Qarkore të Kryeministrisë dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitet ekzekutive të rretheve Pogradec dhe 
Tiranë mbi dorëzimin e detyrimeve për punimet e kryera nga 
S.M.T. dhe projektdekret mbi ndryshime në dekretin Nr.2085 
datë 06.07.1955 mbi shpërblimin e blojës. 

1958 28 

756 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi realizimin e 
planit të investimeve për periudhën janar-korrik 1958. 

1958 7 

757 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve, mbi ndërtimin e 
Kombinatit të Mishit, frigoriferëve dhe sillosit të drithit. 

1958 36 

758 Relacione të Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi 
gjendjen e fabrikave të miellit dhe masat e marra për 
përmirësimin e punës në këto fabrika. 

1958 8 

759 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
riorganizimin e fakulteteve të Institutit të Lartë Bujqësor dhe 
të Institutit të Kërkimeve Bujqësore në Lushnje. 

1958 12 

760 Urdhëra të Kryeministrisë dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi organizimin e konsultave dhe botimin e 
materialeve, për përhapjen e eksperiencës së përparuar në 
bujqësi dhe në përpunimin e manipulimin e duhanit. 

1958 4 

761 Relacion i Bankës së Shtetit dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, mbi përmirësimin e 
punës për planifikimin e kredive agrare dhe mbi përdorimin e 
drejtë të tij nga kooperativat bujqësore. 

1958 8 

762 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe me Ministrinë e Bujqësisë, mbi 
dërgimin e një delegacioni për të marrë pjesë në ceremoninë e 
hapjes së Ekspozitës Bujqësore në Budapest. 

1958 47 

763 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe korrespondencë, mbi 
dërgimin e kuadrove jashtë shtetit dhe mbi eksperiencën e 
përparuar që kanë fituar kuadrot tanë në vendet e 
demokracive popullore. 

1958 10 

764 Vendim i Këshillit të Ministrave, material përkatës mbi hapjen 
e shkollave, kurseve për përgatitjen e kuadrove të sektorit të 
bujqësisë dhe grumbullimit. 

1958 23 
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765 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin Shtetëror 
të Grumbullimit, mbi caktimin dhe uljen e normave në 
sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe të grumbullimeve dhe mbi 
trajtimin e punonjësve në sektorin e bujqësisë. 

1958 12 

766 Vendime, projektvendime dhe materiali përkatës, mbi 
krijimin, riorganizimin e N.B.SH.-ve dhe mbi aprovimin e 
fondeve përkatëse për këto ndërmarrje, mbi krijimin, 
bashkimin e shkrirjen e kooperativave bujqësore. 

1958 113 

767 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa në planin e investimeve të Ministrisë së Bujqësisë të 
rrethit të Korçës, për zgjerimin e ndërmarrjeve bujqësore 
shtetërore. 

1958 4 

768 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
zgjerimin e kompetencave të ndërmarrjeve vartëse. 

1958 2 

769 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Sarandës, mbi kategorizimin e ndërmarrjes 
bujqësore lokale "Kongresi i III-të i Partisë së Punës së 
Shqipërisë" në Sarandë. 

1958 6 

770 Thirrje e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë 
dhe e Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, drejtuar anëtarëve dhe anëtareve të kooperativave 
bujqësore, punonjësve të S.M.T-ve dhe të NBSH-ve, 
organizatave të Partisë, Bashkimeve Profesionale të Rinisë, të 
Gruas të Shqipërisë, të Pushtetit, specialistëve dhe gjithë 
punonjësve të bujqësisë dhe blegtorisë, mbi arritjen e 
rezultateve të larta në sektorin e bujqësisë. 

1958 9 

771 Vendime të Këshillit të Ministrave, materiali përkatës, 
informacione, korrespondencë, mbi pagat dhe shpërblimet e 
punonjësve të bujqësisë, blegtorisë dhe të grumbullimit. 

1958 38 

772 Vendime, procesverbal dhe letra, mbi shpalljen dhe 
verifikimin e garave socialiste, dhënien e flamujve tranzitorë 
për kolektivat e dalluara në këto gara. 

1958 5 
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773 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ndryshimin e 
procedurës së dekorimit të punonjësve të bujqësisë dhe mbi 
dekorimin e specialistëve shqiptarë e të huaj që punojnë në 
këtë sektor. 

1958 33 

774 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
rregullore e aprovuar nga Qeveria, mbi aprovimin e 
organikave, shtesave në organikë dhe mbi funksionimin e 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, ndërmarrjeve 
bujqësore, S.M.T-ve dhe ndërmarrjeve të grumbullimit. 

1958 20 

775 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
rentabilitetin e ndërmarrjeve të grumbullimit. 

1958 5 

776 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi mbulimin dhe njohjen e mjeteve të xhiros të 
ish-ndërmarrjes së ndërtimeve bujqësore në Lushnje dhe të 
N.SH.F.F.B. në Durrës. 

1958 13 

777 Qarkore e Kryeministrisë dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin Shtetëror 
të Grumbullimeve, mbi shkeljen e dispozitave financiare dhe 
likuidimin e detyrimeve të debitorëve privatë. 

1958 24 

778 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
përmirësimin e planit të llogarive, thjeshtimin dhe 
përmirësimin e librave të dokumenteve bazë dhe evidencave 
të kooperativave bujqësore dhe organizimin e shtypjes dhe 
shpërndarjes së tyre. 

1958 16 

779 Qarkore të Kryeministrisë, mbi të metat e vërtetuara në 
plotësimin e formulave për mbjelljet dhe rendimentin e të 
lashtave. 

1958 7 

7 Tregti-Konsum.   

780 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.01.1958, së bashku me relacionin përkatës të Ministrisë së 
Tregtisë, mbi zbatimin e vendimeve të Plenumit të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi zhvillimin e 
tregtisë. 

1958 66 
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781 Raport e informacion të Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi zbatimin e 
detyrave të lëna nga shoku Mehmet Shehu, për furnizimin e 
rretheve të Peshkopisë, Kukësit, Pukës e Tropojës dhe mbi 
zbatimin e vendimeve dhe urdhëresave të Qeverisë dhe 
marrëveshjeve protokollare për prodhimin e asortimenteve 
dhe kërkesat e tregtisë për vitin 1959. 

1958 19 

782 Urdhëra, raporte, relacione dhe informacione të Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Elbasan, Lushnje, Vlorë dhe Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen e tregtisë në rrethet e 
mësipërme dhe masat e marra për gjallërimin e  saj. 

1958 134 

783 Pasqyrë statistikore dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Komisionin e Planit të Shtetit dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit të Shkodrës, mbi planin dhe uljen e planit 
të qarkullimit të mallrave gjatë vitit 1958. 

1958 10 

784 Pasqyra statitikore, mbi realizimin e planit të prodhimit, 
xhiros dhe grumbullimit gjatë vitit 1958 nga ndërmarrjet e 
Ministrisë së Tregtisë dhe në Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit. 

1958 28 

785 Qarkore të Kryeministrisë dhe informacione të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi të metat dhe dobësitë e konstatuara në 
sektorin e tregtisë dhe masat e marra për mënjanimin e tyre. 

1958 37 

786 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores mbi tregjet. 

1958 14 

787 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë, 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit e të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e kontratave 
kolektive. 

1958 6 

788 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Tregtisë dhe të 
Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi 
furnizimin me mallra industriale e ushqimore të zonave që 
izolohen gjatë dimrit. 

1958 31 
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789 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
furnizimin me precedencë të qytetit të Tiranës me mallra 
ushqimore dhe industriale. 

1958 8 

790 Urdhëra, qarkore dhe informacione të Kryeministrisë, 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi furnizimin e tregtisë me 
produkte industriale. 

1958 22 

791 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione të Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi furnizimin dhe shpërndarjen 
e produkteve ushqimore. 

1958 42 

792 Qarkore e Kryeministrisë, dërguar komiteteve ekzekutive të 
rretheve, Ministrisë së Tregtisë e Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi zgjerimin e rrjetit të tregtisë 
në fshatra. 

1958 1 

793 Qarkore të Kryeministrisë dhe kujtesa, mbi importimin e 
drithërave të bukës nga Bashkimi Sovjetik, shpërndarjen e 
drithërave dhe ndryshime në planin e prodhimit të bukës për 
të plotësuar më së miri nevojat e popullatës. 

1958 8 

794 Projektvendim dhe materiali përkatës, paraqitur nga Ministria 
e Tregtisë, promemorie dhe informacione, mbi sigurimin dhe 
importimin e pajisjeve dhe makinerive nga vendet e 
demokracive popullore. 

1958 22 

795 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958, së bashku me vendimin dhe raportin përkatës të 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi aprovimin e planit të 
eksportit dhe importit për vitin 1959. 

1958 42 

796 Relacion dhe informacione, mbi realizimin e planit të import-
eksportit për tremujorin e parë dhe nëntëmujorin janar-shtator 
të vitit 1958. 

1958 23 

797 Raporte dhe informacione, mbi aktivitetin e tregtisë së jashtme 
gjatë vitit 1958. 

1958 72 
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798 Promemorie, raporte, informacione, mbi kërkesat e palës 
shqiptare me bisedimet me palën çeke për ndihmën që do të 
japë Çekosllovakia në zgjerimin e minierës së Pishkashit, 
çmimin e mineralit që do eksportohet në Çekosllovaki dhe 
mbi nevojat e palës sonë, me zgjerimin e degëve të tjera të 
ekonomisë. 

1958 50 

799 Procesverbal, raport dhe qarkore e Kryeministrisë, mbi 
punimet e Konferencës mbi cilësinë e mallrave të eksportit. 

1958 154 

800 Projekttraktat, mbi trajtimin e lundrimin midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë e R.D.GJ., paraqitur për aprovim 
Qeverisë. 

1958 32 

801 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
protokolle të nënshkruara me Poloninë, Çekosllovakinë dhe 
Italinë, mbi shkëmbimin e mallrave gjatë vitit 1958-1959 dhe 
korrespondencë, lista dhe ankesat përkatëse, mbi shkëmbimin 
e mallrave me Bashkimin Sovjetik dhe Hungarinë. 

1958 60 

802 Shkëmbim notash me Qeverinë e Republikës Çekosllovake 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi ndihmën që do të japë pala çeke për ngritjen dhe 
zgjerimin e qendrave turistike, shtimin e numrit të turistëve 
çekë, që do vizitojnë vendin tonë dhe mbi ardhjen si turistë të 
emigrantëve shqiptarë, që banojnë në SH.B.A. 

1958 11 

803 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Komisionin e Kontrollit të Shtetit dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
panaire e ekspozita ndëkombëtare, mbi të metat e konstatuara 
në pavionet tona në këto panaire dhe mbi masat e marra për 
eleminimin e tyre. 

1958 38 

804 Urdhëra, qarkore dhe informacione të Kryrministrisë, 
Ministrisë së Tregtisë, mbi eksportimin e mineraleve tona 
jashtë shtetit, mbi masat e marra për sigurimin e tregjeve për 
shitjen e mishit të derrit në vendet e demokracive popullore 
dhe mbi paraqitjen në afat të planeve të import-eksportit. 

1958 16 
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805 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi vendosjen e marrëdhënieve tregtare 
me Republikën Popullore të Mongolisë, Koresë, Vietnamit dhe 
me Ceilonin. 

1958 6 

806 Qarkore e Këshillit të Ministrave, së bashku me informacionin 
e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi marrëdhëniet tregtare 
me vendet perëndimore. 

1958 6 

807 Letër dhe ditar, dërguar nga firma tregtare greke EMERA, mbi 
përpjekjet e saj për të lidhur marrëveshje tregtare me vendin 
tonë. 

1958 9 

808 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi 
përdorimin e fondeve të reparacioneve të marra nga Italia. 

1958 6 

809 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi përmirësimin e punës dhe 
bashkëpunimin ndërmjet legatave dhe përfaqësive tregtare. 

1958 7 

810 Relacion mbi deficitin që del në bilancin e pagesave të tregtisë 
së jashtme për vitin 1959-1960 nga mosplotësimi i prodhimit të 
naftës bruto, parashikuar për vitin 1959-1960. 

1958 7 

811 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës me 
ngritjen e Dhomës së Tregtisë dhe aprovimin e statutit dhe 
organikën e saj dhe projektrregulloren, mbi funksionimin e 
Komisionit të Arbitrazhit për tregtinë e jashtme. 

1958 21 

812 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
tagrat doganore për sendet që importohen për nevojat vetjake 
e familjare. 

1958 6 

813 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pagimin e uniformës së punonjësve të doganave. 

1958 3 

814 Projektmarrëveshje e shumanëshme, mbi ndihmën reciproke 
për ndjekjen e krimeve doganore dhe të valutës. 

1958 8 

815 Informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi të 
metat e zvarritjet e konstatuara në tërheqjen e pasurive të ish-
tregtarëve shqiptarë në Itali. 

1958 2 
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816 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe të Tregtisë, mbi të metat e 
konstatuara në ruajtjen e sekretit  të shifrave që përdorin 
përfaqësitë tona jashtë shtetit. 

1958 9 

817 Informacion i Zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, 
Abdyl Këllezi, mbi zëvendësimin e kuadrove që lëvizin nga 
sektori i tregtisë pranë Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1958 1 

818 Relacion i Bashkimit Q.endror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi ndryshimin e planit të fuqisë blerëse dhe të xhiros. 

1958 5 

819 Projektvendim, qarkore, relacione dhe informacione, mbi 
kontraktimin, grumbullimin dhe industrializimin e qumështit 
dhe mbi zgjerimin e rrjetit të baxhove për përpunimin e 
qumështit. 

1958 76 

820 Qarkore e Kryeministrisë, mbi lejimin e grumbullimit të 
produkteve bujqësore e blegtorale nga kolektivat dhe tregtarët 
privatë. 

1958 2 

821 Qarkore dhe informacion i Kryeministrisë dhe Bashkimit 
Qendror të Kooerativave të Konsumit, mbi transportimin dhe 
depozimin e patateve dhe qepëve. 

1958 11 

822 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi hapjen e 
shkollave dhe kualifikimin e kuadrit për industrializimin e 
bulmetit dhe rrushit. 

1958 17 

823 Urdhër i Kryeministrisë, qarkore dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, mbi 
meremetimin e dyqaneve. 

1958 10 

824 Qarkore të Kryeministrisë, informacione të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe Bashkimin Qendror 
të Kooperativave të Konsumit, mbi mirëmbajtjen e mallrave 
në depo. 

1958 14 
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825 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi ndërtimin, sigurimin e pajisjeve dhe të fondeve 
përkatëse për depot e karburantit. 

1958 7 

826 Qarkore të Kryeministrisë, mbi forcimin e punës së seksioneve 
të tregtisë në rrethe. 

1958 5 

827 Projektvendime dhe materiali përkatës, përgatitur nga 
Ministria e Tregtisë, mbi riorganizimin e hozrashotëve të 
ushqimit social dhe ndarjen e Albimportit në dy ndërrmarrje 
të reja. 

1958 13 

828 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi aprovimin dhe lidhjen e 
kontratave dhe marrëveshjeve për furnizimin me produkte 
industriale, bujqësore e ushqimore. 

1958 32 

829 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror dhe qarkore e 
Kryeministrisë, mbi aprovimin e emërimit të shitësave me 
përgjegjësi solidare. 

1958 3 

830 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi nevojat dhe lëvizjen e kuadrit në 
sektorët e tregtisë dhe konsumit. 

1958 2 

831 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë e Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi debitorët privatë. 

1958 17 

832 Projektvendim dhe materiali përkatës, paraqitur nga Ministria 
e Tregtisë mbi krijimin e flamurit të kuq tranzitor të Këshillit 
të Ministrave, për ndërmarrjet tregtare fituese në garat 
socialiste. 

1958 4 

8 Financë.   

833 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.01.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi planin e kreditin agrar me afat të gjatë. 

1958 14 
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834 Projektligj, dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
05.03.1958 dhe 04.06.1958, së bashku me vendimet dhe 
materialet përkatëse, mbi aprovimin e Buxhetit të Shtetit për 
vitin 1958, planit të shpenzimeve valutore dhe mbi zbatimin e 
buxhetit gjatë vitit 1958. 

1958 21 

835 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958, së bashku me raportin dhe informacionin përkatës 
të Ministrisë së Financave dhe Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Bankën e Shtetit dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Kukësit, mbi kontrollin e brendshëm financiar 
dikasterial, mbi evitimin e dëmtimeve dhe shkeljen financiare. 

1958 23 

836 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi shpenzimet jotregtare. 

1958 36 

837 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958,  30.08.1958 dhe 06.10.1958, së bashku me vendimet 
dhe materialin përkatës, mbi veprimatarinë e arkave të 
kursimit dhe sigurimeve, mbi Institutin Shtetëror si dhe mbi 
fushatën e kursimeve dhe sigurimeve. 

1958 2 

838 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.05.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
qarkore, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shtetit, 
mbi likuidimin e debi-kredive. 

1958 4 

839 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të reparteve të 
forcave të armatosura. 

1958 63 
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840 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
07.07.1958 dhe 06.10.1968, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës, mbi aprovimin e projektdekreteve, 
urdhëresave, mbi shtesa dhe ndryshime në dispozitat mbi 
tatimin, mbi të ardhurat e popullsisë, mbi banesat, mbi të 
ardhurat e kooperativave bujqësore, automjetet, mbi të 
ardhurat e zanatçinjve privatë dhe kulakë si dhe mbi tatimin 
për beqarët. 

1958 5 

841 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958, së bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës, 
mbi normat e dorëzimit të duhanit nga ekonomitë bujqësore. 

1958 6 

842 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958, së bashku me raportin përkatës, urdhëresa, 
vendime dhe udhëzime të Këshillit te Ministrave, mbi pagat e 
punonjësve dhe personelit administrativë e ushtarakë si dhe 
mbi Sigurimet Shoqërore Shtetërore dhe tatimin e ekonomisë 
bujqësore të kulakëve. 

1958 70 

843 Vendim i Këshillit të Ministrave, së bashku me materialin 
përkatës, mbi mbajtjen e kontabilitetit dhe përpilimin e 
bilanceve kontabël si dhe mbi forcimin e sektorit financiar. 

1958 9 

844 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958, së bashku me materialin përkatës, mbi kovertimin 
e katër huave shtetërore. 

1958 4 

845 Udhëzim i Kryeministrisë dhe materiali përkatës, mbi 
planifikimin financiar. 

1958 5 

846 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
informacion i Kontrollit të Shtetit, mbi masat për 
përmirësimin e administrimin e vlerave materiale në 
institucionet arsimore e shëndetësore dhe mbi rezultatet e 
inventarizimit vjetor në ndërmarrjet ekonomike. 

1958 2 

847 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit, 
mbi përmirësimin e punës në këtë institucion si rezultat i 
zbatimit të detyrave të vëna me vendim të Këshillit të 
Ministrave nr.257 datë 03.07.1957. 

1958 20 
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848 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si 
dhe raporte e pasqyra, mbi aprovimin dhe realizimin e planit 
të arkës gjatë vitit 1958. 

1958 36 

849 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
afatet dhe zgjatjen e afateve të kthimit të kredive agrare. 

1958 21 

850 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e planit të kredive me afat të gjatë për vitin 1959. 

1958 19 

851 Vendime, udhëzime, projektdekrete dhe urdhëresa me 
materialet përkatëse, mbi dhënien e kredive për ndërtim 
banesash private dhe blerje orendish shtëpiake. 

1958 76 

852 Raport i Ministrisë së Financave, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit për vitin 1958. 

1958 24 

853 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Bankës 
së Shtetit, mbi realizimin e planeve të investimeve për vitin 
1958 dhe rregullore mbi financimin e investimeve nga Banka e 
Shtetit, paraqitur për aprovim Këshillit të Ministrave. 

1958 38 

854 Qarkore të Kryeministrisë dhe të Ministrisë së Financave, mbi 
detajimin e buxhetit për ndërmarrjet vartëse dhe mbi 
financimin e përkohshëm dhe raportimin e punimeve derisa 
të përfundohen çmimet e reja të preventivimit. 

1958 1 

855 Udhëzime dhe vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
materiali përkatës, mbi tatimin mbi xhiro dhe përcaktimin e 
tarifave përkatëse të tatimit mbi xhiro. 

1958 79 

856 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar 
Kryeministrisë dhe Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, mbi realizimin e bilancit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve të popullatës për vitin 1957. 

1958 7 

857 Projektshtojcë protokolli, mbi pagesat jotregtare midis 
R.D.Popullore të Koresë dhe Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1958 4 
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858 Projektdekret dhe materiali përkatës, qakore relacione dhe 
projektendime, mbi abrogimin e ligjit mbi huanë e brendshme 
me fitim lotarie 3%, mbi organizimin e lotarive me fitim 
sendesh dhe mbi ndalimin e lotarive të organizuara nga vetë 
punonjësit. 

1958 26 

859 Informacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi qarkullimin monetar. 

1958 9 

860 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe projektdekret, mbi 
mënyrën e importimit dhe eksportimit të monedhës. 

1958 7 

861 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtesa në emisionin e monedhave dhe mbi caktimin e premios 
së lirë egjiptiane dhe caktimin e kursit të shkëmbimit të 
kartmonedhave të huaja. 

1958 17 

862 Urdhër i Kryeministrisë dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave, mbi ndërmarrjet që 
rezultojnë me humbje dhe mbi mbulimin e humbjeve të 
rezultuara nga ulja e çmimeve. 

1958 4 

863 Relacion i Ministrisë së Financave dhe treguesit përkatës, mbi 
koeficientët e çmimeve të blerjes kundrejt çmimeve të shitjes 
për mallrat e eksportit. 

1958 7 

864 Vendime të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore 
të Shqipërisë me materialet përkatëse, udhëzim dhe 
korrespondencë, mbi thjeshtimin e Aparatit Shtetëror, 
aprovimin e organikave, shtesave dhe pakësimin në organika. 

1958 132 

865 Urdhëresa dhe vendime të Këshillit të Ministrave, së bashku 
me materialet përkatëse, mbi shpenzimet për udhëtime e dietë 
dhe shpërblimet që gëzojnë punonjësit dhe personelin 
administrativ. 

1958 79 

866 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore, informacione dhe 
raport i Ministrisë së Financave, mbi vlerësimin dhe 
rivlerësimin e mjeteve kryesore. 

1958 7 
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867 Vendim i Këshillit të Miinistrave dhe materiali përkatës, mbi 
disa shtesa në rregulloren mbi mënyrën e dokumentimit të 
gjendjes dhe të qarkullimit të mallrave, materialeve dhe 
vlerave monetare, lidhur me kushtet e marrjes në punë të 
punonjësve me përgjegjësi materiale. 

1958 7 

868 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shtypjen e centralizuar të biletave të transportit nga Ministria 
e Komunikacioneve. 

1958 6 

869 Qarkore e Kryeministrisë, relacion i Ministrisë së Financave 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë dhe të Punëve të Brendshme, mbi arkëtimet e 
mbrëmjes. 

1958 6 

870 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, së bashku me 
informacionet dhe relacionet përkatëse, mbi akordimin e 
fondeve dhe mbi marrjen e masave disiplinore kundrejt 
personave që shkelin rregullat disiplinore. 

1958 14 

871 Raporte dhe informacione mbi veprimtarinë e delegacioneve 
të Ministrisë së Financave e të Bankës së Shtetit, që vizituan 
Bashkimin Sovjetik dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave, mbi delegacionet që do 
të shkojnë jashtë shtetit gjatë vitit 1958. 

1958 21 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e materialeve dhe veprimtarisë së delegacionit tonë 
në punimet e Konferencës së Drejtuesve të Bankave të 
Vendeve Socialiste. 

1958 11 

873 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Komitetin Ekzekutiv të Qytetit të 
Tiranës, mbi mënyrën e dhënies së tokave shtetërore, 
përfaqësive të huaja për të ndërtuar godina për nevojat e tyre. 

1958 3 
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874 Vendim dhe qakore të Këshillit të Ministrave, së bashku me 
materialin përkatës, mbi ndarjen e punëve në kategori për 
efekt pensioni si dhe mbi personat që marrin pension për 
merita shërbimi dhe ndryshime në dispozitat ligjore për 
dhënie pensionesh. 

1958 52 

875 Relacione, kërkesa dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi paraqitjen, shqyrtimin, aprovimin dhe refuzimin 
e kërkesave, për dhënie pensionesh dhe njohjen e vjetërsisë së 
shërbimit para datës 07.04.1939. 

1958 298 

875/1 Relacione, kërkesa dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi paraqitjen, shqyrtimin, aprovimin dhe refuzimin 
e kërkesave, për dhënie pensionesh dhe njohjen e vjetërsisë së 
shërbimit para datës 07.04.1939. 

1958 311 

875/2 Relacione, kërkesa dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi paraqitjen, shqyrtimin, aprovimin dhe refuzimin 
e kërkesave, për dhënie pensionesh dhe njohjen e vjetërsisë së 
shërbimit para datës 07.04.1939. 

1958 290 

875/3 Relacione, kërkesa dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi paraqitjen, shqyrtimin, aprovimin dhe refuzimin 
e kërkesave, për dhënie pensionesh dhe njohjen e vjetërsisë së 
shërbimit para datës 07.04.1939. 

1958 354 

9 Ndërtim-Çmime.   

876 Protokoll i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.04.1958, së bashku me vendimin përkatës të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisësë, mbi uljen 
e çmimeve me pakicë për mallrat industriale e ushqimore. 

1958 59 

877 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse, 
mbi caktimin e çmimeve me pakicë për prodhimet industriale. 

1958 33 
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878 Relacione të Ministrisë së Industrisë, mbi caktimin e çmimeve 
me shumicë dhe pakicë për prodhimet industriale, të 
aprovuara nga Aparati i Këshillit të Ministrave. 

1958 11 

879 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës dhe 
relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi caktimin e 
çmimeve me shumicë për prodhimet industriale. 

1958 33 

880 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi 
procedurën e caktimit të çmimeve me pakicë të konfeksioneve 
prej tekstili dhe të orendive. 

1958 3 

881 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Industrisë, Shëndetësisë, mbi caktimin 
e çmimeve të faturimit të qilimave artistikë, ambalazheve e të 
prodhimeve bujqësore. 

1958 37 

882 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Industrisë, Tregtisë e Financave, mbi 
caktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të prodhimeve të 
Industrisë Ushqimore. 

1958 68 

883 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi aprovimin e çmimeve 
provizore me shumicë të produkteve të Industrisë Ushqimore. 

1958 5 

884 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi aprovimin e çmimeve të 
grumbullimit e të shitjes me shumicë dhe pakicë të 
produkteve bujqësore e blegtorale. 

1958 108 

885 Relacion dhe korrespondencë, mbi shitjen e lopëve dhe 
mushqerrave, familjeve të punonjësve të N.B.SH-ve. 

1958 6 

886 Vendime të Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi shtesa e ndryshime në planin e ndërtimeve të 
vitit 1958, mbi shtesa e pakësim fondesh mbi ndryshime në 
planin e investimeve dhe financimin e objekteve që ndërtohen 
gjatë këtij viti. 

1958 105 
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887 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, mbi 
realizimin e planit në sektorin e ndërtimit. 

1958 18 

888 Evidencë statistikore mujore e tetëmujorit të parë, mbi 
realizimin e planit në të gjithë treguesit nga ndërmarrjet e 
ndërtimit. 

1958 156 

889 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi zbatimin e kontratave 
kolektive në ndërmarrjet e ndërtimit. 

1958 4 

890 Vendim i Këshillit të Ministrave, materiali përkatës dhe 
raporte e informacione të Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi projektimin dhe 
ndërtimin e veprave industriale të pesëvjecarit të dytë. 

1958 99 

891 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, të Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të rretheve, 
mbi bonifikimin e fushave të Myzeqesë, Zadrimës, ndërtimin 
dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditëse. 

1958 65 

892 Vendime të Këshillit të Ministrave, materiali përkatës, raporte, 
relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Komunikacioneve, komitetet ekzekutive të rretheve, mbi 
ndërtimin, meremetimin, mirëmbajtjen dhe asfaltimin e 
rrugëve dhe urave. 

1958 56 

893 Vendime të Këshillit të Ministrave, të Komisionit Shtetëror për 
projektime dhe materiali përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, mbi 
aprovimin e planeve rregulluese të qyteteve, mbi shtesa në 
planin e ndërtimit të banesave, ndërtimin e objekteve social-
kulturore dhe mbi projektimin e mobilimit të kuzhinave të 
apartamenteve. 

1958 146 

894 Relacion, skica dhe korrespondencë, mbi ndërtimin e 
ujësjellësit të Shënmërisë dhe mbi zgjatjen e tubacionit të 
ujësjellësit Tiranë-Durrës. 

1958 19 

895 Urdhër, raporte dhe parashtesa, mbi prodhimin, shpërndarjen 
dhe përdorimin e materialeve të ndërtimit. 

1958 28 
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896 Promemorie e Ministrisë së Ndërtimit, informacione dhe 
korrespondencë, mbi përdorimin e materialeve  dhe 
strukturave të parafabrikuara në ndërtim. 

1958 26 

897 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pranimin e rregullores mbi ndërtimet dhe ngrehinat e 
përkohshme në kantieret e ndërtimit. 

1958 43 

898 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi disa 
ndryshime në urdhëresën Nr.2 datë 26.01.1956, mbi strukturën 
e kostos së punimeve të ndërtimit dhe të vendosjes së 
makinerive dhe të pajisjes. 

1958 11 

899 Qarkore e Kryeministrisë, dërguar Ministrisë së Bujqësisë, 
Ministrisë së Ndërtimit dhe komiteteve ekzekutive të 
rretheve, mbi masat që duhen marrë për ruajtjen e shenjave 
trigonometrike. 

1958 1 

900 Udhëzim i Kryeministrisë dhe materiali përkatës, mbi 
kursimin e fondit të tokës në objektet e ndërtimit dhe masat e 
marra në lidhje me caktimin e vendeve për ndërtimin e 
objeketeve industriale. 

1958 6 

901 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione e 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi normat në ndërtim dhe mbi ndryshimin e 
rregullores, mbi kushtet e dhënies së punës me marrëveshje 
(akord). 

1958 8 

902 Relacion dhe korrespondencë, mbi të metat e konstatuara nga 
Arbitrazhi i Shtetit, në lidhje me përgatitjen e 
dokumentacioneve të ndërtimit dhe mbi prishjen e një 
vendimi të dhënë nga Arbitrazhi i Lartë Shtetëror në dëm të  
N.L.N. në Korçë. 

1958 10 

903 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, komitetet 
ekzekutive, mbi nevojat për kuadro e fuqi punëtore, mbi 
hapjen e kurseve për kualifikimin e kuadrit dhe mbi hapjen e 
degës së Urbanistikës dhe Arkitekturës në Universitetin 
Shtetëror të Tiranës. 

1958 15 
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904 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe rregullore, mbi pagat dhe 
shpërblimet e punonjësve të ndërtimit dhe projektimit. 

1958 6 

905 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi dekorimin e specialistëve sovjetikë që morën 
pjesë në ndërtimin e hidrocentralit "Karl Marks", mbi lumin e 
Matit. 

1958 7 

906 Informacione, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit, Ministrinë e Ndërtimit, mbi 
trajtimin e punonjësve që punojnë në sektorë të vështirë. 

1958 14 

907 Qarkore e Kryeministrisë, mbi moslargimin nga Tirana të 
familjeve të teknikëve, që punojnë në kantiere ndërtimi. 

1958 2 

10 Komunikacion-Komunale.   

908 Pasqyra statistikore tremujore, mbi realizimin e planit në 
sektorin e transportit. 

1958 43 

909 Informacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 

1958 6 

910 Raporte vjetore, mbi punën e kryer gjatë vitit 1958 në sektorin 
e komunikacioneve dhe në ndërmarrjen shtetërore të riparimit 
të automjeteve të komunikacionit. 

1958 28 

911 Raporte, relacione, studime, infornacione dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, 
Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë, mbi centralizimin e 
automjeteve të Parkut të Tiranës dhe rezultatet e arritura në 
këtë drejtim në Parkun e Korçës. 

1958 84 

912 Informacion i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së 
Shqipërisë, relacione dhe korrespondencë, mbi shpërndarjen e 
autoveturave komiteteve të Partisë dhe institucioneve, për të 
lehtësuar zbatimin e detyrave të tyre. 

1958 12 

913 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe informacion i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi shitjen e automjeteve të 
vjetra personave privatë. 

1958 14 
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914 Qarkore të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe informacion 
i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi shfrytëzimin e 
automjeteve e rimorkiove dhe të metat e konstatuara në këtë 
drejtim. 

1958 5 

915 Raporte mbi gjendjen teknike të automjeteve dhe mbi 
importimin e pjesëve të këmbimit, për t'i mbajtur ato në 
gadishmëri pune. 

1958 25 

916 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
normativat e shfrytëzimit të automjeteve ndërmjet dy 
riparimeve. 

1958 10 

917 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
tarifat e transportit të udhëtarëve. 

1958 4 

918 Qarkore dhe informacione të Kryeministrisë, Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
shpërndarjen dhe ruajtjten e mallrave gjatë transportimit për 
në destinacion. 

1958 13 

919 Projektvendim, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komukacioneve, 
Ministrinë e Financave, Komisionin e Kontrollit të Shtetit, mbi 
normativat e konsumit të karburantit. 

1958 16 

920 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e normativave të përdorimit të gomave. 

1958 19 

921 Projektdekret i aprovuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi mirëmbajtjen e rrugëve lokale. 

1958 74 

922 Qarkore dhe relacion i Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi sigurimin e fuqisë punëtore për 
mirëmbajtjen e rrugëve. 

1958 8 

923 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi aksidentet 
automobilistike dhe masat për mënjanimin e tyre. 

1958 14 
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924 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndërtimin e hekurudhës Elbasan-Krastë dhe mbi 
shpronësimin e pasurive të paluajtshme në zonat ku kalon 
traseja. 

1958 15 

925 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.05.1958 dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës, mbi normat e ngarkim-shkarkimit në 
stacionet hekurudhore dhe portet detare, mbi tarifat e 
magazinazhit dhe korrespondencë, mbi kontrastalitë që duhet 
të paguajë vendi ynë për vonesat e shkaktuara në shkarkimin 
e vaporëve të huaj që vijnë në portet tona. 

1958 27 

926 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e vendit të ndërtimit të Portit të Vlorës dhe studime 
mbi mundësinë e zgjerimit të Portit të Durrësit. 

1958 39 

927 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi defektet e linjave 
hekurudhore dhe masat që duhen marrë për mënjanimin e 
tyre. 

1958 8 

928 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi përmirësimin e punës në porte dhe mbi aprovimin e 
rregullores, mbi marrëdhëniet e Drejtorisë së Porteve me 
institucionet, ndërmarrjet dhe organizatat ekonomike. 

1958 40 

929 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores mbi përbërjen dhe gradat e ekuipazhit 
të anijeve tregtare, detare dhe të peshkimit në Republikën 
Popullore të Shqipërisë. 

1958 43 

930 Marrëveshje dhe projektmarrëveshje me materialet përkatëse, 
mbi vendosjen e linjave të rregullta detare me Bullgarinë, 
Gjermaninë, Poloninë, Rumaninë dhe Italinë. 

1958 15 

931 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi riparimin e 
anijeve "Mesapliku", "Kurveleshi" dhe "Teuta" në kantieret 
italiane. 

1958 2 
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932 Marrëveshje mbi komukacionin ajror me Hungarinë dhe 
Çekosllovakinë, të aprovuara nga Këshilli i Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
hapjen e vijës ajrore Moskë-Tiranë-Kajro. 

1958 11 

933 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
aprovimin e marrëveshjes mbi bashkëpunimin midis vendeve 
socialiste në fushën e ndërlidhjes elektrike dhe postare dhe 
mbi koordinimin e veprimtarisë së shërbimeve jonosferike. 

1958 30 

934 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
Radiostacionit transmetues në zonën e Shijakut. 

1958 15 

935 Projektmarrëveshje, mbi marrëdhëniet postare, telegrafike dhe 
telefonike, midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Republikës Popullore të Çekosllovakisë. 

1958 7 

936 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndryshimin e tarifave postë-telegrafonike me botën e jashtme. 

1958 20 

937 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
Konferencën Ndërkombëtare të Telekomunikacioneve. 

1958 11 

938 Projektvendim dhe materiali përkatës, paraqitur në Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e shtypit. 

1958 5 

939 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve, mbi përgatitjen 
dhe nevojat për kuadrot në sektorë të ndryshëm të 
komunikacionit. 

1958 4 

940 Projektdekret, materiali përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
dekorimin me titullin "Hero i Punës Socialiste" dhe me 
urdhëra e medalje të punonjësve të komunikacioneve dhe të 
ekuipazhit të vaporit "Krimea". 

1958 14 

941 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialet përkatëse, 
mbi stimuj materialë të punonjësve të hekurudhave dhe mbi 
zhvillimin e emulacionit socialist në punonjësit e ngarkim-
shkarkimit të Drejtorisë së Porteve në Durrës. 

1958 10 
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942 Vendime dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave me 
materialet përkatëse dhe relacione e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
pagat, shpërblimet dhe fondin e drejtorit në ndërmarrjet e 
komunikacioneve. 

1958 23 

943 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materialet përkatëse, 
mbi pajisjen e punonjësve të komunikacioneve  me rroba pune 
dhe mbi dhënie shpërblimi të veçantë marinarëve që 
udhëtojnë jashtë shtetit. 

1958 17 

944 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi plotësimin e mungesës së mjeteve të xhiros së NTASH-ve 
në Elbasan, Tiranë dhe Drejtorinë e Porteve. 

1958 16 

945 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.04.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi higjienën komunale dhe masat për përmirësimin e saj. 

1958 65 

946 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
kontratave kolektive. 

1958 12 

947 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale, komitetet ekzekutive të rretheve, mbi 
akordimin e fondeve e shtesa në planin e investimeve për 
zbukurimin e qyteteve me rastin e 15-vjetorit të Çlirimit të 
Atdheut dhe për ndërtimin e objekteve social-kulturore në 
qytete. 

1958 10 

948 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958, së bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës, 
mbi mënyrën e dhënies me qira të banesave. 

1958 24 

949 Projektvendime, materiali përkatës dhe informacione, mbi 
elektrifikimin e qyteteve dhe ndërtimin e hidrocentraleve. 

1958 24 

950 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
relacione, skica e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi furnizimin e qyteteve 
me ujë, ndërtimin dhe zgjerimin e ujësjellësave. 

1958 60 

951 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mënyrën e kryerjes së ndërtimeve dhe meremetimeve. 

1958 11 
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952 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
administrimin më të mirë të plazheve. 

1958 11 

953 Qarkore e Kryeministrisë, mbi mirëmbajtjen e varrezave të 
dëshmorëve dhe të popullit. 

1958 10 

954 Rregullore dhe projekti përkatës, mbi funksionimin e 
komiteteve të rrugëve. 

1958 8 

955 Urdhër i Kryeminstrisë, mbi orarin kalendarik të centraleve 
elektrike. 

1958 5 

11 Arsim-Shëndetësi.   

956 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi shpërndarjen e kuadrove që mbarojnë shkollat e larta e të 
mesme dhe mbi detyrimin e specialistëve të rinj për të punuar 
në vendet ku i caktojnë. 

1958 30 

957 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit e të Kulturës dhe Ministrinë e Shëndetësisë, mbi 
kërkesat e paraqitura nga populli, me rastin e fushatës së 
zgjedhjeve të deputetëve në Kuvendin Popullor, që i takojnë 
për t'u zgjidhur nga sektori i arsimit dhe shëndetësisë. 

1958 3 

958 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndërtimin dhe meremetimin e shkollave. 

1958 13 

959 Vendime të Këshillit të Minstrave, projektvendime me 
materialin përkatës, mbi hapjen e fakulteteve të reja, degëve 
dhe studiove për përgatitjen e kuadrove dhe të aktorëve për 
Teatrin Popullor. 

1958 10 

960 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendime dhe 
materialet përkatëse, mbi hapje shkollash të mesme të ditës e 
të mbrëmjes. 

1958 9 

961 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dërgimin e studentëve për të studiuar në shkollat e larta 
brenda dhe jashtë vendit dhe mbi dhënie lehtësirash 
kuadrove, që vazhdojnë studimet me korrespondencë. 

1958 59 
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962 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e planit tematik të punës shkencore në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës për vitin 1958. 

1958 82 

963 Informacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
fillimin e vitit shkollor 1958- 1959. 

1958 9 

964 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave, mbi 
përmirësimin e punës në shkolla. 

1958 15 

965 Qarkore dhe relacione të komiteteve ekzekutive të rretheve, 
mbi ndihmat dhe kujdesin e treguar për mbarëvajtjen e 
shkollave nga ana e ndërmarrjeve ekonomike. 

1958 35 

966 Projektvendim paraqitur për aprovim Këshillit të Ministrave, 
mbi krijimin e bufeve pranë shkollave për t'u ardhur në 
ndihmë nxënësve, që nuk kanë kushte të mira në familje. 

1958 3 

967 Projektvendim, materiali përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Ekzekutiv të Qytetit të 
Tiranës, mbi normën e veshmbathjes së nxënësve në konvikte 
dhe mbi krijimin e kushteve të mira të nxënësve dhe 
studentëve në shkolla e konvikte. 

1958 8 

968 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kushteve  
teknike profesionale për t'u emëruar në arsim. 

1958 11 

969 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Universitetin 
Shtetëror të Tiranës, mbi njohjen e vjetërsisë së arsimtarëve që 
kanë punuar jashtë shtetit. 

1958 5 

970 Plan i bashkëpunimit kulturor me B.R.S.S., aprovuar nga 
Qeveria dhe materiali përkatës mbi punën e zhvilluar 
ndërmjet dy delegacioneve për hartimin e këtij plani. 

1958 16 

971 Informacion i Ministrisë së Arsimit, mbi aktivitetin e 
Kinostudios "Shqipëria e Re". 

1958 7 

972 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpalljen e konkursit letraro-artistik me rastin e 15-vjetorit të 
Çlirimit të Atdheut. 

1958 6 
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973 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit e të Kulturës, mbi dhënie shpërblimesh 
kompozitorëve, këngëtarëve dhe artistëve për inçizimet që 
janë bërë në disqe gramafoni e radio dhe për pjesëmarrjen në 
realizimin e filmit artistik "Tana" dhe për vënien në skenë të 
operas "Mrika". 

1958 15 

974 Qarkore e Kryeministrisë, dërguar Ministrisë së Arsimit e 
Kulturës, Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Ndërtimit dhe Ministrisë së Financave, mbi masat që duhen 
marrë për përmirësimin e punës në sektorin e shkencës së 
arkeologjisë. 

1958 3 

975 Raport mbi punën e Institutit Hidrometeorologjik, gjatë 6-
mujorit të parë të vitit 1958. 

1958 4 

976 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
ndarjen e ndërmarrjes shtetërore të botimeve dhe krijimin e 
ndërmarrjes industriale shtetërore të shtypshkronjave "Mihal 
Duri" dhe të ndërmarrjes shtetërore të botimeve "Naim 
Frashëri". 

1958 2 

977 Projektvendim paraqitur për aprovim Këshillit të Ministrave, 
mbi katergorizimin e vendit të Kryetarit të Komitetit për 
Marrëdhënie Kulturore me Botën e Jashtme. 

1958 8 

978 Projektvendim, preventiva dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit e të Kulturës, mbi hapjen 
dhe pajisjen e Klubit të Shkrimtarëve dhe Artistëve. 

1958 11 

979 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit e të Kulturës dhe Ministrinë e Financave, mbi 
shpërblimet teknike të gjyqtarëve sportivë. 

1958 6 

980 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
organizimin e Spartakiadës së Parë Kombëtare. 

1958 15 

981 Relacion i Bashkimeve Profesionale, mbi projektvendimin për 
zgjerimin e organizimin e shërbimit shëndetësor në 
ndërmarrjet e prodhimit. 

1958 8 

982 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e projektdekretit mbi punonjësit e mjekësisë. 

1958 18 
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983 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.01.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës 
dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, mbi masat higjieno-sanitare për të luftuar 
sëmundjet ngjitëse. 

1958 115 

984 Projektdekret i aprovuar nga Këshilli i Ministrave dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi kompentencat e Inspektoriatit Sanitar dhe 
zgjerimin e kompetencave të institucioneve të bazës. 

1958 4 

985 Rregullore e aprovuar nga Këshilli i Ministrave dhe materiali 
përkatës, mbi organizimin, funksionimin dhe detyrat e 
Komisionit ekspert-mjeko-punëtor. 

1958 18 

986 Aktekontrolli dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi dobësitë e konstatuara në 
Spitalin e Korçës, në klinikën dentare në Peshkopi, në 
Sanatoriumin e Tiranës dhe dispanceritë anti-tuberkulare në 
Durrës, Berat, Qyteti Stalin. 

1958 5 

987 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit të Kukësit, mbi trajtimin e të sëmurëve në 
spitale e qendra kurative. 

1958 3 

988 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
shëndetësore të fëmijëve në befotrofe e konvikte. 

1958 2 

989 Qarkore, relacione dhe korrespondencë me institucionet 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të rretheve, mbi shtimin e 
kopshteve dhe çerdheve ditore për fëmijë dhe shtimin e 
kapacitetit të atyre ekzistuese. 

1958 7 

990 Projektvendim dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi ndërtimin e spitaleve dhe 
Sanatoriumit të Tiranës. 

1958 21 

991 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
hapjen e një azili për idiotët. 

1958 3 
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992 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë e të Financave, mbi kualifikimin e kuadrit në 
mjekësi dhe arsim. 

1958 6 

993 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Arsimit, mbi ardhjen e 
specialistëve dhe mjekëve të huaj në vendin tonë. 

1958 8 

994 Raporte mujore të Ministrisë së Shëndetësisë e të Kryesisë të 
Kryqit të Kuq, mbi punën e kryer gjatë 6-mujorit të parë të 
vitit 1958. 

1958 61 

995 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
pikat shëndetësore të Kryqit të Kuq. 

1958 25 

996 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryqin e Kuq 
Shqiptar, mbi ndihmat e dhëna prej kësaj organizate, 
refugjatëve algjerianë në Tunizi. 

1958 2 

12 Bashkëpunim tekniko-shkencor.   

997 Plan masash i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
përdorimin e materialeve të bashkëpunimit tekniko-shkencor 
dhe përhapjen e eksperiencës së përparuar në prodhim. 

1958 5 

998 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.08.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi përdorimin e ndihmës së marrë në rrugën e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor dhe përhapjen e 
eksperiencës së përparuar në prodhim dhe mbi aprovimin e 
rregullores mbi shpikjet, perfeksionimet teknike dhe 
racionalizimet. 

1958 44 

999 Raporte, mbi punën e sektorëve të bashkëpunimit tekniko-
shkencor gjatë vitit 1958. 

1958 76 

1000 Kërkesa të ministrive për t'u parashikuar në mbledhjet e 
komisioneve të përbashkëta shqiptaro-hungareze, shqiptaro-
rumune si dhe vërejtje të Komisionit të Planit të Shtetit rreth 
kërkesave të paraqitura për sesionet me çekët, sovjetikët dhe 
gjermanët. 

1958 52 
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1001 Protokoll me materialin përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore dhe me palët 
sovjetike të Komisionit dhe mbi zgjidhjen e kërkesave të palës 
sonë në periudhën midis dy sesioneve. 

1958 309 

1002 Protokoll me materialin përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore dhe me palën 
bullgare të Komisionit, mbi zhvillimin e punimeve të Sesionit 
të 6-të të Komisionit dhe mbi zgjidhjen e kërkesave të palës 
sonë në periudhën midis dy sesioneve. 

1958 113 

1003 Protokolle me materialin përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore dhe me palën 
çeke të Komisionit, mbi zhvillimin e punimeve të Sesionit të 4-
ët të Komisionit, mbi bisedimet e grupit të specialistëve tanë 
me palën çeke, mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor dhe mbi 
zgjidhjen e kërkesave të palës sonë në periudhën midis dy 
sesioneve. 

1958 145 

1004 Protokoll me materialin përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore dhe me palën 
gjermane të Komisionit, mbi zhvillimin e punimeve të Sesionit 
të 5-të të Komisionit dhe mbi zgjidhjen e kërkesave të palës 
sonë në periudhën midis dy sesioneve. 

1958 116 

1005 Korrespondencë e përbashkët me palën hungareze, mbi 
ardhjen e dërgimin e specialistëve dhe dhënien e marrjen e 
dokumentacioneve në kuadrin e bashkëpunimit tekniko-
shkencor. 

1958 60 

1006 Protokoll me materialin përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me institucionet qendrore dhe me palën 
kineze të Komisionit, mbi zhvillimin e punimeve të Sesionit të 
4-ët të Komisionit dhe mbi zgjidhjen e kërkesave të palës sonë 
në periudhën midis 2 sesioneve. 

1958 64 

1007 Kërkesa dhe relacion i Ambasadës së Republikës Popullore të 
Shqipërisë në Varshavë dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministraveme palën polake të Komisionit shqiptaro-polak,mbi 
përgatitjen e Ssionit të 4-ëttë Komisionit dhe mbi kërkesat e 
palës sonë për t'u zghidhur në periudhën midis sesioneve. 

1958 29 
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1008 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet 
qendrore, mbi paraqitjen e kërkesave për Sesionin e 4-ët të 
Komisionit shqiptaro-rumun dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me palën rumune, mbi zbatimin e vendimeve të 
Sesionit të III-të dhe mbi ardhjen e dërgimin e specialistëve e 
dokumentacioneve. 

1958 18 

1009 Statut dhe kondidat e përgjithshme të veprimtarisë së 
Komisionit të përbashkët shqiptaro-korean, për 
bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1958 2 

1010 Qarkore të Kryeministrisë, mbi mundësinë e ndihmës që 
mund t'u japim vendeve socialiste në kuadrin e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor dhe mbi ruajtjen dhe 
mirëmbajtjen e dokumentacioneve pranë sektorit të BTSH-së 
dhe M.P.Jashtme. 

1958 3 

1011 Kërkesa për ardhje specialistësh të huaj e dërgim specialistësh 
jashtë shtetit gjatë vitit 1959, në kuadrin e bashkëpunimit 
tekniko-shkencor. 

1958 103 

1012 Listë e specialistëve të huaj që punojnë në sektorin e industrisë 
të ardhur në vendin tonë, në kuadrin e marrëveshjeve të 
bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1958 13 

1013 Kërkesa të palës sonë, drejtuar palëve sovjetike, bullgare e 
gjermane, mbi dërgimin e dokumentacioneve, lidhur me 
sigurimin shtetëror të mallrave të import-eksportit. 

1958 12 

1014 Protokolle, kontrata dhe material i Komisionit të Përhershëm 
të K.F.N.R.-it për industrinë e naftës, mbi bashkëpunimin 
tekniko-shkencor në këtë sektor midis Komitetit Shtetëror të 
Gjeologjisë dhe institucioneve përkatëse sovjetike. 

1958 8 

1015 Projektbuxhet i shpenzimeve në valutë për sektorin e 
bashkëpunimit tekniko- shkencor. 

1958 3 

1016 Njoftim mbi ndryshime në përbërjen e pjesës shqiptare të 
komisioneve mikste, për bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1958 6 

13 Juridik.   
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1017 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
05.03.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi krijimin e organit qendror administrativ për ankesat, 
kërkesat dhe deklarimet e shtetasve dhe mbi shqyrtimin e tyre 
nga organet kompetente. 

1958 12 

1018 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958, së bashku me materialin përkatës, mbi aprovimin e 
projektdekretit, mbi regjistrimin e akteve të gjendjes civile dhe 
mbajtjen e evidencës së tyre. 

1958 16 

1019 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
04.06.1958, së bashku me materialin përkatës, mbi kontrollin e 
zbatimit të kontratave kolektive për vitin 1957 dhe lidhjen e 
tyre për vitin 1958 dhe mbi sigurimin teknik në punë si dhe 
informacione mbi zbatimin e kontratave kolektive gjatë 6-
mujorit të parë 1958 dhe aksidentet në punë. 

1958 50 

1020 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.06.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e projektdekretit, mbi zgjedhjet e gjykatave 
popullore. 

1958 20 

1021 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
07.07.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e dekretit për mbrojtjen e bujqësisë. 

1958 22 

1022 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1958, së bashku me vendimet dhe materialin përkatës, 
mbi zgjerimin e kompetencave të ministrive dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për çështjet e 
planifikimit ekonomik e kulturor. 

1958 82 

1023 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe procesverbale 
të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 30.08.1958, mbi 
aprovimin e projektdekreteve, mbi sistemin e pasaportizimit 
dhe pajisjen e shtetasve me pasaportë. 

1958 21 

1024 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.08.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e projektdekretit mbi banimin dhe qarkullimin 
e shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi. 

1958 12 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1025 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e projektdekretit mbi Kodin Penal dhe Kodin e 
Procedurës Penale të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1958 43 

1026 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e projektdekretit mbi konfiskimet. 

1958 5 

1027 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.10.1958, dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, së bashku 
me vendimin dhe materialin përkatës, mbi Sigurimet 
Shoqërore dhe Shtetërore dhe shtrirjen e tyre në kolektivat e 
avokatëve. 

1958 18 

1028 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi aprovimin e projektdekretit mbi noterinë. 

1958 18 

1029 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.12.1958 dhe relacioni përkatës i Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi ligjshmërinë e fitimeve të realizuara nga 
ndërmarrjet ekonomike. 

1958 16 

1030 Raporte e relacione, mbi ligjshmërinë dhe kriminalitetin gjatë 
vitit 1958. 

1958 6 

1031 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Prokurorinë e Përgjithshme, mbi mbrojtjen e ligjshmërisë. 

1958 18 

1032 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
caktimin e punëve të vështira ku gratë marrin leje lindjeje prej 
14 javësh. 

1958 9 

1033 Vendim i Këshillit të Ministrave, projektvendim dhe materiali 
përkatës, mbi shpenzimet dhe shpërblimet e dëshmitarëve, 
ekspertëve dhe përkthyesve që thirren nga organet e hetimit 
dhe gjykatat dhe mbi shpërblimet e kryetarëve të komiteteve 
profesionale në ndërmarrje. 

1958 10 

1034 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës si 
dhe qarkore e korrespondencë, mbi shtetëzimin e godinave 
për nevoja shtetërore dhe mbi shpërnguljen e disa familjeve 
nga brezi kufitar. 

1958 46 
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1035 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe Ministrinë e Bujqësisë 
dhe komitetet ekzekutive, mbi prishjen e vendimeve të 
Arbitrazhit të Lartë Shtetëror dhe të Komisionit Qendror për 
çështje agrare. 

1958 26 

1036 Projektudhëzim, materiali përkatës dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Qendror të Partisë së 
Punës së Shqipërisë, Komitetin Ekzekurtiv të Qytetit të 
Tiranës, mbi lëshimin e lejeve të kufizuara për ndërmjetësit e 
shitjeve të shtëpive. 

1958 11 

1037 Dekrete, udhëzime dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë, Prokurorinë e Përgjithshme, 
Universitetin Shtetëror të Tiranës, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Arkivave dhe komitetet ekzekutive, mbi interpretimin e 
ligjeve, dekreteve, udhëzimeve, vendimeve të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, Qeverisë e të Komitetit Ekzekutiv. 

1958 34 

1038 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Bredshme dhe të Jashtme, mbi 
zbatimin e vendimeve e të udhëzimeve të Qeverisë, mbi 
mbrojtjen lokale kundërajrore dhe mbi zhvillimin e sesioneve 
të bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1958 7 

1039 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi zbatimin e dekretit të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zgjatjen e afatit të 
amnistisë deri më 31.12.1958. 

1958 5 

1040 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi heqjen e 
gradave. 

1958 3 

1041 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi dekorimin e udhëheqësve të Partisë dhe 
Qeverisë me urdhëra, me rastin e përvjetorëve jubilarë të 
ditëlindjeve të tyre. 

1958 15 
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1042 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, së bashku me 
materialin përkatës, mbi dekorimin me urdhëra të 
udhëheqësve të Partisë dhe të Shtetit të Republikës Popullore 
të Çekosllovakisë dhe të Shoqërisë Patriotike Shqiptare 
"Skënderbeu" në Argjentinë dhe qarkore e Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi mënyrën e paraqitjes së propozimeve 
për dekorime. 

1958 21 

1043 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe konventat 
përkatëse, mbi ratifikimin dhe aderimin e vendit tonë në këto 
konventa. 

1958 190 

1044 Udhëzime, projektvendime dhe materialet përkatëse, mbi 
procedurën e vendosjes së normave mbi punën e nëpunësve 
me kohë të pa normuar dhe mbi punën jashtë kohës normale 
të punës. 

1958 7 

1045 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zgjerimin e veprimtarisë së shoqërisë për ndihmë Ushtrisë dhe 
Mbrojtjes. 

1958 23 

1046 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
masat e marra për të ndihmuar nga ana financiare Komitetin 
Shqiptar për Mbrojtjen e Paqes. 

1958 4 

1047 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
sendet e debitorit mbi të cilat nuk mund të vihet sekuestër. 

1958 5 

1048 Qarkore e Kryeministrisë, mbi mënyrën e ruajtjes së teksteve 
të marrëveshjeve të lidhura me vendet e tjera. 

1958 4 

1049 Vendime të Këshillit të Ministrave, rregullore dhe materiali 
përkatës, mbi kushtet, ndarjen e ndërmarrjeve në grupe, 
dhënien e flamujve të kuq tranzitorë dhe akordim fondesh për 
fituesit në garat socialiste gjatë vitit 1958. 

1958 39 

1050 Raport i Prokurorisë së Përgjthshme, mbi shkeljen e 
dispozitave të vendimit të Qeverisë, mbi krijimin e dyqaneve 
shtëpi. 

1958 4 

14 Marrëdhënie me jashtë.   

1051 Protokolle, informacione, njoftime dhe materiale të Sesionit të 
IX-të të K.E.N.R.-it. 

1958 275 
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1052 Vërejtje e sugjerime të palëve për problemet e ngritura në 
Sesionin e IX-të të K.E.N.R.-it. 

1958 115 

1053 Fjalime të kryetarëve të delegacioneve të vendeve 
pjesëmarrëse në K.N.E.R., mbajtur gjatë Sesionit të IX-të të 
Këshillit. 

1958 4 

1054 Informacion i Sekretariatit të KENR-it dhe shtesat përkatëse, 
mbi plotësimin e vendimeve të Sesionit të VIII-të të Këshillit 
Ekonomik. 

1958 104 

1055 Njoftime paraqitur Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
punimet e Sesionit të 9-të të Këshillit Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke. 

1958 21 

1056 Protokolle dhe materiali i Sesionit të X-të të Këshillit 
Ekonomik. 

1958 87 

1057 Informacione mbi realizimin e vendimeve të mbledhjes së 
përfaqësuar të partive komuniste e punëtore motra të vendeve 
socialiste, mbajtur në Moskë nga 20-23 maj 1958. 

1958 9 

1058 Protokolle të mbledhjeve të zëvendëspërfaqësuesve të 
vendeve anëtare të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1958 27 

1059 Protokolle dhe materiale, mbi veprimtarinë e Komisionit të 
Përhershëm për Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor në fushën 
e industrisë së qymyrgurit. 

1958 29 

1060 Informacione të Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi 
zhvillimin e punimeve të Komisionit të Përhershëm për 
Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor në fushën e gjeologjisë. 

1958 18 

1061 Protokolle, informacione, raporte dhe materiale, mbi 
veprimatarinë e Komisionit të Përhershëm për 
Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor në fushën e naftë-gazit. 

1958 58 

1062 Protokolle, referate e rregullore, mbi veprimtarinë dhe 
funksionet e Komisionit të Përhershëm për Bashkëpunim 
Tekniko-Shkencor në fushën e metalurgjisë me ngjyra. 

1958 71 
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1063 Njoftim i Sekretariatit të K.E.N.R.-it, mbi bisedimet zhvilluar 
me atasheun e Ambasadës së R.F. të Jugosllavisë në Moskë, 
gjatë së cilës ai paraqiti kërkesën që vendi i tij të marrë pjesë si 
vëzhgues në punimet e Komisionit të Përhershëm për 
Bashkëpunimin Tekniko-Shkencor në fushën e kimisë. 

1958 3 

1064 Protokolle, referat e rregullore, mbi veprimtarinë dhe 
funksionet e Komisionit të Përhershëm për Bashkëpunimin 
Tekniko-Shkencor në fushën e bujqësisë. 

1958 30 

1065 Protokolle dhe materiale të shqyrtuara në mbledhjet e grupit 
të punës për transportin dhe Komisionin e Përhershëm për 
Bashkëpunim Tekniko-Shkencor në fushën e transportit. 

1958 3 

1065/1 Protokolle dhe materiale të shqyrtuara në mbledhjet e grupit 
të punës për transportin dhe në Komisionin e Përhershëm për 
Bashkëpunim Tekniko-Shkencor në fushën e transportit. 

1958 136 

1066 Protokoll dhe materiale, mbi punimet e grupit të punës për 
industrinë e lehtë. 

1958 40 

1067 Protokolle dhe materiale, mbi veprimtarinë e Komisionit të 
Përhershëm të K.E.N.R-it për tregtinë e jashtme dhe plane 
pune e korrespondencë, mbi veprimtarinë e tij gjatë vitit 1959 
dhe mbi marrëdhëniet me vendet e Beneluksit. 

1958 55 

1068 Buletine statistikore të zhvillimit ekonomik të vendeve anëtare 
të K.N.E.R-it. 

1958 1 

1069 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi mundësinë e eksportimit të kromit për 
në Çekosllovaki nëpërmjet Jugosllavisë dhe me mjete të 
transportit jugosllav. 

1958 1 

1070 Informacione të ardhura nga K.E.N.R-i, mbi realizimin e 
planeve ekonomike dhe mbi bisedimet e zhvilluara për 
import-eksportin. 

1958 93 

15 Pushtet Lokal.   

1071 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
10.11.1958, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës, 
mbi punën e këshillave popullore të lokaliteteve dhe të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës. 

1958 65 
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1072 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi dekorimin e kuadrove të komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore e lokaliteteve të dalluara për punë të 
mirë, gjatë fushatave të punimeve bujqësore. 

1958 21 

1073 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi dhënien e titujve "Nënë heroinë" nënave që kanë 
rritur mbi 10 fëmijë. 

1958 49 

1074 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, së bashku me 
materialin përkatës, mbi ndryshime në ligjin e këshillave 
popullore. 

1958 8 

1075 Qarkore e Kryeministrisë, mbi të metat e konstatuara në 
planin tematik të komiteteve ekzekutive. 

1958 4 

1076 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe materiali 
përkatës, mbi ndryshime në ndarjen administrative territoriale 
dhe mbi ngritjen në rang qyteti të disa qendrave të banuara. 

1958 21 

1077 Probleme të ngritura nga kryetarët e komiteteve ekzekutive që 
kërkojnë ndërhyrjen e Kryeministrisë, për zgjidhjen sa më të 
shpejtë. 

1958 29 

1078 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Beratit, mbi 
shpalljen e këtij qyteti "Qytet muze". 

1958 6 

1079 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, 
raporte, informacione, mbi prishjen e vendimeve të 
kundërligjshme, të marra nga komitetet ekzekutive të 
rretheve. 

1958 20 

1080 Raport mbi realizimin e kontratave kolektive në rrethin e 
Beratit. 

1958 5 

1081 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Lushnjes, mbi dhënie kredie dhe material ndërtimi për 
meremetimin e shtëpive të përmbytura nga vërshimi i lumit 
Seman. 

1958 1 

1082 Qarkore e Kryeministrisë, mbi zbatimin e udhëzimit mbi 
pasaportizimin në qytetet kryesore. 

1958 3 
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1083 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të rretheve dhe listëorganika, të aprovuara nga 
Kryeministria për komitetet ekzekutive të rretheve. 

1958 184 

1084 Plan vjetor i rezervës shtetërore dhe atij operativ për 
materialet e vendit dhe të importit dhe mbi shpërndarjen e 
tyre sipas nevojave, që u paraqiten ndërmarrjeve dhe 
institucioneve të ndryshme. 

1958 186 

1085 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi shtesa dhe bartje fondesh në Buxhetin e 
Drejtorisë së Rezervave Shtetërore. 

1958 9 

1086 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
dhënien e 200 mijë ml. tekstil Ministrisë së Tregtisë, për 
nevojat e tregut shtetëror. 

1958 3 

16 Lutje-Ankesa.   

1087 Pasqyra vjetore tetëmujore, informacione e relacione, mbi 
shqyrtimin e ankesave dhe kërkesave, drejtuar Kryeministrisë. 

1958 364 

17 Administrata.   

1088 Rregullore dhe plan masash, mbi ruajtjen e sekretit dhe mbi 
mënjanimin e të metave të shfaqura në këtë drejtim. 

1958 4 

1089 Buxheti konsumtiv i vitit 1957 për Kryeministrinë. 1958 16 

1090 Buxhete konsumtive tremujore të Kryeministrisë. 1958 44 

1091 Plan dhe situacion, mbi shpenzimet në valuta për Aparatin e 
Kryeministrisë gjatë vitit 1958. 

1958 7 

1092 Situacione të shpenzimeve të përfaqësisë sonë pranë Këshillit 
Ekonomik të Ndihmës Reciproke. 

1958 21 

1093 Projektbuxhet i vitit 1959 për Aparatin e Kryeministrisë. 1958 37 

18 Kultet fetare.   

1094 Pasqyra dhe korrespondencë, mbi subvencionet, shpenzimet 
dhe kontrollin financiar të komuniteteve fetare. 

1958 29 

1095 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryesinë e 
Komunitetit Mysliman e Bektashian, mbi lirimin e lokaleve 
dhe anulimin e urdhërave për prishjen e disa xhamive. 

1958 2 
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1096 Procesverbale të mbledhjeve dhe materialet përkatëse të 
Komunitetit Mysliman e Bektashian. 

1958 31 

1097 Raporte dhe korrespondencë, mbi dërgimin e delegacioneve 
në Moskë, Arabi, Egjipt e Siri. 

1958 14 

1098 Telegrame dërguar OKB-së, Lidhjes Arabe, Kryetarit të 
Qeverisë së Irakut, Komunitetit Mysliman në Tunizi e Marok, 
mbi dënimin e agresionit anglo-amerikan në Liban e Jordani, 
mbi përkrahjen që i jep shteti ynë kulteve fetare dhe mbi 
përkrahjen që i jepet qeverisë së re të Irakut. 

1958 10 

1099 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komunitetin 
Bektashian, mbi kontraditat që ekzistojnë ndërmjet klerikëve 
që shërbejnë në këtë komunitet. 

1958 15 

1100 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komunitetet 
fetare dhe dokumente kuadri, mbi emërimin, shkarkimin dhe 
dorëheqjen e klerikëve që shërbejnë në këta sektorë. 

1958 67 

1101 Njoftime mbi qëndrimin moralo-politik të klerikëve dhe 
sjelljet e tyre ndaj realizimeve të mëdha të popullit tonë në 
luftë për ndërtimin e socializmit. 

1958 8 

1102 Lutje dhe korrespondencë, mbi nevojat për libra e materiale të 
ilustruara. 

1958 3 

1103 Materiale fotografike mbi zhvillimin e ceremonive fetare në 
Shkodër, mbi zhvillimin e punimeve të Konferencës së 
Klerikëve në Tiranë për mbrojtjen e paqes dhe fotografi të 
personaliteteve të larta fetare. 

1958 33 

19 Refugjatë.   

1104 Thirrje, relacione, informacione, lutje dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
komitetet ekzekutive të rretheve, mbi zgjatjen e afatit të 
amnistisë për të arratisurit shqiptarë jashtë shtetit, 
riatdhesimin e tyre, sistemimin në punë dhe trajtimin e tyre 
ekonomik. 

1958 16 

1105 Lista dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi riatdhesimin e 
emigrantëve grekë për në Greqi. 

1958 38 
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1106 Informacione dhe relacione të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi gjendjen dhe përmirësimin e gjendjes 
ekonomike të emigranëve të huaj që ndodhen në vendin tonë. 

1958 25 

1107 Listë me të dhëna biografike dhe mbi qëndrimin që mbajnë 
emigrantët politikë grekë që ndodhen në vendin tonë. 

1958 37 

1108 Bordero pagash dhe ndihmë për refugjatët dhe personelin e 
refugjatëve grekë e jugosllavë. 

1958 51 

20 Peshëmatje.   

1109 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores, mbi detyrat e Administratës 
Shtetërore të kontrollit të mjeteve të peshimit e të matjes. 

1958 43 

1110 Informacion i Inspektoratit të Peshëmatjeve, mbi aktivitetin e 
saj gjatë vitit 1958. 

1958 10 

1111 Raporte të komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi aktivitetin e 
inspektorëve të peshëmatjeve gjatë vitit 1958. 

1958 42 

1112 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dërgimin e një delegacioni për të 
marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare mbi teknikën e 
matjeve. 

1958 19 

21 Trajtimi i të huajve.   

1113 Raport dhe parashtesë, mbi trajtimin e specialistëve të huaj 
dhe mbi ardhjen e tyre në vendin tonë. 

1958 5 

22 Kuadër.   

1114 Raport vjetor mbi gjendjen e kuadrit të Kryeministisë gjatë 
vitit 1957. 

1958 2 

1115 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe aprovimet përkatëse të 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
emërimin, transferimin e shkarkimin e kuadrove të Aparatit 
Qendror Shtetëror dhe personelit diplomatik. 

1958 37 

1116 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Aparatin e 
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi 
mundësinë e forcimit të tregtisë së jashtme me kuadro të 
përgatitur e të aftë për atë sektor. 

1958 8 
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1117 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi dekorimin e kuadrove që punuan për 
zbatimin e vendimit për heqjen e plotë të sistemit të triskëtimit 
në vendin tonë. 

1958 16 

1118 Qarkore e Kryeministrisë, dërguar institucioneve qendrore 
dhe komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi plotësimin, 
ruajten dhe pasurimin e dosjeve personale të kuadrove. 

1958 8 

1119 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, mbi nomenklaturat 
përkatëse për emërimin e kuadrove. 

1958 157 

23 Punë  fizike.   

1120 Vendime të Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës 
së Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave të Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, 
mbi pjesëmarrjen e kuadrove në punë fizike dhe mbi krijimin 
e sektorit pranë Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1958 1 

1121 Plane të komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi nevojat për 
fuqi punëtore dhe plotësimin e tyre me anë të kuadrove që do 
kryejnë punën fizike gjatë vitit 1959. 

1958 72 

24 Fuqi punëtore.   

1122 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
mënyrën e sigurimit me punëtorë të rinj të disa sektorëve dhe 
degëve kryesore të ekonomisë popullore. 

1958 9 

1123 Plane të fuqisë punëtore të tremujorit të parë të vitit 1958, për 
ndërmarrjet nacionale dhe lokale. 

1958 94 

1124 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
shpronësimin e banesave ku banojnë udhëheqësit e Partisë 
dhe Qeverisë dhe mbi dhënie fondi Drejtorisë Speciale, për 
ndërtimin e rrugëve në vilën e pritjes në Vlorë. 

1958 7 

25 Shtesa 1.   
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1125 Letra të K.Q të P.P. të Shqipërisë drejtuar Komiteteve 
Qendrore të PK të Bashkimit Sovjetik, PK të Kinës, PK të 
Bullgarisë, PK të Çekosllovakisë, PP të Rumanisë, PP 
Hungareze, PPB Poloneze dhe PSB Gjermane për dhënie kredi 
RP të Shqipërisë për pesëvjeçarin e tretë (1961-1965). 

10.07.1958 143 

1126 Letra të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik për pajisjen e forcave të armatosura dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme të RP të Shqipërisë dhe për 
pranim oficerësh për studime në shkollat e kundërzbulimit të 
Bashkimit Sovjetik. 

05.07.1958 - 
08.16.1958 

5 

1127 Letër e Qeverisë së Bashkimit Sovjetik drejtuar Qeverisë së RP 
të Shqipërisë për ndalimin e njëanshëm të provave të armës 
bërthamore nga ana e Bashkimit Sovjetik. 

04.04.1958 - 
05.06.1958 

9 

1128 Letër e Qeverisë së RP të Bullgarisë drejtuar Qeverisë së RP të 
Shqipërisë për thirrjen e KNER-it në një mbledhje për 
transportin hekurudhor e ujor, si dhe përgjigja e qeverisë së 
RP të Shqipërisë. 

11.25.1958 - 
12.04.1958 

6 

1129 Korrespondenca e Qeverisë së RP të Shqipërsië me Qeverinë e 
RP të Bullgarisë për dërgim specialistësh bullgarë për 
ekonominë pyjore në Shqipëri. 

07.01.1958 - 
08.28.1958 

7 

1130 Letër këmbimi midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe RD 
Gjermane për dërgim delegacioni në panairin e Laipsigut. 

12.04.1957 - 
02.19.1958 

8 

1131 Deklaratë e Qeverisë së RP të Shqipërisë për çështjen e 
Berlinit. 

12.04.1958 3 

1132 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për sigurimin e 
sekretit në Pashaliman të gjirit të Vlorës. 

09.17.1958 2 

1133 Memorandum i Qeverisë së Përkohshme të Republikës 
Algjeriane drejtuar Qeverisë së RP të Shqipërisë për njohjen e 
Qeverisë së Republikës Algjeriane. 

09.19.1958 - 
11.04.1958 

4 

1134 Deklaratë e Qeverisë së RP të Shqipërisë lidhur me gjendjen e 
krijuar në ngushticën e Taivanit. 

09.15.1958 3 

1135 Udhëzim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave për kalim toke 
nga ndërmarrja blegtorale në përdorim të Kooperativës 
Bujqësore Shtyllë në rrethin e Korçës. 

08.18.1958 - 
08.23.1958 

3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1136 Vendim i Këshillit të Ministrave për bonifikimin e Fushës së 
Roskovecit si dhe skema përkatëse. 

02.27.1958 - 
03.11.1958 

3 

1137 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë dhe Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për dhënie vizash tregtarëve të huaj për të 
hyrë në RP të Shqipërisë. 

01.08.1958 - 
08.29.1958 

13 

1138 Korrespondencë me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Konsumit për miratim delegacionesh për të marrë pjesë në 
aktivitete ndërkombëtare. 

10.25.1958 - 
01.20.1959 

14 

1139 Protokoll i bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Ndërtimit 
dhe specialistit gjerman Ing. Herbert Hohne për ndërtimet 
prej argjile, me rastin e përfundimit të afatit të qëndrimit në 
Shqipëri të specialistit të mësipërm. 

12.23.1958 5 

1140 Vendim i Këshillit të Ministrave për ndryshim në pagat e 
punonjësve të komunikacionit si dhe projekti me shënime të 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave. 

06.12.1958 - 
07.18.1958 

3 

1141 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë dhe Ministrinë e 
Komunikacionit për blerjen e një moto-nave dhe për vonesat e 
anijeve tona në portet italiane. 

06.19.1958 - 
10.07.1958 

5 

1142 Informacion i Kryetarit të Grupit të Specialistëve Sovjetikë për 
studimin e ndërtimeve në portet e Shëngjinit, Sarandës, 
Semanit e Durrësit. 

07.15.1958 - 
07.23.1958 

18 

1143 Letër e Ing. Hans Nechvatal drejtuar Kryeministrisë për 
mënyrën e furnizimit me ujë të fshatit. 

03.01.1958 - 
04.11.1958 

3 

1144 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale me shënimet e Kryetarit të Këshillit të Ministrave 
për zëvendësimin me bli të pishave në Bulevardin "Dëshmorët 
e Kombit" në Tiranë. 

12.16.1958 - 
12.19.1958 

3 

1145 Informacione të specialistëve çekë dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Komunikacionit për gjendjen në Ofiçinën e 
Riparimit të Automjeteve në Tiranë dhe në Ndërmarrjen e 
Transportit Automobilistik në Elbasan. 

07.27.1957 - 
10.10.1958 

31 

1146 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
mënyrën e trajtimit të problemeve me Agjencinë 
Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. 

07.09.1958 - 
07.24.1958 

3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1147 Letra të arsimtarit Fiqiri Llagami mbi fondet për ekskursione 
dhe të disa punonjësve të Ndërmarrjes Bujqësore Sukth për 
elektrifikimin e ndërmarrjes. 

04.05.1958 - 
12.10.1958 

6 

1148 Letër dërguar ministrive dhe komiteteve ekzekutive të k.p të 
rretheve për të metat që vihen re në plotësimin e dosjeve 
personale të kuadrove. 

12.18.1958 - 
12.20.1958 

4 

1149 Informacion i Sekretarit të Përgjithshëm për Kryetarin e 
Këshillit të Ministrave mbi veprimatrinë armiqësore e 
keqbërëse të ish-përgjegjësit të zyrës për trajtimin e 
emigrantëve Koli Tushi. 

07.14.1958 - 
07.18.1958 

2 

1150 Kërkesë e Kryesisë së Kishës Ortodokse për botimin e një 
artikulli për 50 vjetorin e Kishës Autoqefale Shqiptare në 
Amerikë dhe korrespondenca për përballimin e shpenzimeve 
të një delegacioni të Komunitetit Mysliman që do të shkojë në 
Egjipt. 

04.09.1958 - 
06.03.1958 

7 

 
 


