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15 Viti 1959.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 9.2.1959 si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Fierit. 

1959 68 

2 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 9.2.1959, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së Drejtësisë, 
mbi dhënien me qira të ndërtesave që nuk janë për banesë. 

1959 21 

3 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 9.2.1959, vendime të 
Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi 
shqyrtimin e projektdekretit për pensionet e ushtarakëve 
aktivë dhe familjeve të tyre dhe të projektrregullores mbi 
pensionet dhe disa të drejta të ushtarakëve të shërbimit aktiv 
të ushtrisë popullore dhe të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1959 58 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1959 dhe informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të muajit janar 1959, sipas të dhënave 
operative. 

1959 12 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1959, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë vitit 
1959, së bashku me planin e çështjeve të aprovuar. 

1959 25 

6 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
Këshillit të Ministrave datë 9.2.1959, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe relacion i Dhomës së Tregtisë të Republikës 
Popullore të Shqipërisë, mbi Komisionin e Arbitrazhit të 
Tregtisë së Jashtme. 

1959 14 
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7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959 dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
kufijtë e importit për vitin 1960. 

1959 29 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
gjendjen e punimeve në veprat e bonifikimit dhe pjesëmarrja e 
fshatarësisë në ndërtimin e tyre gjatë viteve 1958-1959 dhe të 
relacionit, mbi ndërtimin e argjinaturës së lumit Seman. 

1959 31 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959 si dhe raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi gjendjen e 
ndërtimit të objekteve industriale për vitin 1959. 

1959 13 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen dhe masat që duhen 
marrë për uljen e mëtejshme të vdekjeve të fëmijëve në 
moshën e gjirit. 

1959 25 

11 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 2.3.1959, vendime të 
Këshillit të Ministrave, si dhe raport i Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit, mbi punën e delegacionit të Komisionit të Kontrollit 
të Shtetit në Komisionin e Kontrollit Sovjetik, të 
projektdekreteve "Mbi Komisionin e Kontrollit të Shtetit" dhe 
mbi caktimin e zhdëmtimeve në të holla nga Komisioni i 
Kontrollit të Shtetit si dhe rregullores së Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1959 67 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1959 si dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
rishikimin e kufijve të importit të vitit 1960, me vendimin 
përkatës. 

1959 21 
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13 Qarkore e Komitetit Qendror të PPSH-së dhe Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shqyrtimin e mënyrave dhe 
afateve të hartimit të projektplanit të pesëvjeçarit të tretë 1961-
1965. 

1959 17 

14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave si dhe 
relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave, së bashku me protokollin përkatës, mbi plotësimin 
e planit të 3/mujorit të parë 1959 dhe mbi zbatimin e buxhetit 
të shtetit për 3/mujorin e parë 1959. 

1959 111 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1959, qarkore e Këshillit të Ministrave si dhe informacion 
i Ministrisë së Financave mbi zbatimin e vendimit të Qeverisë 
nr. 189 datë 5.5.1958 mbi debi kreditë. 

1959 16 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1959, si dhe informacion i Komitetit Shtetëror të 
Gjeologjisë dhe Ministrisë së Minierave dhe Industrisë, mbi 
rezultatet e arritura në punimet e shpim-kërkimit dhe shpim-
shfrytëzimit të naftës, kromit dhe qymyrgurit si dhe mbi uljen 
e kostos për këto punime, pika 3, 4, 5, 7, 11, 12 dhe 13, mbi 
aprovimin e planit të vitit 1959. 

1959 30 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1959, qarkore e Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Bashkimeve Profesionale të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi sigurimin në punë gjatë vitit 1958. 

1959 28 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.4.1959, raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të punës në zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave të 
punonjësve. 

1959 39 
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19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1959 si dhe, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi zbritjen e çmimeve të 
shitjes me pakicë dhe mbi të metat e konstatuara për 
shpërndarjen e dekoratave. 

1959 10 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi projektplanin e import-
eksportit për vitin 1960, së bashku me planin e vitit 1960 për 
eksport-importin, aprovuar me vendimin e Këshillit të 
Ministrave nr. 261 datë 19.7.1959. 

1959 78 

21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacion i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kufijtë e volumit të 
ndërtimit dhe veprave kryesore që do të ndërtohen gjatë vitit 
1960. 

1959 38 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe projektplani 
dhe relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi projektplanin 
e bujqësisë dhe grumbullimeve për vitin 1960. 

1959 282 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.6.1959, si dhe raporte të Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Drejtësisë, mbi kriminalitetin dhe 
ligjshmërinë gjatë vitit 1959 së bashku me protokollin 
përkatës. 

1959 59 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
protokolli përkatës, mbi përgatitjen e punëtorëve të rinj dhe 
ngritjen e kualifikimit të tyre. 

1959 18 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, urdhëresë e Qeverisë si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi administrimin e kullotave shtetërore. 

1959 19 
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26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, urdhëresë e Qeverisë si dhe relacion i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi kalimin e kullotave (mushave të fshatrave) në 
administrimin e kooperativave bujqësore. 

1959 13 

27 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, vendim dhe urdhëresë e 
Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi konvertimin e huave shtetërore me 
nënshkrim. 

1959 25 

28 Relacion i Ministrisë së Financave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 19.6.1959 si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi organizimin e lotarisë me fitim objektesh 
dhe në të holla. 

1959 9 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Ministrisë së Financave, mbi shqyrtimin e raportit për 
fushatën e shpejtimit të qarkullimit të mjeteve të xhiros. 

1959 18 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, urdhëresë e Qeverisë si dhe relacion i përbashkët i 
Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Financave dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kontratën e sipërmarrjes së 
ndërtimeve kapitale dhe të rregullores, mbi financimin e 
investimeve nga Banka e Shtetit Shqiptar, së bashku me 
rregulloren përkatëse. 

1959 53 

31 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, vendime të Këshillit të 
Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, 
mbi kapitenerinë e porteve si dhe mbi disa ndryshime në ligjin 
nr. 2359 datë 15.11.1956, mbi veprimet juridike dhe mbi 
detyrimet. 

1959 48 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, urdhëresë e Qeverisë si dhe relacion i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi lëndët helmuese me efekt të fortë. 

1959 14 
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33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.7.1959, protokoll i Këshillit të Ministrave si dhe njoftim i 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e planit dhe mbi 
zbatimin e buxhetit të shtetit për 6/mujorin e parë 1959. 

1959 121 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.7.1959, vendime të Këshillit të Ministrave si dhe relacion i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve 
në disa ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
të Ndërtimit dhe Komunikacionit. 

1959 19 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Përmet. 

1959 76 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e NISH 
Ushqimores të Korçës. 

1959 25 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959 si dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
gjendjen e standardeve gjatë 6/mujorit të parë 1959. 

1959 11 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959, qarkore e Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi shpenzimet në sektorin 
privat. 

1959 13 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959, qarkore e Këshillit të Ministrave si dhe raport i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi zhvillimin e blegtorisë dhe 
prodhimtarinë e saj për 6/mujorin e parë të vitit 1959 në 
kooperativat bujqësore dhe në NBSH-të. 

1959 18 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, udhëzim 
dhe raport i Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e punës 
fizike gjatë 6/mujorit të parë 1959. 

1959 15 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959, si dhe relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi gjendjen teknike të automjeteve të Republikës. 

1959 6 
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42 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 1.9.1959, vendim i 
Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi hartimin, aprovimin dhe zbatimin e planeve 
rregulluese të qyteteve dhe qendrave të banuara. 

1959 31 

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959, njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit si dhe 
protokolli përkatës, mbi plotësimin e planit 9/mujor të vitit 
1959. 

1959 72 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959, si dhe informacion i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e debitorëve në ndërmarrjet 
ekonomike për 6/ mujorin e parë të vitit 1959. 

1959 7 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959 si dhe relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi shtimin e kapacitetit të ujësjellësit të Tiranës. 

1959 3 

46 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 30.9.1959, vendim i 
Këshillit të Ministrave si dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi tatimin dhe ndërtesat. 

1959 16 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959, mbi analizën e regjistrimit të ndërtesave të banimit, 
së bashku me analizën përkatëse të Drejtorisë së Statistikës. 

1959 28 

48 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe Komitetit 
Shtetëror të Gjeologjisë si dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 5.11.1959 së bashku me 
protokollin përkatës, mbi përfundimet e arritura në punimet e 
shpim-kërkimit dhe shpim-shfrytëzimit të naftës, kromit dhe 
qymyrgurit, si dhe për uljen e kostos në këto punime. 

1959 21 

49 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, vendim dhe protokoll të Këshillit të Ministrave si 
dhe raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gjendjen e pakënaqshme të fabrikave të tullave dhe masat që 
duhen marrë për mënjanimin e vendeve të ngushta. 

1959 23 
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50 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959 si dhe raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi plotësimin e 
detyrave të Kongresit të 3-të dhe të Plenumit të shkurtit 1958 
nga industria mekanike lidhur me prodhimin e pjesëve të 
këmbimit së bashku me protokollin përkatës. 

1959 32 

51 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, si dhe raport i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin 
e planit dhe të kostos së transportit automobilistik të mallrave. 

1959 30 

52 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljen 
dhe gjendjen e bimëve industriale, së bashku me protokollin 
përkatës. 

1959 15 

53 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, si dhe njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen e cilësisë së punimeve të ndërtimit. 

1959 11 

54 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Ministrisë së Financave, mbi buxhetin konsumativ të shtetit  
për vitin 1958. 

1959 9 

55 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.11.1959, ligje, vendime, qarkore dhe materiali përkatës, mbi 
rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe buxhetit gjatë 4 
viteve të para të 5/vjeçarit të 2-të 1956-1960 dhe projektplanit 
e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1960 për planin e 
zhvillimit ekonomik dhe kulturor  të Republikës Popullore të 
Shqipërisë si dhe mbi aprovimin e projektbuxhetit të shtetit të 
vitit 1960 dhe masat për zbatimin e tij. 

1959 468 
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55/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.11.1959, ligje, vendime, qarkore dhe materiali përkatës, mbi 
rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe buxhetit gjatë 4 
viteve të para të 5/vjeçarit të 2-të 1956-1960 dhe projektplanit 
e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1960 për planin e 
zhvillimit ekonomik dhe kulturor  të Republikës Popullore të 
Shqipërisë si dhe mbi aprovimin e projektbuxhetit të shtetit të 
vitit 1960 dhe masat për zbatimin e tij. 

1959 6 

55/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.11.1959, ligje, vendime, qarkore dhe materiali përkatës, mbi 
rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe buxhetit gjatë 4 
viteve të para të 5/vjeçarit të 2-të 1956-1960 dhe projektplanit 
e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1960 për planin e 
zhvillimit ekonomik dhe kulturor  të Republikës Popullore të 
Shqipërisë si dhe mbi aprovimin e projektbuxhetit të shtetit të 
vitit 1960 dhe masat për zbatimin e tij. 

1959 9 

55/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.11.1959, ligje, vendime, qarkore dhe materiali përkatës, mbi 
rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe buxhetit gjatë 4 
viteve të para të 5/vjeçarit të 2-të 1956-1960 dhe projektplanit 
e projektbuxhetit të shtetit për vitin 1960 për planin e 
zhvillimit ekonomik dhe kulturor  të Republikës Popullore të 
Shqipërisë si dhe mbi aprovimin e projektbuxhetit të shtetit të 
vitit 1960 dhe masat për zbatimin e tij. 

1959 25 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

56 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 4.1.1959 dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi  
bilancin e pagesave të Tregtisë  së Jashtme për vitin 1959. 

1959 22 

57 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe raport i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi disa masa për një  përmirësim 
të mëtejshëm të kushteve të jetesës së punëtorëve  të 
industrisë  dhe minierave si dhe mbi krijimin e tre 
ndërmarrjeve shtetërore të furnizimit të punëtorëve në Kame - 
Tropojë, në hidrocentralin "Karl Marks" dhe në Prrenjas. 

1959 22 
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58 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen e 
vijave hekurudhore. 

1959 5 

59 Relacion i Komisionit Kontrollit të Shtetit dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit, mbi eksperiencën e centralizimit të 
automjeteve në qytetin e Korçës. 

1959 11 

60 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi ndryshime dhe 
shtesa vendimit në fuqi, mbi normativat e konsumit të 
karburantëve dhe lubrifikantëve. 

1959 6 

61 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooprativave të Artizanatit 
dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalimin e reparteve të 
artizanatit në fshatra koop.bujqësore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 6 

62 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi normat e peshës së gjallë dhe 
cilësisë së derrave dhe viçave për grumbullim dhe therje. 

1959 3 

63 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ngritjen e NLB në 
Kolonjë, së  bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

64 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ngritjen e teknikumeve 
bujqësore. 

1959 3 

65 Relacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 
së Bujqësisë, mbi një organizim të ri për shfrytëzimin dhe 
mirëmbajtjen e veprave të bonifikimit. 

1959 33 

66 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e 
urdhëresës së Qeverisë nr. 11 dt. 23.9.1957. të kontrollit të 
fondit të pagave në prodhim e ndërtim. 

1959 5 

67 Informacion i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës 
Lumi Suhe-Poliçan (Gjirokastër) me punë vullnetare. 

1959 2 

68 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi disa nevoja 
dhe kërkesa të bëra nga populli i Kelmendit në Shkodër. 

1959 5 

69 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi mbulimin e 
humbjeve të Ndërmarrjes së Grumbullimit të Bimëve 
Mjekësore në Tiranë. 

1959 6 
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70 Informacion i Aparatit të Këshillit të  Ministrave, mbi 
shpenzime të jashtëligjshme  të bëra nga Komiteti Ekzekutiv i 
Këshillit Popullor të qytetit të Tiranës. 

1959 1 

71 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi aprovimin e 
rregullores mbi rendin e brendshëm të punës për punëtorët 
dhe nëpunësit, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 20 

72 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi Zyrën e Gjendjes 
Gjyqësore Penale, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 8 

73 Relacion i Ministrisë së Finiancave, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën nr. 14 datë 23.12.1957, mbi shpërblimet e 
udhëtimit për personat që dalin jashtë shtetit. 

1959 3 

74 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi një sasi 
librash të nxjerra jashtë përdorimit, me vendimin përkatës. 

1959 15 

75 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi pajisjen e 
hetuesve me rroba operative dhe këpucë. 

1959 3 

76 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi punimet e 
Sesionit të 10-të të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke, 
që u zhvillua në Pragë prej datës 10-13 dhjetor 1958, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 8 

77 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi daljen jashtë përdorimit 
të motovelierit "Ali  Kelmendi". 

1959 2 

78 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 10.2.1959. 

1959 19 

79 Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi përdorimin në 
mënyrë të paligjshme të kreditit agrar. 

1959 8 

80 Relacion i Ministrisë së Buqësisë, mbi ndryshimin e drejtimit 
ekonomik të NBSH- ve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 8 

81 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi ndërtimin e dy fabrikave të përpunimit dhe tharjes së 
frutave në Kukës dhe Bajram Curri. 

1959 4 

82 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
grumbullimit të patates verore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 5 
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83 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi gjendjen e konservave të peshkut, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 12 

84 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi financimin e investimeve të 
organizatave kooperativiste, së bashku  me vendimin 
përkatës. 

1959 5 

85 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e mallrave 
mbi  normativë në tregti, së bashku  me vendimin përkatës. 

1959 4 

86 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa shtesa dhe 
ndryshime në urdhëresën  nr. 11 dt. 23.9.1957. mbi kontrollin e 
fondit të pagës së punës të punonjësve të prodhimit dhe 
ndërtimit në ndërmarrjet industriale, minerale dhe të 
ndërtimit si dhe në organizatat kooperativiste të prodhimit, së 
bashku  me vendimin përkatës. 

1959 10 

87 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 137 datë 8.4.1958. mbi të 
ardhurat dhe shpenzimet  në valutë. 

1959 4 

88 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi normat materiale të 
ushqimit në institutet social-kulturore me kontigjent 
shtretërish. 

1959 8 

89 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi abrogimin e 
urdhëresës nr. 32 dt.29.6.1950, mbi regjistrimin e fondit të 
pagave dhe shpenzimeve administrative së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 3 

90 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
organizimin e gjuetisë së peshkut në kooperativat bujqësore. 

1959 4 

91 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ngritjen 
e skuadrave vullnetare të shpëtimit në miniera, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 5 

92 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi riorganizimin e sektorit 
zjarrfikës në industrinë e naftës. 

1959 4 
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93 Relacion teknik i Ministrisë së Ndërtimit, mbi marrjen e lëndës 
së ndërtimit nga pyjet e Lurës, së bashku me vendimin dhe 
hartat përkatëse. 

1959 10 

94 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shpërblimin e 
nxënësve dhe të personelit të shkollave të rezervave të punës, 
nga të ardhurat nga puna praktike. 

1959 4 

95 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
projektvendimin e përgatitjes së teksteve shkollore me anë 
konkursesh, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

96 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi ngritjen e 
një studioje për aktore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 8 

97 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, së bashku me vendimet 
përkatëse, mbi organizimin e lotarisë për festivalin  e këngës, 
muzikës e valleve dhe për olimpiadën teatrale. 

1959 13 

98 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënien e 
gradave e titujve shkencor disa punonjësve të Universitetit 
Shtetëror të Tiranës. 

1959 3 

99 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi trajtimin 
financiar të ushtarakëve të marinës luftarake detare. 

1959 2 

100 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi disa shtesa 
në tabelën e pagave nr.1 për nënoficerët aktivë aprovuar me 
vendimin nr. 500 datë 11.11.1958 të Këshillit të Ministrave. 

1959 3 

101 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi pagën për 
funksion të oficerëve të aviacionit. 

1959 4 

102 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
delegacionit qeveritar që vajti për të marrë eksperiencë në RSS 
të Azerbaxhianit. 

1959 29 

103 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
pasurie të paluajtshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

104 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi inondatën 
në luginën e Matit të datës 13.1.1959. 

1959 9 

105 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e 
linjës elektrike të T.N. 35 km. Marinës - Lushnje. 

1959 7 
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106 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
silosve të drithrit me aftësi 10.000 ton secili, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 4 

107 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi aprovimin e 
projektidesë të zgjerimit dhe rindërtimit të portit të Durrësit, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 6 

108 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.3.1959. 

1959 8 

109 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
delegacionit qeveritar që vajti për të marrë eksperiencë në RSS 
të Azerbaxhanit. 

1959 29 

110 Raport mbi shfrytëzimin e mbeturinave të lëndës së drurit. 1959 4 

111 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
organizimin e gjuetisë së peshkut në kooperativat bujqësore, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 6 

112 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi masat për 
përzierjen në shkallë industriale të bitumit tip V me zhavor në 
Selenicë. 

1959 3 

113 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi ngritjen 
e sektorit të ri të zonës pyjore në Bishnicë. 

1959 2 

114 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përgatitjen e kuadrit të industrive të reja. 

1959 4 

115 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përqëndrimin e 
shfrytëzimeve pyjore. 

1959 5 

116 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen fizike të 
materialeve në fillim të vitit 1959. 

1959 7 

117 Studim i Ministrisë së Bujqësisë,  Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi blerjen e panxharsheqerit sipas përmbajtjes së 
sheqerit. (digesties.). 

1959 4 

118 Raport dhe informacion i Ministrisë së Tregtisë, të Bashkimit 
të Grave të Shqipërisë, Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
mbi zbatimin e vendimit nr. 182 dt. 8.5.1958 për lehtësimin e 
gruas. 

1959 8 
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119 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe korrespondencë e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor me Këshillin e Ministrave, 
mbi një shtesë në ligjin nr. 2361 datë 16.11.1956 mbi kodin e 
doganave, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 8 

120 Relacion i Ministrisë së Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e dy protokolleve tregtare të 
përfunduara me Republikën Çekosllovake, mbi shkëmbimin  
e mallrave dhe lëvrimin e mallrave me kredi për vitin 1959. 

1959 34 

121 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi rritjen e sanksioneve në protokoll 
marrëveshjen dhe kontratën tip të furnizimit. 

1959 10 

122 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përgatitjen e 
fushatës së mbjelljeve të pranverës. 

1959 26 

123 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
prodhueshmërinë e bimëve të lashta e të vona të vitit bujqësor 
1957-1958. 

1959 41 

124 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shtesë pagese për 
vështirësi në punë. 

1959 2 

125 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kalimet e fondit 
të tokës në planin e bujqësisë për vitin 1959. 

1959 3 

126 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi planin e tokave 
të reja për vitin 1959. 

1959 3 

127 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
pasurie të paluajtshme, me vendimin përkatës. 

1959 10 

128 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi masat e marra për realizimin e planit të riparim - 
shërbimeve, shërbimeve të ndërtimit dhe prodhimit të 
artikujve me lëndë të parë vendi. 

1959 12 

129 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi masat për 
përgatitjen dhe sigurimin e fuqisë punëtore specialistë për 
sektorët riparime, shërbime e shërbime ndërtimi për vitin 1959 
dhe si 5/vjeçar në artizanat. 

1959 4 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

130 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi gjendjen e punimeve në  
hidrocentralet Shkopet dhe Bistricë dhe gjendja e punimeve në 
rrugët pyjore. 

1959 4 

131 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shfrytëzimin e 
makinerive dhe zgjerimin e mekanizimit në punimet e 
ndërtimit. 

1959 7 

132 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi studimin e 
normativave të lëndës së drurit në ndërtim. 

1959 11 

133 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi masat që kemi marrë për 
të siguruar vetë prodhimin e materialeve të ndërtimit. 

1959 6 

134 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shpërblimin e 
nxënësve dhe të personelit të shkollave të rezervave të punës, 
nga të ardhurat nga puna praktike, me vendimin përkatës. 

1959 7 

135 Relacion i Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes së Ndërtimit në Fier. 

1959 4 

136 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planifikimin e kreditit për 3/mujorin e II-të 
1959, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

137 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi normat materiale të 
ushqimit në institutet social-kulturore me kontigjent 
shtretërish. 

1959 8 

138 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa shtesa në 
organikat e institucioneve shëndetësore, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 11 

139 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr.189 dt. 5.5.1958 në lidhje 
me debi-kreditë në ndërmarrjet e Komunikacionit. 

1959 6 

140 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi gjendjen 
dhe administrimin e banesave shtetërore dhe shpenzimet për 
mirëmbajtjen e tyre. 

1959 7 

141 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
rezultatet e semestrit të I-rë  për vitin shkollor 1958-1959. 

1959 8 
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142 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kërkesat e 
paraqitura nga Ministria e Industrisë dhe Minierave dhe 
Bashkimi Qendror të Kooperativave të Konsumit për 
përgatitje kuadrosh. 

1959 6 

143 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e urdhëresës nr. 8 datë 7.4.1958 "Mbi dhënien e kredive për 
ndërtimin e meremetimin e banesave". 

1959 2 

144 Informacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi marrjen e zotimeve 
dhe organizimeve të garave për nder të 15 vjetorit të çlirimit. 

1959 4 

145 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektvendimin për strukturën  organizative, kontigjentin e 
personelit dhe fondin vjetor të pagave të administratës  
shtetërore të kontrollit të mjeteve të peshimit dhe të matjes, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 12 

146 Protokoll i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 1.4.1959. 1959 24 

147 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi kontraktimin e 
perimeve dhe të frutave për vitin 1959. 

1959 5 

148 Relacion mbi aktivitetin ekonomiko-financiar të NIL 
Prodhimit në Fier për vitin 1958, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 12 

149 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe Ministrisë së Financave, mbi 
korrigjimin e pikës 49 të kapitullit 10 të vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 462 datë 11.11.1958, për shpërblimin e 
realizimit të planit, uljes së kostos, mirëmbajtjen e makinerive 
etj. 

1959 2 

150 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit të  
planit 7/vjeçar për zhvillimin e bletës. 

1959 5 

151 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve. mbi 
ndryshime në organizimin e disa sektorëve në Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimit dhe disa ndërmarrjeve vartëse, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 
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152 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi gjendjen dhe 
aktivitetin e sektorit të ndërlidhjes postare, telegrafike, 
telefonike dhe të radios, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 12 

153 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
vendimeve nr. 199 dhe nr. 200 dt. 8.5.1958. të Këshillit të 
Ministrave, mbi masat për përmirësimin e punës në portet 
detare dhe marrëdhëniet e portit me organizatat e ndryshme. 

1959 5 

154 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e 
linjës TN.6 kv. hidrocentralit "Karl Marks" në Burrel. 

1959 4 

155 Raport i Ministrisë së Financave, mbi detyrimet e 
prapambetura nga tatimet dhe taksat e popullatës sipas 
gjendjes 1 janar 1959. 

1959 5 

156 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi delegacionet e vitit 
1959. 

1959 7 

157 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi masën e ndihmës 
familjare  të punonjësve që dërgohen për specializim jashtë 
shtetit, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

158 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi përmirësimin e 
gjendjes financiare të ndërmarrjeve ekonomike-lokale. 

1959 5 

159 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi realizimin  
e planit të punës shkencore në Universitetin Shtetëror të 
Tiranës gjatë vitit 1958 dhe mbi planin e vitit 1959, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 45 

160 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënien e 
çmimeve të Republikës për vitin 1957-1958, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 10 

161 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi titujt e nderit në sektorin e arteve. 

1959 17 

162 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi një shtojcë që 
propozohet të bëhet në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 
356 dt. 30.8.1958, mbi shpikjet dhe racionalizimet. 

1959 4 
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163 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi hapjen e 
shkollës së lartë ushtarake dy vjeçare të oficerëve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 3 

164 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
ndryshime në rregulloren, mbi zyrat e ekspertizës së mallrave, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

165 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
protokollit mbi shkëmbimin e mallrave ndërmjet Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Federale Popullore të 
Jugosllavisë për vitin 1959, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 17 

166 Raport dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
delegacionit qeveritar që vajti për të marrë eksperiencë në RSS 
të Azerbaixhanit, mbi disa rregulla proceduriale në punën e 
Këshillit të Ministrave dhe të Kryesisë së tij si dhe mbi ngritjen 
e nivelit arsimor të kuadrove drejtuese të komiteteve 
ekzekutive. 

1959 35 

167 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
rikonstruksionin e hidrocentralit në Iball. 

1959 3 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurëve të 
kuq tranzitor, fituesve të emulacionit socialist për 3/ mujorin 
e parë 1959. 

1959 3 

169 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, lidhur me pikën 8 të 
vendimit nr. 51 dt. 2.3.1959 të Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi masat  për uljen e 
mëtejshme të vdekjeve në fëmijët e moshës së gjirit. 

1959 3 

170 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi përfundimin e 
marrëveshjeve për sigurimin e planit të importit e eksportit të 
vitit 1959 si dhe mbi sigurimin e objekteve. 

1959 11 

171 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi krijimin e dy 
ndërmarrjeve farmaceutike, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

172 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi prodhimin  dhe 
sigurimin e fidanëve dhe copave të pemëve frutore, ullinjve, 
agrumeve dhe hardhive, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 25 
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173 Portokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 29.4.1959. 

1959 29 

174 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
vendimeve nr. 199 dhe nr. 200 dt. 8.5.1958 të Këshillit të 
Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, mbi masat 
për përmirësimin e punës në portet detare dhe marrëdhëniet e 
portit në organizatat e ndryshme. 

1959 6 

175 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
projekturdhëresën mbi taksat e instalimit dhe pajtimit të 
altoparlanteve. 

1959 3 

176 Raport mbi zbatimin e protokollit të Këshillit të Ministrave, 
mbi higjienën komunale. 

1959 14 

177 Raport mbi masat e marra për sigurimin e ujit të pijshëm në 
qytete. 

1959 10 

178 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
zëvendësimin e druve të zjarrit me qymyrguri. 

1959 4 

179 Raport mbi kontrollin e financimit të investimeve. 1959 8 

180 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e revizionit 
në përfaqësitë jashtë shtetit, në Prokurorinë e Përgjithshme 
dhe Ministrinë e Drejtësisë, së bashku me vendimin përkatës 
mbi shtesat në organikë për revizorë, në këto institucione. 

1959 5 

181 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kalimin e Komitetit të 
Marrëdhënieve Kulturore me Botën e Jashtme nga Ministria e 
Arsimit dhe Kulturës në Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

1959 4 

182 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Komitetit Shtetëror të  Punës dhe Pagave pranë Këshillit të 
Ministrave, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

183 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
masat e marra për përgatitjen e stinës për prodhimin e kripës, 
në mënyrë që të sigurohet plotësimi i planit si dhe vendimi 
përkatës mbi kategorizimin e NISH Kripores në Vlorë. 

1959 4 

184 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
translokimin e filaturës nr. 2  të kombinatit të tekstilit "Stalin" 
në Shkodër. 

1959 5 
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185 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi studimet 
hidrogjeologjike për vaditjen e tokave me anë të ujrave 
nëntokësore. 

1959 4 

186 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi tharjen dhe vaditjen e 
kompleksit bregdetar Mat-Lezhë-Shëngjin, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 11 

187 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërblimin e ujitjes, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 11 

188 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e 
shitjes të gicave femra me vlerë zooteknike të lartë. 

1959 3 

189 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
çmimit të copave hardhi të importit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 4 

190 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi caktimin e 
studentëve që do të ndjekin studimet në shkollat e larta në 
vend dhe jashtë shtetit, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 32 

191 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi bisedimet e 
zhvilluara në Moskë prej datës 23.3.1959. midis delegacionit 
qeveritar ekonomik të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
atij të Bashkimit Sovjetik, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 28 

192 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për 
përfundimin e kompleksit të Zadrimës. 

1959 2 

193 Portokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 11.5.1959. 

1959 23 

194 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
realizimin e treguesve kryesor të planit për 3/mujorin e I-rë 
1959 në NMSH Bakri në Rubik dhe mbi zbatimin e vendimeve 
të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së "Mbi 
industrinë e Drurit" dhe mbi zhvillimin e mëtejshëm të 
peshkimit. 

1959 5 

195 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gjendjen e sotme të fabrikës tekstil të leshit dhe mundësitë për 
përmirësimin e cilësisë së stofrave të leshta si dhe për 
përmirësimin e asortimenteve të leshta. 

1959 3 
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196 Raport i Ministrisë  së Industrisë dhe Minierave, mbi 
sigurimin e rezervave të lëndës së parë për 3-4 muaj për 
stabilimentet e sharrave dhe masat e marra për mekanizimin e 
proceseve të punës  në ndërmarrjet e lëndës së drurit. 

1959 7 

197 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
normativat e rrjetave dhe paisjeve të tjera të peshkimit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 8 

198 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin 
e personelit tekniko-administrativ të Kombinatit të Drurit në 
Elbasan dhe të Sharrës në Pukë. 

1959 2 

199 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi  zbatimin 
e vendimit të Qeverisë, mbi kalimin e reparteve të riparim 
shërbimit të artizanatit në fshat, kooperativave bujqësore. 

1959 3 

200 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit të 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së nr. 114 
dt.31.3.1959, për prodhimin dhe industrializimin e 
panxharsheqerit. 

1959 6 

201 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi saktësinë 
e të dhënave për prodhimin dhe përdorimin e misrit në NBSH 
në Levan. 

1959 5 

202 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
kontrollin e ushtruar në Ndërmarrjen Zooteknike në Tiranë. 

1959 4 

203 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
çështje të shfrytëzimit të traktorëve në SMT. 

1959 3 

204 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi rezultatet e arritura në 
zbatimin e planit të mbjelljeve të kulturave drunore për 
muajin  janar - prill 1959. 

1959 5 

205 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat e marra për 
realizimin e planit të mbjelljeve hamullore, të bazës ushqimore 
të blegtorisë (silazhimeve dhe punimet e thella të verës). 

1959 6 

206 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërblimin e kuadrove 
drejtuese dhe specialistë që dërgohen në kooperativat 
bujqësore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 10 
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207 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi administrimin e 
kullotave shtetërore. 

1959 9 

208 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi zbatimin 
e urdhërit nr. 22/13 datë 20.1.1959, mbi masat për zhdukjen e 
fitimeve të paligjshme që nxirren nga organet ekonomike. 

1959 5 

209 Raport i Ministrisë së Financave, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit për vitin 1958, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 10 

210 Informacion i Bankës së Shtetit mbi realizimin e fondeve të 
kreditit agrar për 3/mujorin e I-rë 1959, së bashku me 
udhëzimin përkatës. 

1959 11 

211 Raport i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr.131 datë 8.4.1959 në lidhje me 
veprimtarinë e arkave shtetërore të kursimit dhe sigurimeve. 

1959 20 

212 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë së Financave, mbi shtimin e të 
ardhurave në divizë, valuta dhe ar, së  bashku me vendimin 
përekatës. 

1959 15 

213 Raport i Ministrisë së Financave, mbi fushatën e shpejtimit të 
qarkullimit të mjeteve të xhiros. 

1959 12 

214 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e 
pagesës reale të punëtorëve e nëpunësve dhe të ardhurave 
reale për frymë të fshatarësisë për vitin 1958 kundrejt 1955. 

1959 5 

215 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime 
në planin e ndërtimeve  të vitit 1959, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 10 

216 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
përdorimin pa kriter të valutës së lirë për pjesë këmbimi të 
automjeteve "Mak". 

1959 3 

217 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi masat 
përgatitore për sezonin e ri turistik. 

1959 4 

218 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
e aparaturës radiologjike dhe elektromjeksore. 

1959 7 
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219 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe relacioni përkatës, mbi projektdekretet për 
ndryshime në dekretet "Mbi arsimin fillor të detyruar" dhe  
"Arsimin shtatëvjeçar të detyruar". 

1959 9 

220 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
studentëve që mbarojnë studimet e larta në vend në vitin 1959. 

1959 6 

221 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi 
në rubla për sigurimin e bazës materiale për botimin e revistës 
të ilustruar "Ylli". 

1959 1 

222 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
projekturdhëresën mbi lëndët helmuese me efekt të fortë. 

1959 7 

223 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi përfundimin e 
marrëveshjes postare dhe të telekomunikacionit midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Rumanisë. 

1959 9 

224 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe relacion i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e konventës 
konsullore dhe konventës mbi ndihmën juridike lidhur midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Demokratike Gjermane. 

1959 74 

225 Promemorie e Komisionit të Planit të Shtetit dhe marrëveshje 
midis Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Popullore Çekosllovake, mbi dhënien 
e ndihmës teknike falas Republikës Popullore të Shqipërisë si 
dhe protokoll mbi bisedimet midis delegacionit qeveritar të 
RPSH dhe delegacionit qeveritar të Republikës Çekosllovake, 
mbi lëvrimet reciproke të mallrave për vitin 1961-1965, me 
vendimin përkatës. 

1959 39 

226 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin 
e një godine. 

1959 2 

227 Raport i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi përfundimet e 
Konferencës së Tretë  Tekniko - Shkencore të Gjeologjisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 26 

228 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gadishmërinë  e ujitjes. 1959 6 
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229 Protokoll i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 9.6.1959. 1959 28 

230 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndryshimet në 
planin e eksport-importit dhe bilancin e pagesave të tregtisë së 
jashtme për vitin 1960. 

1959 6 

231 Ndryshimet e bëra për krijimin e rezervës së qeverisë në 
fondet e ndërtimeve për vitin 1960. 

1959 2 

232 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
organizative të organeve të pushtetit në rrethin e Lushnjes, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 21 

233 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi zbatimin 
e detyrave për uljen e kostos dhe rritjen e rendimentit në 
industri gjatë 3/mujorit të I-rë 1959, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 9 

234 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
plotësimin e planit 5/mujor në industrinë e kromit dhe të 
qymyrgurit. 

1959 6 

235 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
projektvendimin për financim mungesë mjetesh xhiroje. 

1959 11 

236 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
e ndërmarrjes industriale shtetërore të shpërndarjes së 
energjisë elektrike në Qytetin Stalin, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 6 

237 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
aprovimin e projektdetyrës të rindërtimit dhe zgjerimit të 
Uzinës së Përpunimit të Naftës në Cërrik, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 5 

238 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
dërgimin e disa inxhinierëve projektues në Çekosllovaki për 
specifikimin e pajisjes të hidrocentraleve të Bistricës dhe 
Shkopetit. 

1959 8 

239 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi shtrirjen e mëtejshme të rrjetit 
të rrugëve pyjore dhe teleferikëve. 

1959 7 
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240 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi humbjet e vërtetuara në 
vitin 1958 në NSHN në Durrës dhe në ndërmarrjen hidro-
elektro. 

1959 6 

241 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shkrirjen e 
kooperativave bujqësore me qendër në Lezhë me fermën 
lokale. 

1959 3 

242 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit nr. 
370 datë 7.9.1956, mbi masat për luftimin e disa sëmundjeve të 
përbashkëta në njerëz dhe kafshë dhe për përmirësimin e 
shërbimit veterinar. 

1959 22 

243 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit të 
Plenumit të Nëntorit të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi 
masat për shtimin me një ritëm më të shpejtë të prodhimit të 
qumështit dhe të mishit. 

1959 22 

244 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përfundimet e arritura në 
ndërzimin artificial gjatë 2/viteve të kaluara dhe masat e 
marra për fushatën e ndërzimit artificial të dhenve për vitin 
1959. 

1959 8 

245 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e detyrave të 
planit në sektorin e pyjeve. 

1959 4 

246 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi uljen e 
çmimit të grirjes së silazhit nga SMT, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 3 

247 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
ndërmarrjeve shtetërore të shfrytëzimit dhe të mirëmbajtjes së 
veprave të bonifikimit. 

1959 18 

248 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi projektvendimin mbi 
avancimin e ndërtimit të argjinaturës të anës së djathtë të 
Matit, së bashku me materialin përkatës. 

1959 3 

249 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektvendimin mbi riorganizimin e shërbimit veterinar. 

1959 16 

250 Material i nxjerrë nga raportet e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve lidhur me përgatitjet 
për fushatën korrje-shirje-grumbullim. 

1959 8 
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251 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ekuivalentet 
për shlyerjen e detyrimeve. 

1959 3 

252 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shkaqet e 
mungesës dhe plotësimin e mjeteve të xhiros për disa 
ndërmarrje të transportit. 

1959 8 

253 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-së dhe 
Drejtorisë së Radiofuzionit, mbi shqyrtimin e projektidesë për 
ndërtimin e qendrës së radiostacioneve në Shijak dhe të 
shtëpisë së radios në Tiranë. 

1959 5 

254 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi riorganizimin 
e Drejtorisë së Përgjithshme të Porteve dhe krijimin e 
ndërmarrjes së pasagjerëve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 11 

255 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
projektvendimin për trajtimin e punonjësve të marinës 
tregtare, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 12 

256 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
projektvendimin për ndryshime dhe shtesa të vendimit në 
fuqi mbi normativat e konsumit të karburanteve dhe 
lubrifikantëve. 

1959 8 

257 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi tarifat dhe çmimin e biletave për 
udhëtarë. 

1959 4 

258 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin e 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 293 datë 7.8.1957 mbi 
dhënien e automjeteve nga dikasteret qendrore ndërmarrjeve 
vartëse. 

1959 1 

259 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi ndërtimin e 
kanaleve të domosdoshme për shtrimin e kabllove telefonike 
dhe elektrike, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

260 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi riorganizimin 
e kulturës fizike e sportit dhe mbi spartakiadën e parë 
kombëtare. 

1959 6 
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261 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kufizimin e mëtejshëm 
të punës jashtë kohës normale, së bashku me udhëzimin 
përkatës. 

1959 14 

262 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi masat për 
përmirësimin e shërbimeve që kryejnë organizatat e ndryshme 
ekonomike për popullatën, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 10 

263 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi një ndryshim në 
udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 25 datë 29.11.1955, mbi 
masat për nxitjen e pjesëmarrësve në lëvizjen për mobilizimin 
dhe shfrytëzimin e rezervave të brendshme, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 5 

264 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi 
përdorimin në mënyrë të paligjshëm të kreditit agrar me afat 
të gjatë. 

1959 6 

265 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së Financave, mbi 
shfuqizimin e dekretit mbi lejet e ushtrimit të veprimtarisë së 
qendrave tregtare dhe të prodhimit të organizatave 
kooperativiste. 

1959 9 

266 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi rezultatet  e arritura në uljen e kostos dhe 
përmirësimin e cilësisë në sektorin e artizanatit. 

1959 7 

267 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi studimin për kultivimin e fijeve të xunkthit (shelgut) dhe 
zgjerimi i prodhimit të artikujve të prodhuara prej tij. 

1959 8 

268 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi kërkesën për 
shtesë fondi për makinerinë e vitit 1959 si dhe për Komitetin 
Shtetëror të Gjeologjisë. 

1959 3 

269 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kalimin e hotelit të gjuetisë në Lezhë, 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore. 

1959 4 

270 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
mosmarrjen e masave të nevojshme për mbrojtjen e depove të 
karburantëve dhe objekteve të tjera ekonomike nga zjarri. 

1959 6 
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271 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi hartimin e 
standardeve dhe krijimin e librarisë së standardeve. 

1959 4 

272 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zbatimin e 
normave teknike, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

273 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi planin e 
shfrytëzimit të vaporëve të mëdhej. 

1959 4 

274 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
nxënësve që mbarojnë shkollat e mesme në vitin 1959. 

1959 6 

275 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi thirjen e 
Konferencës Kombëtare të Punonjësve të Industrisë së Drurit 
dhe të Ekonomisë Pyjore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

276 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi punimet e 
Sesionit të 11-të të Këshillit Ekonomik të Ndihmës Reciproke 
që u zhvillua në Tiranë prej datës 13-16 maj 1959, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 11 

277 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla 
për administrimin e mallrave rezervë shtetërore, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 5 

278 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shtesë kufiri financimi për disa objekte industriale. 

1959 4 

279 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
e projektimit të veprave dhe sigurimin e paisjeve të cilat do të 
furnizohen nga Republika Popullore e Hungarisë. 

1959 1 

280 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi vënien në 
përdorim të tipeve të reja për ndërtimin e shkollave. 

1959 15 

281 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit  Popullor të qytetit 
të Tiranës, mbi kërkesën për ndërtimin e rrugëve rreth 
stadiumit kombëtar "Qemal Stafa" dhe stadiumit  "Dinamo" në 
Tiranë, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

282 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin 
dhe bashkimin e disa ndërmarrjeve industriale, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 6 

283 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 8.7.1959. 

1959 40 
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284 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e III-të të 1959 si dhe mbi 
disa masa për realizimin e planit të arkës. 

1959 14 

285 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi nevojën për 
grurë importi, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

286 Promemorie e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ekuivalentet për shlyerjen e detyrimit në drithra buke e mish, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

287 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.7.1959. 

1959 7 

288 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
shpimin e puseve strukturore së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 11 

289 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
pranimin e projektidesë së  Kombinatit të Trikotazheve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 26 

290 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
riorganizimin e industrisë së peshkut, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 11 

291 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi gjendjen e NIL Prodhimeve në Durrës. 

1959 6 

292 Informacion i Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi vështirësitë e 
vazhdueshme financiare në disa organizata ekonomike. 

1959 8 

293 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi financimin e 
investimeve kapitale  të naftës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 5 

294 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Republikës Popullore të 
Shqipërisë, mbi rritjen  e përqindjes së kontributit të 
sigurimeve shoqërore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 6 

295 Relacion mbi zbulimin e diferencës së kostos dhe drutë e 
zjarrit të NISH Komunale në Gjirokastër, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 3 
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296 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi realizimin e fondeve të kreditit agrar për 
6/mujorin e I-rë 1959 në favor të kooperativave bujqësore. 

1959 5 

297 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projekttekstin e 
unifikimit të normave të topogjeodezisë të vlefshme për të 
gjitha entet dhe dikasteret e interesuara, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 112 

298 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndërtimin e rrugës 
Kolesian-Shishtavec, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

299 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektvendimin për 
kurse kontatorësh. 

1959 4 

300 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rregullores së byrove të projektimit. 

1959 16 

301 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shpërblimin për 
tejkalim plani për 3/mujorin e IV-të të vitit 1958 për 
NSHRMN-në. 

1959 2 

302 Informacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi debi-kreditë e 
trashëguara nga ish-NSHN Bujqësore në Lushnje. 

1959 4 

303 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi punimet e ndërtimit 
në veprat e bonifikimeve. 

1959 10 

304 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi caktimin e shpërblimit 
për vështirësi vendi për personelin drejtues dhe tekniko-
administrativ të NBSH të Vrinës, së bashku me  vendimin 
përkatës. 

1959 5 

305 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi një shtesë fondi në 
buxhetin e vitit 1959 të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Durrësit, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

306 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në 
vendimin nr. 217 datë 9.6.1959 "Mbi shpërblimin plotësues të 
kuadrove drejtuese dhe të specialistëve të kooperativave 
bujqësore", me vendimin përkatës. 

1959 4 

307 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi arsyet që 
shtron Ministria e Bujqësisë për ndryshimin e planit të 
qumështit dhe të mishit të derrit për vitin 1959. 

1959 6 
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308 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projekdekretin mbi një ndryshim në ligjin nr. 2359 datë 
5.11.1956   "Mbi veprimet juridike dhe detyrimet  së bashku 
me dekretin dhe vendimin përkatës". 

1959 7 

309 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi një 
kundërshtim në mes të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi të drejtat e lokalitetit për 
planifikimin e bujqësisë. 

1959 7 

310 Përmbledhje e raportit të Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin 
e vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 265 datë 16.7.1958 
dhe nr. 322 dt. 2.8.1959, për organizimin  dhe shpërblimin e 
punës në kooperativat bujqësore si dhe mbi përmirësimin e 
planit të llogarive. 

1959 6 

311 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
ngastrave për varreza publike, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 11 

312 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, udhëzim dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e kopshteve të 
fëmijëve në fshat dhe masat për një organizim më të mirë. 

1959 2 

313 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi masat që 
duhen marrë për ti dhënë arsimin fillor më shumë të rinjve 
punëtorë e fshatarë, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

314 Relacion i Kryqit të Kuq Shqiptar, mbi ardhjen e një 
delegacioni algjerian në vendin tonë dhe mbi dhënien e një 
ndihme. 

1959 1 

315 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë 
anëtari në Kolegjiumin e Ministrisë së Shëndetësisë. 

1959 1 

316 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi marrëveshjet 
dhe protokollet e nënshkruara me 1 dhe 3 korrik në Tiranë me 
Republikën Demokratike Gjermane dhe Bashkimin Sovjetik, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 42 

317 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi mbledhjen e 
dytë të zakonshme të Komisionit Shqiptaro-Jugosllav për 
ekonominë ujore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 15 
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318 Informacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi rezultatet e grumbullimit të qumështit dhe 
masat që duhen marrë. 

1959 6 

319 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kualitetin e keq të konfiturës  për eksport. 

1959 4 

320 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi përpunimin 
e projektudhëzimit mbi disa masa për përmirësimin e 
mëtejshëm të punës në administratën shtetërore. 

1959 9 

321 Relacion i Ministrisë së Drejtorisë, në lidhje me 
projektvendimin mbi caktimin e numrit  të gjyqtarëve dhe 
ndihmësgjyqtarëve të qarkut, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 4 

322 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi disa 
shtesa në kontigjentin e personelit të sektorit të drejtësisë, së 
bashku me vendimin  përkatës. 

1959 3 

323 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
rrugës  Ambull-Çepan në rrethin e Skraparit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 3 

324 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi projektidetë e 
objekteve hekurudhore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

325 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie 
dritë elektrike katundit Derviçan. 

1959 1 

326 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës si dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave të 
Republikës Popullore të Shqipërisë me Byronë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH-së,  mbi disa masa për ngritjen e 
mëtejshme të nivelit arsimor të kuadrove të shtetit, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 7 

327 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektdekretin për 
hartimin, aprovimin dhe zbatimin e planeve rregulluese të 
qyteteve dhe qendrave të banuara. 

1959 9 

328 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 7.8.1959. 

1959 28 
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329 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e 
fushatës për grumbullimin e të lashtave me shënime të 
veçanta për rrethet e Vlorës, Sarandës, Lushnjes dhe Shkodrës. 

1959 1 

330 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, mbi krijimin e 
kursit për përgatitjen dhe specializimin e kuadrove për 
drejtimin dhe shfrytëzimin e frigoriferëve, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 14 

331 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa 
veprime të padrejta të komiteteve ekzekutive të rretheve, 
lidhur me shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave. 

1959 4 

332 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi këkesë 
fondesh për ndërtesa banimi nga Komiteti Ekzekutiv i 
Këshillit Popullor të Rrethit të Skraparit. 

1959 1 

333 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
raportimet e gabuara në punimet  e kanalit devijues të lumit 
Bistrica në Çukë të Sarandës. 

1959 2 

334 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dy kërkesa 
të Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesa në pagën bazë për 
punëtorët që punojnë në hidrocentralet e Bistricës dhe në 
Shkopet si dhe në impiantët e asfalto-betonit. 

1959 2 

335 Parashtresë e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa të 
meta në punën organizative dhe ekonomike të NISH Këpucës 
në Tiranë. 

1959 2 

336 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e 
grumbullimit të ullinjve, së bashku me urdhëresën përkatëse. 

1959 11 

337 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi mbulim 
humbje, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

338 Parashtresë e Ministrisë së  Industrisë dhe Minierave, mbi 
kategorizimin dhe dhënien e shpërblimit për zbulimin e 
vendburimit të naftës në Marinzë. 

1959 1 

339 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
stofit prej leshi art. 277 dhe çmimet për suprinë të ashpër e 
suprinë të ngjyrosur artikulli 274,  së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 9 
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340 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi rezultatet 
e arritura në shtimin e prodhimit të lëkurëve dhe në vënien në 
zbatim të proceseve të reja teknologjike në industrinë e 
lëkurëve. 

1959 3 

341 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ngritjen e Fakultetit të 
Pyjeve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

342 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shtimin e kontigjentit të 
kursit të lartë 2/vjeçar për përgatitjen e kuadrove të bujqësisë 
me stazh prodhimi si dhe mbi kursin e lartë ekonomik, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

343 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shtesa në planin e 
investimeve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

344 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi organizimin e 
ekspozitës ndërkombëtare të vendeve socialiste mbi 
kopshtarinë, në Erfurt të Republikës Demokratike Gjermane 
prill-tetor 1961. 

1959 2 

345 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në 
pronësi të kooperativave bujqësore "Lirija " të 19 Ha. pemtore 
të NBSH "Çlirimi " në Rrethin e Fierit. 

1959 2 

346 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shtesë fondesh për 
objektet e vaditjes së agrumeve. 

1959 4 

347 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi nevojën e shtimit të 
fondit për pjesë këmbimi. 

1959 2 

348 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë mbi zbatimin e vendimit të 
qeverisë nr. 420 datë 6.11.1957, mbi forcimin e luftës kundër 
tuberkulozit prej vitit 1958 e deri më 30.6.1959. 

1959 10 

349 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi gjendjen e 
rrjetit rrugor dhe masat për përmirësimin e tij. 

1959 8 

350 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shkarkimin e vaporeve. 

1959 1 

351 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi ndryshimin e 
planit të transportit detar dhe të ngarkim-shkarkimit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 
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352 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi disa 
ndryshime në vendimin nr. 260 dt. 18.7.1957 mbi normativat e 
konsumit të karburanteve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

353 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi kalimin e 
shkollës dy vjeçare për kuadër të peshkimit dhe të marinës 
tregtare nën drejtimin e Ministrisë së Komunikacioneve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

354 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi projekturdhëresën mbi 
një shtesë në urdhëresën nr. 2 dt. 8.2.1957  "Mbi tarifat e 
taksave të akteve dhe të pullës, së bashku me vendimin 
përkatës". 

1959 2 

355 Relacion i Bashkimeve Profesionale, mbi projekturdhëresën 
mbi ndryshime në urdhëresën nr. 14  datë 6.10.1958, mbi 
librezat e punës, së bashku me urdhëresën përkatëse. 

1959 6 

356 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi personelin e 
listorganikave lidhur me detyrën e dhënë me udhëzimin e 
Këshillit të Ministrave nr. 20 datë 5.9.1958, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 42 

357 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
aprovimin e rregullores së Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 9 

358 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
krijimin e degës për ndërtimet e objekteve të reja në Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimeve së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

359 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi dy 
shtesa në kontigjentin e personelit të shërbimit 
hidrometereologjik, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

360 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi ngritjen e një godine për shtëpi pushimi për artizanatin, 
në plazhin e Durrësit, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

361 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi përgatitjen e bazave tekniko-materiale të prodhimit për 
sezonin e ri dhe ndërtimi i objekteve të reja të industrializimit 
të rrushit dhe të përpunimit të frutave. 

1959 6 
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362 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi akordimin e një krediti me afat të gjatë për investime, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

363 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
mbi kategorizimin e shkollës së ulët profesionale 2/vjeçare 
kooperativiste, ekuivalente me shkollë të mesme profesionale, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

364 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi ngritjen e 
Institutit të Lartë 3/vjeçar të Arteve Figurative, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 4 

365 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi ndryshimin e nenit të 3-të të dekretit nr.1893 
datë 5.7.1954, mbi policinë  popullore. 

1959 11 

366 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi bilancin e 
drithrave të bukës për vitin 1959, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 5 

367 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi aktivitetin e 
sektorit të shpikjes dhe racionalizimeve gjatë 6/mujorit të I-rë 
1959. 

1959 5 

368 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi shpenzimet në 
sektorin privat. 

1959 7 

369 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e 
çmimeve të disa artikujve në tregun e ar-valutë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 7 

370 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen e 
standardeve gjatë 6/mujorit të parë të vitit 1959. 

1959 5 

371 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi ndryshime 
fondesh në sektorin komunal, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 3 

372 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
rivlerësimin e mjeteve kryesore. 

1959 3 
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373 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave me relacionin përkatës, mbi ndryshime në 
dekretin nr. 1959 dt. 9.11.1954 mbi dhënien e kreditit  agrar 
ekonomive  fshatare individuale, anëtarëve të kooperativave 
bujqësore, punëtorëve dhe nëpunësve. 

1959 9 

374 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e 
disa masave të ngutshme për emigrantët dhe të internuarit në 
rrethin e Lushnjes, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 6 

375 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi regjistrimin e ri 
të pemëve frutore. 

1959 3 

376 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
centralizimin e automjeteve. 

1959 2 

377 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi aktivitetin e 
Inspektoriatit Shtetëror të Tregtisë dhe Kualitetit, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 6 

378 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e 
fshatrave të zonave kufitare që përfitojnë nga favoret, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

379 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 25 .8 .1959. 

1959 10 

380 Informacion i Kontrollit të Shtetit, mbi shkaqet e gjendjes së 
keqe të qingjave të NBSH-ve në Vurg e Vrinë. 

1959 3 

381 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi realizimin e 
pastrimit të kanaleve kullues dhe kontributin e fshatarësisë në 
bonifikime. 

1959 2 

382 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ndërtimin e shtretërve 
të nxehtë për bimët etero-vajore. 

1959 2 

383 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërblimin e 
traktoristëve kur tejkalojnë punimet në hektarë të planifikuar 
pa riparim kapital të traktorit së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 6 

384 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi sigurimin e bazës 
ushqimore të kafshëve për vitin 1959-1960. 

1959 4 
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385 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin e farës së patates për mbjelljet e ardhshme. 

1959 1 

386 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
kostos së SMT-ve për vitin 1959. 

1959 1 

387 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
mundësinë e depozitimit dhe të zhveshjes së pambukut të dy 
varieteve në një uzinë. 

1959 2 

388 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
detyrave të uljes së kostos në industri, ndërtim, komunikacion 
dhe SMT për 6/ mujorin e I-rë 1959 , së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 11 

389 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi prodhimin e 
traversave nga kombinati i drurit "Nako Spiro" në Elbasan, pa 
patur kontratë, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

390 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
gjendjen e motobarkës "Sazani", së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 3 

391 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kredinë e 
papërdorur të hekur-nikelit. 

1959 3 

392 Informacione të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Ndërtimit, mbi tërmetin e 1 shtatorit 1959 dhe 
dëmet e shkaktuara prej tij, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 9 

393 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi fillimin e punimeve në 
vitin 1959 në disa vepra të parashikuara në vitin 1960, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 9 

394 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shtrembërimet e dhënies së punës në akord, së bashku me 
qarkoren përkatëse. 

1959 2 

395 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
të Tiranës, mbi shtesë fondi në investime për ndërtime 
komunale, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 
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396 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtesa 
fondesh në buxhetin e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Burrel, Peshkopi dhe Tiranë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 2 

397 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shtesa fondesh 
në disa vepra investimesh, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

398 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
faturimit të fuçive që vijnë me ambalazhe më të lëngta nga 
importi, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

399 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi krijimin e 
komisioneve tekniko-zjarrfikës në ndërmarrjet dhe punishtet 
shtetërore, kooperativiste dhe të organizatave shoqërore, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

400 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
projektvendimin e mbrojtjes lokale kundërajrore. 

1959 4 

401 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi çeljen e 
degës së merceologjisë pranë teknikumit ekonomik "Nako 
Spiro" për përgatitjen e kuadrit ushtarak të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme me arsim të mesëm dhe me specialitet 
merceolog. 

1959 2 

402 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zbatimin e 
vendimit nr. 487 datë 11. 11.1958 të Këshillit të Ministrave, 
mbi përmirësimin e punës në shkolla. 

1959 9 

403 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen 
dhe përmirësimin e punës në shkollat dy vjeçare të 
punëtorëve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

404 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi Konferencën 
e Përfaqësuesve të Vendeve Pjesëmarrëse të Institutit të 
Përbashkët të Kërkimeve Bërthamore. 

1959 3 

405 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rregulloren 
mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 25 
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406 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin përkatës, mbi 
marrëveshjen tregtare dhe marrëveshjen kulturore midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës së Irakut. 

1959 17 

407 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
protokollit për rregulloren e transportit të mallrave me 
Republikën Çekosllovake. 

1959 14 

408 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi strehimin e 
përfaqësisë diplomatike, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

409 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacione 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi disa çështje të lindura me ndërtimin e godinës 
së Ambasadës së Republikës Çekosllovake. 

1959 8 

410 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e 
kapacitetit të ujësjellësit të Tiranës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 4 

411 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18 .9 .1959. 

1959 26 

412 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e 
IV-të 1959 , së bashku me vendimin përkatës. 

1959 16 

413 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e buxhetit 
të shtetit për periudhën janar-gusht 1959. 

1959 3 

414 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi një 
ndryshim në urdhëresën nr. 6 datë 12.1.1955,  mbi fondin e 
drejtorit në ndërmarrjet ekonomike shtetërore me rëndësi 
nacionale dhe lokale që administrohen me hozrashot të plotë, 
së bashku me urdhëresën përkatëse. 

1959 5 

415 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi realizimin e planit të 
eksport-importit për periudhën 8/mujore janar-gusht 1959. 

1959 8 

416 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi nevojën e 
importimit të pjesëve të këmbimit për traktor, për Ministrinë e 
Bujqësisë mbi fondin e caktuar për vitin 1960, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 3 
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417 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shtimin në organikën e 
12 rretheve nga një teknik blete, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 3 

418 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
përqëndrimin e grumbullimit të mishit vetëm në organet e 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve , së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 5 

419 Relacion i Komisionit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
krijimin e ndërmarrjes industriale shtetërore të grumbullimit 
dhe fermentimit të duhanit në Durrës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 6 

420 Informacion i Komisionit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
gjendjen e farës së duhanit, arsyet e përzierjes dhe masat që 
mendohet të merren. 

1959 4 

421 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e 
fushatës të grumbullimit të lashtave për vitin 1959. 

1959 4 

422 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën 
teknike nga pala çekosllovake, në fabrikën e këpucëve. 

1959 1 

423 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi organikën e 
Ambasadës së Republikës Popullore të Shqipërisë në Irak dhe 
mbi përballimin e shpenzimeve të saj, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 4 

424 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi 
përfaqësimin e përhershëm të vendit tonë në Unesko, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

425 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi paisjen e kanalit 
kryesor të ujrave të zeza në qytetin e Durrësit. 

1959 1 

426 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi aplikimin e përgjegjësisë 
materiale të brigadës për punonjësit e bazave, depove dhe 
rrjetit detajist dhe mbi aplikimin e kontratës dorëzania tip, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 11 

427 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Lezhës, mbi shtetëzimin e dy ndërtesave në qytetin e 
Lezhës. 

1959 1 
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428 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.10.1959. 

1959 13 

429 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollin e 
ushtruar në Bankën e Shtetit. 

1959 10 

430 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi realizimin e planit të arkës në periudhën 1 deri 
me 10 tetor 1959. 

1959 1 

431 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi gjendjen e debi-
kredive midis ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike. 

1959 2 

432 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe Ministrisë së Tregtisë,  mbi furnizimin e rretheve dhe 
zonave që izolohen nga dimri. 

1959 4 

433 Relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
dhe Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e NTLAP-ve në 
qytetet  Lushnje, Sarandë dhe Kavajë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 4 

434 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa masa për 
përmirësimin e cilësisë së bilanceve të ndërmarrjeve dhe 
organizatave ekonomike, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

435 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa 
për kursimin e valutës  të lidhjes me personat që dalin jashtë 
shtetit për çështje personale, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 5 

436 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
mbulimin e humbjeve në ndërmarrjet e Ministrisë së 
Inudstrisë dhe Minierave, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

437 Relacion i Komitetit Shtetëor të Gjeologjisë, mbi efektivitetin e 
punimeve në Marinzë. 

1959 5 

438 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
kategorizimin dhe dhënien e shpërblimit për zbulimin e 
vendburimit të naftës në Marinzë. 

1959 1 

439 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
caktimin e vendndërtimit të dy fabrikave për konservim fruta 
e perime. 

1959 2 
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440 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi kërkesa 
fondesh në valutë dhe në lekë për puset vertikale të Minierës 
së Memaliaj dhe të Minierës së Bulqizës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 6 

441 Raport i Ministrisë së Ndërtimit mbi disa shkelje të disiplinës 
së planit dhe të dispozitave shtetërore në Kombinatin e 
Naftës. 

1959 6 

442 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
përqëndrimin e shfrytëzimeve pyjore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 12 

443 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen e gomave të rindrequra. 

1959 1 

444 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektvendimin për 
centralizimin e shpërndarjes së oksigjenit. 

1959 4 

445 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e punimeve të 
NSHN "21 Dhjetori" në Tiranë. 

1959 3 

446 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe 
Ministrisë së Komunikacioneve, mbi shtimin e nomenklaturës 
së prodhimit të pjesëve të këmbimit nga uzina "Enver", së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 11 

447 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
projektvendimin për disa ndryshime në planin e importit për 
sektorin e Ministrisë së Komunikacioneve, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 5 

448 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
projektvendimin e mbrojtjes lokale kundërajrore, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1959 8 

449 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, 
projektvendim mbi disa shtesa në kontigjentin e personelit të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1959 2 

450 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim dhe 
relacion i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Pallatit të 
Kulturës në Tiranë. 

1959 22 
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451 Informacion i  Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërblimin e kryetarëve dhe llogaritarëve të kooperativave 
bujqësore, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

452 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kërkesën për 
aprovimin e themelimit të lidhjes së inxhinierëve, teknikëve 
dhe novatorëve të Republikës Popullore të Shqipërisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 19 

453 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi praktikën në 
prodhim të studentëve të universitetit dhe të instituteve të 
larta, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 3 

454 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e 
çmimeve të shitjes me pakicë të disa batanijeve prej pambuku 
prodhuar nga NIL Prodhimet në Durrës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1959 3 

455 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi meremetimin dhe 
bërjen e një shtese në ndërtesën e Gjykatës Popullore në 
Tiranë, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

456 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Këshillit 
të Ministrave dhe relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Lezhës, mbi shtetëzimin e dy ndërtesave 
në qytetin e Lezhës. 

1959 6 

457 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi tharjen e plotë të 
kënetës së Maliqit, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 10 

458 Relacion i Aparatit të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi 
bashkimin e kooperativave bujqësore në Mamuras dhe 
Derven nr. 2 dhe NBSH në Thuman, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 3 

459 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi një shtesë fondi 
investimesh për NLB "Arshi Lengo " të Rrethit të Gjirokastrës, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1959 4 

460 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 28.10.1959. 

1959 33 
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461 Raport i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi përfundimet e 
fushatës dy mujore për gjetjen e shenjave të mineraleve të 
dobishme, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 7 

462 Raport i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë, mbi masat  që 
duhen marrë për ngritjen  e laboratorëve të studimeve 
teknologjike. 

1959 4 

463 Informacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi unifikimin e sistemit të 
koordinatave gjeodezike, shkallëve të rivelimit dhe shenjave 
konvencionale topografike, së bashku me vendimin e 
konferencës së shërbimeve gjeodezike të BRSS-së dhe 
demokracive popullore të mbajtur në Budapest gjatë 
periudhës 5 deri 17 tetor 1958. 

1959 20 

464 Raport i Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi mundësitë e kultivimit të fijeve të xunkthit (shelgut) 
kashtës industriale dhe zgjerimi i prodhimit të artikujve të 
prodhuara prej tyre, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 10 

465 Informacion i Bashkimit Qendror të Artizanatit, mbi 
organizimin e kursit për përgatitjen  dhe kualifikimin e 
specialistëve për sektorin e artizanatit. 

1959 4 

466 Informacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
riorganizimin e mundshëm të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave. 

1959 10 

467 Informacion i Drejtorisë  Ekonomike Komunale, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi zbatimin e vendimit të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së nr. 365 datë 
13.2.1958, mbi gjendjen e furnizimit me energji elektrike të 
qyteteve dhe mbi elektrifikimin e fshatrave. 

1959 2 

468 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi sigurimin 
teknik dhe mbrojtjen  në punë në degët e Ministisë së 
Industrisë dhe Minierave për periudhën 9/mujore të vitit 
1959. 

1959 5 

469 Raport i Bashkimeve Profesionale, mbi projektvendimin për 
ditën e punonjësve të arsimit. 

1959 5 
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470 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
sistemimin, normat materiale të ushqimit në institucionet 
social-kulturore me kontigjent shtretërish. 

1959 6 

471 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Financave, mbi disa ndryshime që duhet të bëhen në 
dispozitat në fuqi, për shpërblimet që jepen në sektorin 
ekonomik dhe për shpenzimet e buxhetit. 

1959 19 

472 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi projektvendimin për 
shkurtimin e alokacioneve pesonale të personelit në 
përfaqësitë tona jashtë shtetit së bashku me vendimin 
përkatës. 

1959 6 

473 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi masat e 
marra nga Ministria e Ndërtimit për përgatitjen e 
montatorëve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

474 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
diferencën e bereqetit, miellit dhe bukës. 

1959 3 

475 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi pataten për 
farë, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

476 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi furnizim 
koncentrato. 

1959 3 

477 Informacion i Aparatit të Këashillit të Ministrave, mbi 
traktatin e tregtisë dhe të lundrimit midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Demokratike 
Gjermane, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 13 

478 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi aprovimin 
e marrëveshjes midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 
Republikës Popullore të Rumanisë, mbi shërbimet postare dhe 
të telekomunikacioneve, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 13 

479 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zbulimet, shpikjet 
dhe propozimet racionalizuese. 

1959 30 

480 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.12.1959. 

1959 24 

3 Vendime qarkulluese.   
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481 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e ndërmarrjes 
industriale në kategori, me relacionin përkatës. 

1959 2 

482 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit 
të sherebeles së njomë, me relacionin  përkatës. 

1959 2 

483 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e normave në 
shfletosjen e duhaneve për eksport. 

1959 5 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e rabateve 
për ndërmarrjet shtetërore të furnizimit të punëtorëve. 

1959 2 

485 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prishje vendimesh të 
arbitrazhit shtetëror. 

1959 11 

486 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimit të 
shitjes me pakicë të gjizës. 

1959 2 

487 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të përfunduar me Republikën Popullore të Hungarisë, në 
lidhje me koordinimin e planeve ekonomike perspektivë për 
periudhën 1961-1965. 

1959 6 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për garat 
socialiste për nder të 15 vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1959 2 

489 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1959 21 

490 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e koçanëve të 
misrit. 

1959 4 

491 Vendim  dhe relacion i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
shitjes me pakicë të lëndës së hollë të sharruar. 

1959 3 

492 Relacion i Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në vendimin nr. 471 
dt. 9.12.1957 mbi krijimin e Ndërmarrjes Shtetërore të 
Gjeologjisë. 

1959 2 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi paisjen me uniformë të 
shoferave të parkut të delegacioneve, me relacionin përkatës. 

1959 2 

494 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë kuadri në parkun 
e delegacioneve, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 
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495 Vendim i Këshillit të Ministrave me relacionin përkatës, mbi 
çmimin e shitjes me pakicë për disa asortimente të rinj të 
trikotuara. 

1959 5 

496 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mosmarjen në punë 
tjetër të specialistëve të rinj dhe nëpunësve që nuk shkojnë në 
vendin e caktuar. 

1959 3 

497 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
mbi bashkëpunimin ekonomik, shkëmbimin reciprok të 
mallrave dhe makinerive komplete ndërmjet Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore të 
Bullgarisë për periudhën 1961-1965. 

1959 8 

498 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin nr. 313 datë 2.8.1958, mbi caktimin e poligoneve të 
qitjeve të Ushtrisë Popullore. 

1959 2 

499 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
emisionin e kartmonedhave dhe mbi një detyrë suplementare 
për llogari të planit të vitit 1959 për ndërmarrjet dhe 
organizatat tregtare. 

1959 1 

500 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e firmës dhe 
të objektit të ndërmarrjes shtetërore të shfrytëzimit dhe 
riparimit të makinerive të rënda të ndërtimit (NSHSHRMN) 
në Durrës, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

501 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien farë misri për 
mbjelljen e vitit 1959, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përqindjen e kamatave, 
që arkat shtetërore të kursimit dhe sigurimeve paguajnë për 
depozitat e kursimeve, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

503 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë e 
me pakicë të prodhimeve të ndryshme. 

1959 76 

504 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e artikujve të 
ndryshëm. 

1959 112 
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505 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa shtesa në organikat 
e seksioneve të arsimit e kulturës, pranë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe qytetit të 
Tiranës me relacionin përkatës. 

1959 4 

506 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi normat e peshës së gjallë 
dhe të cilësisë së derrave dhe viçave për grumbullim dhe 
therje, së bashku me  relacionin përkatës. 

1959 4 

507 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim anëtarësh 
kolegjiumesh. 

1959 15 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi, së bashku 
me relacionin përkatës. 

1959 2 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e përqindjes së 
kamatës ligjore dhe kontraktore, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

510 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin e shitjes me 
pakicë të miellit të peshkut për ushqim të kafshëve, së bashku 
me relacionin përkatës. 

1959 3 

511 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për disa prodhime bulmeti, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 4 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e bazës 
grosiste të Bashkimit Qendror të Kooperativave të Konsumit 
në Durrës, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

513 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim kuadri dhe 
marrjen e masave disiplinore. 

1959 9 

514 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e valutës për 
importim plugjesh. 

1959 3 

515 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen në punë të 
forcave xheniere në objektet e ndërtimit për vitet 1959-1960. 

1959 5 

516 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh në 
buxhetin lokal, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

517 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi derdhjen e tatimit mbi 
xhiro në formë diference për prodhimet e trikotazhit, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 
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518 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin financiar të 
ushtarakëve të marinës luftarake detare. 

1959 1 

519 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën për funksion të 
oficerëve të aviacionit. 

1959 2 

520 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në tabelën e 
pagave nr. 1 për nënoficerat aktiv aprovuar me vendimin 500 
datë 11.11.1958 të Këshillit të Ministrave. 

1959 1 

521 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e tufave stabël 
të bagëtive në sektorin e grumbullimit dhe mbi sigurimin e 
bazës ushqimore përkatëse, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 12 

522 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ujitjen e fushave të 
Cakranit, Kalivacit, Çorushit e Kutës të rrethit të Fierit, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 4 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti për 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave. 

1959 1 

524 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një sasie 
gruri, orizi dhe tërshëre, nga rezervat shtetërore. 

1959 7 

525 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e alokacioneve 
mujore personale të personelit pranë përfaqësisë sonë në 
Republikën Popullore të Polonisë, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 3 

526 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ditës së dielë 
si ditë të vetme pazari për gjithë qytetet e Republikës, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

527 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për një 
furnizim më të mirë me mallra të zonave malore. 

1959 3 

528 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
mbi përgjegjësitë e llogarisë të ministrive, institucioneve 
qendrore, ndërmarrjeve dhe institucioneve shtetërore 
kooperativiste dhe shoqërore. 

1959 12 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e 
prodhueshmërisë së kulturave të lashtë dhe të vonave të 
realizuara për të gjithë sektorët e prodhimit në vitin bujqësor 
1957-1958. 

1959 20 
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530 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e kanalit kullues 
me rrjedhje të lirë në zonën e Lezhës, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

531 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
shpyllëzim, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

532 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi në buxhetin 
e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Durrësit, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

533 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh në 
buxhetin lokal. 

1959 2 

534 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregulllores 
për rregullimin e rrjedhjes së lumit Mat nga hidrocentrali 
"Karl  Marks". 

1959 3 

535 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e shtëpisë së 
kulturës në qytetin e Durrësit, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 3 

536 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suvatimin e ndërtesave 
të reja të rrugëve kryesore të disa qyteteve, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 2 

537 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e tatimit mbi 
xhiro. 

1959 4 

538 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit 
të prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1959 17 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkrirjen e ndërmarrjeve 
shtetërore bujqësore  "8 Nëntori" në Sukth dhe "Maliq Muço" 
në Xhafzotaj dhe krijimin e një ndërmarrje të vetme, së bashku 
me relacionin përkatës. 

1959 7 

540 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në investime 
për ndërtime, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

541 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e peshkimit nga 
kooperativat bujqësore për vitin 1959-1960, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 3 

542 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi garat ndërkombëtare të 
qitjes. 

1959 3 
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543 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën mujore të 
kursantëve të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore që studiojnë 
në Bashkimin Sovjetik. 

1959 4 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me energji 
elektrike të qytetit të Burrelit. 

1959 2 

545 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përpunimin e skedave 
në lidhje me lëvizjen e popullsisë. 

1959 1 

546 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fond  Drejtorisë  
Speciale pranë Këshillit të Ministrave. 

1959 1 

547 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtëpitë dhe kampet e 
pushimit të punëtorëve dhe nëpunësve si dhe pionerëve, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 5 

548 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prishjen e vendimit të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Gjirokastrës, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çelje teknikumesh 
bujqësore. 

1959 2 

550 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës 
Shemeri - Kalimash, së bashku me parashtresën përkatëse. 

1959 2 

551 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë personeli në 
Ndërmarrjen Industriale Shtetërore të Peshkimit në Durrës, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

552 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi tatimin e beqarëve dhe të 
martuarve pa fëmijë. 

1959 5 

553 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e personelit 
drejtues dhe inxhiniero - teknik të punimeve për ndërtimin e 
Aeroportit  të Rinasit, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

554 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh në 
buxhetin lokal, së bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

555 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për hapjen 
e kanalit kullues "Mali i Jushit" dhe "Bishti i Drinit" në rrethin 
e Shkodrës, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 
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556 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin  e degës 
së Bankës së Shtetit në Vlorë, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

557 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat dhe detyrat e 
katedrës së përgatitjes luftarake të Universitetit Shtetëror të 
Tiranës, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e ripërtëritjes 
luftarake të oficerëve në rezervë, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 4 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një shume në 
dollarë, valutë e lirë, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

560 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen fizike të 
mallrave në fillim të vitit 1959, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 13 

561 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Industriale Shtetërore të Mjeteve Mësimore dhe Sportive, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

562 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e lëndës së 
lisit për punë të caktuara, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi fushatën dy mujore për 
gjetjen e shenjave të mineraleve të dobishme, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 6 

564 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit 
të farërave të zgjedhura të dorëzuara kundrejt detyrimit dhe 
çmimin e grumbullimit së farës të zgjedhur të orizit. 

1959 4 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit për 
ndërtimin e portit të Vlorës. 

1959 1 

566 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimet në Teatrin e 
Operas dhe Baletit, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

567 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
planin e arkës për 3/mujorin e II-të. 

1959 5 

568 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e pajtimit në 
radiofikimin, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 
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569 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e një çerdhe në 
qytetin e Pukës, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

570 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi plan konventash. 1959 1 

571 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në dekretin nr. 2146 
datë 3.10.1955, mbi krijimin e titullit nderit "Nënë Heroinë". 

1959 5 

572 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim pensionesh. 1959 17 

573 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat e sektorit të 
kulturave dru-frutore pranë Institutit të Kërkimeve Bujqësore 
"I.V.Miçurinit" në Lushnje, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

574 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi në rubla, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

575 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e tatimit mbi 
xhiro dhe rritjen e çmimit të blerjes të peshkut nga peshkatarët 
të qëndrueshëm dhe të lëvizshëm, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

576 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të zdrukthtarisë "Misto Mame" në 
grupin e parë, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

577 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Drejtorisë 
Speciale pranë Këshillit të Ministrave. 

1959 1 

578 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e festës së 
novatorëve dhe racionalizatorëve, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 3 

579 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e komisionit 
kombëtar për "Unesko", së bashku me relacionin përkatës. 

1959 4 

580 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi 
investimesh, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

581 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikat e 
Radiostacionit të Kukësit, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
ekspozitën e 15 vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1959 1 
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583 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë personeli në 
Ndërmarrjen Industriale Shtetërore të Prodhimit në Durrës, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

584 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ministrit ose 
zëvendësministrit të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
edhe si anëtar i Byrosë së Çmimeve, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e biçikletave 
pronë shtetërore në institucionet, ndërmarrjet dhe organizatat. 

1959 1 

586 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi emërime dhe shkarkime 
ambasadorësh. 

1959 4 

587 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e revizorëve 
për agjencitë e kursimit. 

1959 2 

588 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bursa të reja për shkollat 
fillore, 7/vjeçare dhe të mesme, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

589 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në vendimin 
nr. 172 datë 4.5.1956 mbi  përqindjet e interesit bankar, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1959 2 

590 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çeljen e kursit 
nëntëmujor për përgatitjen e montatorëve, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 2 

591 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e qendrës së 
ndërmarrjes industriale shtetërore të shpërndarjes së energjisë 
elektrike të Qytetit Stalin, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

592 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë mjete xhiroje të 
NISH Prodhimeve të Ndryshme në Gjirokastër së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 2 

593 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e 
shërbimit veterinar, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

594 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa norme buke disa 
ushtarakëve, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 
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595 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Drejtorisë 
Speciale pranë Këshillit të Ministrave, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

596 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e sektorit 
të shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së veprave të bonifikimit. 

1959 3 

597 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e tatimit mbi 
xhiro për opingat e prodhuara nga artizanati, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 2 

598 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e kontigjentit të 
nxënësve në shkollën njëvjeçare të rezervave të punës të 
Ministrisë së Ndërtimit, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

599 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e sh.Taqi 
Skëndi në Bashkimin Sovjetik për aspiraturë. 

1959 2 

600 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e një kursi 
trevjeçar për përgatitjen e kuadrove udhëheqëse të arsimit. 

1959 2 

601 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çelje fakulteti dhe 
degësh në Institutin e Lartë Bujqësor si dhe të degëve në 
Universitetin Shtetëror të Tiranës. 

1959 2 

602 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e kontigjentit 
për të studiuar në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare 
në Moskë, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

603 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punën e Byrosë së 
Standardeve. 

1959 2 

604 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ekuivalentëve 
për shlyerjen e detyrimeve, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

605 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në investime për 
ndërtime për vitin 1959 për Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

606 Vendime të Këshillit të Ministrave, dekret i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor me materialin përkatës mbi pjesën e 
përgjithshme të kodit të Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1959 21 

607 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e grumbullimit 
të agrumeve, së bashku  me relacionin përkatës. 

1959 7 
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608 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e linjës 
elektrike në Lushnje, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

609 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 6000 m2. 
shtretër të nxehtë për bimët eterovajore së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 2 

610 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin me shumicë pa 
tatim mbi xhiro të pambukut të pastruar, së bashku  me 
relacionin përkatës. 

1959 3 

611 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi heqjen e flamurit të kuq 
tranzitor dhënë Bashkimit të Kooperativave të Konsumit të 
Elbasanit për 3/mujorin e II-të 1959, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 3 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e kanalit kullues 
të Balldrenit në rrethin e Lezhës së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 3 

613 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e shitjes me 
pakicë të qumështit të skremuar 100% për periudhën 1 tetor 
deri më 15 shkurt, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

614 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
bursave për Fakultetin Pyjor, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

615 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për 
strehimin e të dëmtuarve nga tërmeti në Elbasan dhe Peqin, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

616 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kufizimin e shitjes së 
bukës në fshat nga Kooperativa e Konsumit. 

1959 5 

617 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tërheqjen e një sasie 
gruri nga rezervat shtetërore. 

1959 1 

618 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh në veprat 
e ujitjes së agrumeve në bregdetin e Vlorës dhe të Sarandës, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 4 
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619 Dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi amnistinë me rastin e 15 vjetorit të 
Çlirimit të Shqipërisë dhe mbi amnistinë për shtetasit shqiptar 
të arratisur jashtë shtetit. 

1959 14 

620 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e furrave 
hofman pranë fabrikave të tullave në Korçë dhe Durrës, së 
bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 

621 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi propozimet për dhënien 
e titujve të nderit në sektorin e arteve, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 4 

622 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin nr. 456 datë 11.11.1958, së bashku me relacionin 
përkatës, për dhënie rangu ministër fuqiplotë. 

1959 2 

623 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e kuponave 
të stofrave të leshta dhe të pambukta që prodhohen nga 
kombinati i tekstilit "Stalin" së bashku me relacionin përkatës. 

1959 3 

624 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
vendimet nr. 332 dt.20.10.1953, nr. 395 dt. 14.10.1955, nr. 150 
dt.8.4.1958, nr. 221 datë 3.6.1958, nr. 235.datë 3.6.1958 dhe nr. 
12 dt. 3.2.1958, në lidhje me shpërblimet. 

1959 2 

625 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
importim barnash, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 4 

626 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi internimin dhe dëbimin 
si masë administrative. 

1959 4 

627 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë të kufirit të 
financimit për disa vepra ndërtimi, së bashku me relacionin 
përkatës. 

1959 2 

628 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin paraprak të 
shpërndarjes së disa kooperativave bujqësore, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1959 2 

629 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e pagave 
personale, së bashku me relacionin përkatës. 

1959 2 
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630 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Çekosllovake, mbi 
faljen e një pjese të kredive. 

1959 4 

631 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi centralizimin e punës 
për ndarjen e radiofrekuencave sipas shërbimeve, së bashku 
me informacionin përkatës. 

1959 3 

632 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovim projektligje për 
ndryshim dhe krijim ministrie. 

1959 1 

633 Vendim i Këshilllit të Ministrave, mbi çmimin e grumbullimit 
të limonave. 

1959 3 

634 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e marrëveshjeve 
protokollore dhe të kontratave të furnizimit. 

1959 3 

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

1959 2 

636 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vazhdim punimesh për 
llogari të vitit 1960. 

1959 2 

637 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në planin e 
valutave të Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-së. 

1959 3 

638 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin e 
grumbullimit të farës së misrit. 

1959 2 

639 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi punën fizike për disa 
kategori punonjësish. 

1959 2 

640 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e flamurëve 
të kuq tranzitor ndërmarrjeve fituese, të emulacionit socialist. 

1959 5 

641 Vendim i përbashkët i Komitetit Qrndror të PPSH-së, Këshillit 
të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, Këshillit 
të Përgjithshëm i FD-së të Shqipërisë dhe Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi zhvillimin e 
garave socialiste për nder të 15 Vjetorit të çlirimit të Atdheut. 

1959 3 

642 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, 
mbi uljen e çmimeve. 

1959 8 
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643 Vendim i përbashkët i Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, 
mbi dhënien e favoreve të tjera banorëve të fshatrave të 
zonave kufitare në lidhje me tatimet mbi të ardhurat e 
kooperativave bujqësore. 

1959 11 

644 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e kontrollit të 
zbatimit të vendimeve të dhëna nga forumet e PPSH-së. 

1959 1 

645 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e mëtejshëm 
të iniciativës së shqyrtimeve shoqërore për kursime. 

1959 7 

646 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në udhëzimin e 
Këshillit të Ministrave nr.28, mbi pjesmarrjen në punë fizike të 
kuadrove drejtuese dhe nëpunësve të Aparatit të Partisë dhe 
Shtetit. 

1959 2 

647 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ngarkim komitetesh si 
organe kujdestarie. 

1959 1 

648 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kuptimin e dispozitave 
për lejet e punonjësve që ndjekin fakultetin e mbrëmjes dhe 
me korrespondencë ose bëjnë aspiraturë. 

1959 2 

649 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi diskutimin në 
kolektivat punonjëse të projektplanit dhe të kontratove 
kolektive për vitin 1960 si dhe të shifrave kryesore të 
projektplanit të pesëvjeçarit të tretë. 

1959 6 

650 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
udhëzimin nr. 393 datë 15.10.1958, mbi trajtimin ekonomik të 
emigrantëve politikë që ndodhen në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1959 1 

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

1959 1 

652 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
kuotat e ushqimit për miqtë e huaj që kalojnë pushimet në 
vendin tonë. 

1959 2 

653 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shkeljet e konstatuara 
me rastin e përcjelljes dhe pritjes të personave që udhëtojnë 
jashtë shtetit për punë personale. 

1959 2 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

654 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e afateve të 
punimit dhe paraqitjes së projektplanit të pesëvjeçarit të tretë. 

1959 2 

655 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi disa veprime rreth 
grumbullimit të drithrave nga kooperativat bujqësore. 

1959 2 

656 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në 
urdhëresën nr. 16 datë 3.12.1957, mbi ndalimin dhe afatet e 
therjes së disa bagëtive. 

1959 3 

657 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi financimin e 
ndërtimeve kapitale dhe të investimeve të tjera. 

1959 17 

658 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në 
urdhëresën nr. 14 datë 23.12.1957 mbi shpërblimet e udhëtimit 
për personat që dalin jashtë shtetit. 

1959 4 

659 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi dorëzimin e misrit 
kalli të pashkoqur dhe të zhveshur. 

1959 5 

660 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin dhe 
zhvillimin e garave socialiste për nder të 15 vjetorit të çlirimit 
të Atdheut. 

1959 4 

661 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat që duhen të 
zbatohen për shpërndarjen e kooperativave bujqësore. 

1959 6 

4 Sekretaria e Përgjithshme.   

662 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1959, vendim, udhëzime, pasqyra dhe korrespondencë 
mbi mënyrën dhe afatet e hartimit të projektplanit të III-të 
pesëvjeçar 1961-1965 të zhvillimit të ekonomisë popullore dhe 
kulturës. 

1959 32 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave, datë 25.11.1959, raporte e pasqyra 
mbi planin e zhvillimit ekonomik dhe kulturor të Republikës 
Popullore të Shqipërisë për vitin 1960. 

1959 363 

664 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959 dhe njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
plotësimin e planit 9/mujor të vitit 1959. 

1959 66 
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665 Procesverbale të mbledhjes të Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1959 dhe 24.7.1959, për plotësimin e planit dhe mbi 
zbatimin e buxhetit të shtetit për 3/mujorin e parë dhe 
6/mujorin e parë 1959, së bashku me materialin përkatës. 

1959 202 

666 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1959, mbi shqyrtimin  e informacionit për plotësimin e 
planit të muajit janar  të vitit 1959, sipas të dhënave operative. 

1959 8 

667 Relacion dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 19.6.1959, mbi përgatitjen e punëtorëve të rinj 
dhe ngritjen e kualifikimit të tyre. 

1959 16 

668 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.4.1959 si dhe informacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
mbrojtjen dhe sigurimin teknik në punë. 

1959 37 

669 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1959 mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Fierit. 

1959 23 

670 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959 mbi punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Përmetit. 

1959 19 

671 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 1.9.1959, mbi punën fizike për 
disa kategori punonjësish dhe mbi rezultatet e punës fizike 
gjatë 6/mujorit të parë të vitit 1959. 

1959 4 

672 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
9.2.1959, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Kryesia e Këshillit të Ministrave dhe 
Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1959. 

1959 10 

673 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2.3.1959, mbi 
pranimin e rregullores së Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1959 12 

674 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e 
mëtejshëm të punës në zgjidhjen e kërkesave dhe ankesave të 
punonjësve dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 20.4.1956 mbi këtë çështje. 

1959 12 
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675 Raport, mbi plotësimin e pritshëm të pesëvjeçarit të dytë 1956-
1960. 

1959 2 

676 Projektplani përmbledhës i zhvillimit ekonomik e kulturor për 
vitin 1959 si dhe disa vërejtje mbi projektplanin. 

1959 11 

677 Informacione dhe plane masash për zbatimin e detyrave të 
vendimeve të Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së 
dhe Këshillit të Ministrave. 

1959 181 

678 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me dikasteret qendrore, mbi marrjen e 
masave për plotësimin e kërkesave të bëra nga populli i 
Kelmendit dhe Gjirokastrës. 

1959 13 

679 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi të metat e konstatuara nëpër 
institucione dhe ndërmarrje të ndryshme. 

1959 170 

680 Urdhër i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore, gjithë komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve mbi zgjidhjen e problemit të 
fuqisë punëtore që lirohen nga qendra pune të ndryshme. 

1959 4 

681 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, 
Këshillit të Ministrave të RPSH-së, Këshillit të Përgjithshëm të 
Frontit Demokratik të Shqipërisë dhe Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi zhvillimin e 
garave socialiste për realizimin para afatit të planit të shtetit 
për vitin 1960 si dhe udhëzimi përkatës. 

1959 23 

682 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë dikastereve, 
komiteteve ekzekutive, e tjera mbi dërgimin e ekipeve për 
vërtetimin e realizimit të garave midis rretheve. 

1959 1 

683 Projektrregullore mbi shpikjet dhe propozimet racionalizuese 
si dhe informacion mbi njoftimin 6/mujor për shpikjet, 
perfeksionimet teknike dhe racionalizimet. 

1959 35 

684 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për përgatitjen e 
qyteteve kryesore dhe objekteve ekonomike të rëndësishme 
për mbrojtjen nga mjetet luftarake moderne ajrore. 

1959 8 
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685 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Mbrojtjes 
Popullore, mbi mënyrën e ripërgatitjes luftarake të oficerave 
në rezervë dhe mbi pagesën e tyre kur marrin pjesë në kurse 
praktike mësimore në ushtri. 

1959 6 

686 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në tabelën 
e pagave për nënoficerat aktivë, trajtimin financiar të 
ushtarakëve të marinës luftarake mbi caktimin e poligoneve të 
qitjeve dhe mbi shtesa norme buke disa ushtarakëve. 

1959 23 

687 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondi 
Drejtorisë Speciale si dhe korrespondencë mbi akordim fondi 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1959 13 

688 Udhëzim, relacion dhe korrespondencë me institucionet 
qendrore mbi marrjen e masave për mbrojtjen nga zjarri të 
degëve të karburanteve dhe veprave të tjera. 

1959 28 

689 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, relacion dhe 
korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit, mbi punën 
e Byrosë së Standardeve si dhe mbi gjendjen e standardeve 
për vitin 1959 dhe projektplani i artikujve që do të 
standardizohen gjatë vitit 1960. 

1959 44 

690 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen fizike të 
mallrave në fillim të vitit 1959 si dhe materiali përkatës. 

1959 24 

691 Analiza mbi regjistrimin e ndërtesave të banimit. 1959 21 

692 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e detyrave të 
uljes së kostos në industri, ndërtim, komunikacion dhe SMT 
për 6/mujorin e parë 1959. 

1959 10 

693 Informacion i Këshillit të Ministrave, mbi ndjekjen e disa 
çështjeve të bujqësisë në Gjirokastër e Sarandë, të ngritura nga 
Aparati i Komitetit Qendror të PPSH-së. 

1959 8 

694 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emërim anëtarësh të 
Kolegjiumit si dhe plan masash për përgatitjen e kuadrit të 
institucioneve të ndryshme dhe kualifikimin e tyre. 

1959 78 
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695 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi Drejtorisë 
Speciale pranë Kryeministrisë. 

1959 1 

696 Raporte, relacione, plane dhe korrespondencë mbi vizitën e 
shokut Abdyl Këllezi në Republikën Popullore të Kinës. 

1959 56 

697 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
në Komitetin Qendror të PPSH-së, mbi caktim kontigjenti për 
të studiuar në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në 
Moskë si dhe mbi shkollat dhe kurset e punëtorëve. 

1959 31 

698 Informacione mbi disa çështje që kanë dalë nga vizita e shokut 
Hysni Kapo e Abdyl Këllezi në Republikën Popullore të Kinës. 

1959 22 

699 Raport mbi punën e Arbitrazhit gjatë 6/mujorit të parë të vitit 
1959. 

1959 12 

700 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi disa rregulla 
proceduriale në punën e Këshillit të Ministrave dhe të 
Kryesisë së tij. 

1959 3 

701 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
ruajtjen e sekretit, punën me dokumentat si dhe administrimin 
e tyre. 

1959 15 

702 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi korrespondencën 
zyrtare me përfaqësitë tona në shtetet kapitaliste. 

1959 6 

703 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive, 
gjithë institucioneve qendrore dhe gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
planifikimin e lejeve të punonjësve. 

1959 2 

704 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe institucione të tjera mbi helmet me efekt të fortë. 

1959 11 

705 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë dikastereve 
dhe institucioneve qendrore mbi shkurtimin e organikave. 

1959 1 
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706 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi dekorimin e specialistëve të huaj dhe 
kërkesa për specialistë. 

1959 9 

707 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucionet qendrore, mbi hapjen e një 
ekspozite me rastin e 15 vjetorit të çlirimit. 

1959 10 

708 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Presidiumin e Kuvendit 
Popullor dhe Komitetin Qendror të PPSH-së, mbi dhënien e 
titullit "Hero i Popullit" Asim Alikos dhe gradim oficerash. 

1959 16 

709 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale dhe 
projektudhëzim mbi pjesëmarrjen e punonjësve dhe të 
organizatave profesionale në hartimin e projektplaneve 
vjetore dhe të kontratave kolektive. 

1959 15 

710 Letra dhe telegrame të komiteteve të Partisë dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe kolektivave 
punonjëse drejtuar Komitetit Qendror të PPSH-së dhe 
Këshillit të Ministrave, me raste festash, përkujtim ngjarjesh. 

1959 44 

711 Njoftim mbi bisedimet e zhvilluara në Moskë prej datës 23 
mars deri 3 prill 1959 midis Delegacionit Qeveritar Ekonomik 
të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe atij të Bashkimit 
Sovjetik. 

1959 20 

712 Raport i Delegacionit Qeveritar të RPSH-së që ka vizituar RS e 
Azerbaxhianit. 

1959 29 

713 Letër e shokut Haxhi Lleshi, Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu 
dërguar Presidentit Ho Shi Min me rastin e 14 vjetorit të ditës 
së shpalljes së pavarësisë së Vietnamit si dhe letërkëmbimi e 
shokut Abdyl Këllezi me OTTO Grote Wohl me rastin e 10 
vjetorit të krijimit të Republikës Demokratike Gjermane. 

1959 3 

714 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Komisionit 
Kombëtar për Uneskon dhe caktim përfaqësie të përhershme 
pranë saj. 

1959 9 
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715 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetit Qendror të PPSH-së dhe Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi konferencat ndërkombëtare që mbahen jashtë 
shtetit dhe mbi dërgim delegacionesh. 

1959 59 

716 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
kuotat e ushqimit për miqtë e huaj që kalojnë pushimet në 
vendin tonë. 

1959 3 

717 Telegram i kryetarit të Këshillit të Ministrave të RPSH-së, 
dërguar gjeneralit Abdel Kerim Kasem. 

1959 2 

718 Ftesë dërguar Fan-Nolit për të marrë pjesë në festën e 15 
vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. 

1959 2 

719 Korrespondencë e Komitetit Qendror, Ministrisë së Industri-
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi disa 
kërkesa që i janë bërë shokut Enver në Gjirokastër. 

1959 6 

5 Sektori industri-artizanat.   

720 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave, datë 5.11.1959, mbi zbatimin e 
detyrave të Kongresit të Tretë dhe Plenumit të shkurtit 1958 
për industrinë mekanike dhe atë të pjesëve të këmbimit si dhe 
mbi prodhimin e veglave bujqësore. 

1959 52 

721 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.dhe 5.11.1959, raporte, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, mbi përfundimet e arritura në punimet 
e shpim-kërkimit dhe shpim-shfrytëzimit të naftës, kromit dhe 
qymyrgurit. 

1959 154 

722 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959 dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e 
NISH Ushqimores në Korçë, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
gjendjen dhe masat e marra për zhvillimin e Industrisë 
Ushqimore. 

1959 69 
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723 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, raport i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e fabrikave të tullave dhe 
mënjanimin e vendeve të ngushta si dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Industrisë e Minierave, mbi fabrikat e tullave të 
rindërtuara, standardin dhe makineritë për paisjen e tyre. 

1959 83 

724 Plani i masave të sektorit të industrisë, mbi zbatimin e 
vendimeve të Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së. 

1959 58 

725 Raporte, relacione dhe informacione të institucioneve të 
ndryshme dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e vendimeve dhe detyrave në fusha të ndryshme të 
ekonomisë. 

1959 99 

726 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
konstatimet e dala nga kontrollet në ndërmarrjet industriale. 

1959 88 

727 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e skuadrave 
vullnetare të shpëtimit në miniera, relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave mbi këtë problem dhe informacion i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi një aksident në 
Minierën e Kromit në Bulqizë. 

1959 35 

728 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë e Minierave, mbi 
ndërtimin, rindërtimin, zgjerimin dhe rikonstruksionin e 
fabrikave e uzinave të ndryshme. 

1959 192 

729 Urdhër i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa nevoja të 
ngutshme që kanë Miniera e Pishkashit, Kurbneshit dhe 
Theknës. 

1959 6 

730 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe korespondenca 
përkatëse, mbi ndërtimin  e rrugës Shemeri-Kalimash për 
shfrytëzimin  e kromit si dhe mbi ndërtimin e urës së Sheqit 
në Fier dhe urës së Penkoves. 

1959 27 

731 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtesë fondi në valutë 
për pusin e minierës në Memaliaj dhe shtesë investimesh për 
pusin vertikal në Minierën e Bulqizës. 

1959 15 
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732 Raporte, relacione, studime dhe korespondencë  e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë e Minierave, 
Ministrinë e Tregtisë dhe institucione të tjera, mbi zhvillimin e 
industrisë së naftës. 

1959 105 

733 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
kryetarin e Komitetit Shtetëror pranë Këshillit të Ministrave të 
BRSS-së, mbi dërgimin e specialistëve për shuarjen e zjarrit 
dhe mbylljen e pusit nr. 586 në vendburimin e Marinzës. 

1959 1 

734 Detyra e projektimit të Kombinatit Kimiko-Metarlugjik, 
përgatitur nga Ministria e Industrisë dhe Minierave. 

1959 30 

735 Informacion, mbi plotësimin e planit 5/mujor në Industrinë e 
Kromit dhe të Qymyrgurit. 

1959 16 

736 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të shërndarjes së energjisë elektrike në 
Qytetin Stalin si dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave mbi sistemin energjitik. 

1959 34 

737 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
për rregullimin e rrjedhjes së lumit Mat nga hidrocentrali 
"Karl Marks". 

1959 3 

738 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen fizike të 
mallrave në vitin 1959 si dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi Ministrinë e Tregtisë dhe 
institucionet e tjera mbi importimin e paisjeve për industritë e 
ndryshme dhe planet e paisjeve të makinerive të importit. 

1959 65 

739 Vendime mbi thirrjen e konferencave kombëtare të 
punonjësve të industrisë së drurit dhe të ekonomisë pyjore si 
dhe punonjësve të naftës dhe të minierave së bashku me 
materialin përkatës. 

1959 112 

740 Studim mbi industrializimin e ndërtimit në vendin tonë. 1959 19 

741 Urdhëresë, urdhër dhe korrespondencë në Komisionin e 
Planit, Ministrinë e Industrisë e Tregtisë, mbi grumbullimin e 
shërbimet e kulturës së ullirit. 

1959 17 
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742 Vendime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Komisionin e Planit të Shtetit, Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit dhe institucione të tjera mbi zhvillimin e peshkimit, 
përpunimit dhe shpërndarjen  e tij. 

1959 320 

743 Vendim i Këshilllit të Ministrave mbi shtesë personeli në 
Ndërmarrjen Industriale Shtetërore të Peshkimit në Durrës. 

1959 7 

744 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi ftesën që i bëhet vendit 
tonë, për të marrë pjesë në panairin e Anconës për peshkimin. 

1959 7 

745 Raporte dhe korrespondencë e Ministrisë së Industri-
Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
fabrikës së këpucëve si dhe mbi zbatimin e proceseve të reja 
teknologjike në industrinë e lëkurës. 

1959 35 

746 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave,  Ministrinë e Tregtisë 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi kualitetin e 
cigareve për eksportim dhe mbi paraqitjen e standardit të ri të 
cigareve. 

1959 37 

747 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, raporte dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Industrisë, 
Komisionin e Planit të Shtetit, Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit dhe institucione të tjera mbi 
shfrytëzimin dhe përdorimin e lëndës së drurit si dhe mbi 
masat e marra për përmirësimin e punës në kombinatin e 
drurit  "Nako Spiru" dhe  zdrukthtarinë  "Misto Mame". 

1959 125 

748 Vendim , raporte, informacione dhe korrespondenca 
përkatëse me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi 
përqëndrimin e shfrytëzimeve pyjore si dhe mbi hapjen e 
rrugëve pyjore. 

1959 61 

749 Relacion i Ministrisë  së Industrisë dhe Minierave, mbi vendin 
e ndërtimit të fabrikës së përpunimit të letrës në Tiranë. 

1959 4 

750 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e prodhimit të 
artikujve prej xunkthi dhe kashte. 

1959 14 
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751 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
Komisionit të Planit me Aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
prodhimin, planin e shpërndarjes të prodhimeve prej qelqi si 
dhe plani i masave për përmirësimin e punës në industrinë e 
qelqit dhe qeramikës. 

1959 18 

752 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Ndërmarrjes 
Industriale Shtetërore të Kripës në Vlorë nga grupi i tretë në 
grupin e dytë si dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave mbi masat për relazimin e planit, 
përqindjen e lagështirës dhe shpërndarjen e kripës. 

1959 36 

753 Relacion i Komisionit të Planit, mbi bilancin e lëndëve djegëse 
të RPSH-së për vitet 1959-1965 si dhe bilanci përmbledhës i 
lëndës djegëse. 

1959 16 

754 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi krijim ministrish e ndërmarrjesh të ndryshme. 

1959 52 

755 Letër e Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi 
përhapjen e iniciativës të kolektivit punonjës të kombinatit të 
tekstilit "Stalin" për kursimin e lëndës së parë si dhe udhëzim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kursimin e letrës së shkrimit. 

1959 6 

756 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë ministrive mbi masat për 
sigurimin e rezervës minimale të lëndëve të para e ndihmëse. 

1959 4 

757 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për një 
përmirësim të mëtejshëm të kushteve të jetesës të punëtorëve 
të Industrisë dhe Minierave. 

1959 33 

758 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
ndryshimin e rabateve për ndërmarrjet shtetërore të furnizimit 
të punëtorëve. 

1959 6 

759 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, raporte dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Industrisë, 
Ministrinë e Financave dhe institucione të tjera mbi mbulimin 
e humbjeve, mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros si dhe 
mbi mbulimin e mbishpenzimeve të fondit të pagave për 
ndërmarrjet e industrisë  dhe të artizanatit. 

1959 175 
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760 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në planin e 
investimeve si dhe korrespondencë me Ministrinë e Industrisë 
dhe Minierave, mbi shtimin e kufirit të financimit për objekte 
të ndryshme. 

1959 14 

761 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korresponencë me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi mbulim humbjesh 
të ndërmarrjeve industriale. 

1959 34 

762 Informacion mbi marrëveshjet dhe protokollet e nënshkruara 
me Republikën Demokratike Gjermane dhe Bashkimin 
Sovjetik. 

1959 20 

763 Rregullore, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë, 
mbi normat e topogjeodezisë të vlefshme për të gjitha entet 
dhe dikasteret e interesuara. 

1959 142 

764 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
përkatëse, mbi unifikimin e sistemit të koodinatave 
gjeodezike, shkallëve të rivelimit dhe shenjave konvencionale 
topografike. 

1959 7 

765 Informacione të Komitetit Shtetëror të Gjeologjisë dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e punimeve 
gjeologjike. 

1959 53 

766 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe relacione dhe 
korrespondencë, mbi Konferencën e III-të Tekniko-Shkencore 
të Gjeologjisë. 

1959 95 

767 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Ndërmarrjes Shtetërore Gjeologjike dhe mbi shpimin e puseve 
strukturore-kërkues dhe krijimin e një ndërmarrje të shpim-
kërkimit. 

1959 20 

768 Qarkore e Këshllit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi strehimin e 
punonjësve të gjeologjisë. 

1959 2 
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769 Vendime, relacione, informacion dhe korrespondencë e 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, mbi fushatën dy mujore për gjetjen e shenjave të 
mineraleve të dobishme dhe pjesëmarrjen e popullit në këtë 
fushë. 

1959 27 

770 Studim mbi ujësjellësin e Tiranës bërë nga Ministria e 
Ndërtimit dhe nga ekipi hungarez. 

1959 50 

771 Relacion mbi nevojën e organizimit të studimeve laboratorike 
për vlerësimin teknik të mineraleve të dobishme, të ngurta, të 
vendburimeve që zbulohen në Republikën Popullore të 
Shqipërisë. 

1959 17 

772 Projekvendim dhe relacion mbi ngritjen e laboratorëve të 
studimeve teknologjike në vendin tonë. 

1959 19 

773 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për 
Komitetin Shtetëror të Gjeologjisë. 

1959 4 

774 Studim mbi humbjet e mineralit në Minierën e Bulqizës. 1959 16 

775 Raporte të Bashkimit Qendror të Kooperativave të Artizanatit, 
mbi zbatimin e vendimeve të qeverisë për këtë sektor. 

1959 62 

776 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit dhe Ministrisë së Industrisë, mbi prodhimin, 
cilësinë dhe shpërndarjen e konfeksioneve të gatshme. 

1959 36 

777 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
tërheqjen e disa prodhimeve të kooperativave të artizanatit 
dhe industrisë lokale. 

1959 4 

778 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e reparteve të 
artizanatit në fshatra e kooperativa bujqësore si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

1959 6 

779 Rregullore mbi krijimin e kolektivave të zejtarëve privatë si 
dhe evidenca e zanatçinjve privatë për çdo kooperativë. 

1959 13 
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780 Vendim mbi masat për përmirësimin e shërbimeve që kryejnë 
organizatat e ndryshme ekonomike për popullsinë si dhe 
korrespndencë me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi caktimin e çmimeve për shërbimet e 
ndërtimit. 

1959 55 

781 Vendim, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Komisionin e Kontrollit të Shtetit, Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit, mbi masat për ngritjen e 
mëtejshme të nivelit arsimor të kuadrove të shtetit dhe mbi 
organizimin e kurseve të kualifikimit të punëtorëve. 

1959 28 

782 Vendime  dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Elbasanit, mbi shtesë kontigjenti dhe kriteret e 
marrjes në shërbim nga organizatat kooperativiste dhe 
institucionet e ndryshme. 

1959 27 

783 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie flamuri të  kuq 
tranzitor kooperativës të artizanatit si dhe raport mbi shpikjet, 
perfeksionimet teknike e racionalizimet. 

1959 21 

784 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e një ndërtese në 
plazhin e Durrësit për pushimin e punëtorëve të kooperativës 
të artizanatit. 

1959 5 

785 Relacione të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi masat për vënien në jetë të eksperiencës së 
republikave demokratike popullore. 

1959 54 

786 Korrespondencë e Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
dërgimin e delegacioneve në panaire e ekspozita 
ndërkombëtare si dhe ardhjen e delegacioneve të huaja në 
vendin tonë. 

1959 12 

787 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vënien në jetë të normave 
teknike. 

1959 2 
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788 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacion dhe 
korrespondencë mbi kredinë e papërdorur të gjeologjisë për 
hekur - nikelin. 

1959 51 

789 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
mbi realizimin e detyrave dhe uljen e mëtejshme të kostos në 
Sektorin e Industrisë dhe Minierave, të Ndërtimit, të 
Komunikacionit e SMT. 

1959 18 

790 Raport i Ministrisë së Industrisë e Minierave, mbi zbatimin e 
udhëzimit të përbashkët e Këshillit të Ministrave dhe Këshillit 
Qendror të BPSH-së, mbi mbledhjet e prodhimit. 

1959 8 

791 Raport, pasqyra dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave me Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe 
Komisionin e Planit, mbi përgatitjen dhe  kërkesa për kuadër. 

1959 24 

792 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e marrëveshjeve 
protokollore dhe kontratave të furnizimit si dhe informacion 
mbi diskutimin e planit dhe kontratave kolektive për vitin 
1960. 

1959 13 

793 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacione mbi 
shpronësim tokash për nevoja të industrisë dhe artizanatit. 

1959 17 

794 Propozime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave për dhënie titulli  "Hero i 
Punës Socialiste" punonjësve pararojë të naftës dhe të 
minierave. 

1959 9 

795 Urdhër dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me ministritë e ndryshme, mbi ardhjen e 
specialistëve të huaj në vendin tonë dhe mbi trajtimin e tyre. 

1959 38 

796 Relacion mbi influencën e radioaktivitetit në vendin tonë. 1959 3 

6 Sektori bujqësi-grumbullim.   

797 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, plani i bujqësisë për vitin 1960 dhe relacioni mbi 
projektplanin e bujqësisë dhe grumbullimeve. 

1959 118 
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798 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione, studime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Bujqësisë, komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve,   mbi bonifikimet, kanalizimet dhe kontributin 
vullnetar në këto vepra. 

1959 312 

799 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959, vendim, urdhëresë e Këshillit të Ministrave, 
relacione, informacione, raport dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi masat për zhvillimin e blegtorisë 
dhe sigurimin e bazës ushqimore të kafshëve. 

1959 178 

800 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, urdhëresë dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, 
mbi administrimin, përmirësimin dhe qiradhënien e 
kullotave, livadheve dhe tokave të tjera të lira shtetërore si 
dhe korrespondenca përkatëse me Ministrinë e Bujqësisë. 

1959 42 

801 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, mbi mbjelljen dhe gjendjen e bimëve industriale, 
informacion, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimeve dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi mbjelljen dhe grumbullimin e 
bimëve medicinale e idustriale. 

1959 67 

802 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi hartimin e projektplanit të tretë pesëvjeçar për zhvillimin 
e bujqësisë dhe mbi masat për organizimin e punës lidhur me 
projektplanin. 

1959 7 

803 Udhëzime metodologjike mbi planifikimin e ekonomisë 
bujqësore dhe studim mbi zhvillimin perspektiv të ekonomisë 
bujqësore. 

1959 2 

804 Projektplani financiar për vitin 1960 për bujqësinë. 1959 87 

805 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë 
me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e debi-
kredive. 

1959 19 
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806 Relacione, raporte, informacione mbi zbatimin e detyrave të 
qeverisë dhe vendimeve të Komitetit Qendror të PPSH-së. 

1959 71 

807 Plan masash për zbatimin e vendimeve të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH-së. 

1959 37 

808 Korrespondencë e Komitetit Qendror me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi disa kërkesa që i janë bërë shokut Enver në 
Rrethin e Gjirokastrës me rastin e vizitës së tij. 

1959 2 

809 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi prodhueshmërinë e kulturave të 
lashta dhe të vona të realizuara për të gjithë sektorët e 
prodhimit si dhe evidenca e realizimit të planit të mbjelljeve 
për vitin 1959. 

1959 80 

810 Plani i investimeve për vitin 1960 i Ministrisë së Bujqësisë. 1959 24 

811 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
kooperativave bujqësore të fshatrave në Kat. e parë Llakatund 
e Grabian të Rrethit të Vlorës si dhe raporte, informacione, 
korrespondencë dhe studim i Byrosë Politike mbi disa çështje 
të kooperativave bujqësore për forcimin ekonomik e 
organizativ. 

1959 80 

812 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi aktivitetin e kooperativave bujqësore për vitin 
1959. 

1959 32 

813 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e 
kuadrove drejtuese dhe të specialistëve të kooperativave 
bujqësore si dhe traktoristëve kur tejkalojnë punimet, së 
bashku me materialin përkatës. 

1959 72 

814 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi rezultatet e parcelave të rendimenteve të larta 
për vitin 1959. 

1959 49 

815 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përcaktimin e drejtimit 
kryesor ekonomik të ndërmarrjeve bujqësore. 

1959 11 
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816 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, Komisionin 
e Planit të Shtetit dhe komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të disa rretheve mbi aprovimin për shpërndarjen e 
kooperativave bujqësore dhe hyrjen në NBSH, krijimin e 
ndërmarrjeve bujqësore lokale dhe aprovim fondesh për to. 

1959 216 

817 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijim ndërmarrjesh 
bujqësore dhe kalim aktivitetesh si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

1959 128 

818 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shtegtimin e 
dhenve të NBSH-ve. 

1959 2 

819 Raport dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, mbi prodhimin dhe 
industrializimin e panxharsheqerit. 

1959 3 

820 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë, Komisionin e 
Planit mbi prodhimin dhe sigurimin e fidanëve të pemëve 
frutore, ullinjve, agrumeve, hardhive, orizit e misrit. 

1959 122 

821 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, mbi marrjen në dorëzim 
të perimeve, patateve, frutave, rrushit dhe agrumeve në depot 
e NBSH dhe sigurimin e perimeve, për kombinatin e 
konservimit. 

1959 26 

822 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesa fondesh në 
buxhetin lokal për krijimin e bllokut të vreshtave dhe pemëve 
frutore dhe mbi regjistrimin e përgjithshëm të pemëve frutore. 

1959 35 

823 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimet e 6000 m2 
shtretër të nxehtë për bimë eterovajore. 

1959 9 

824 Vendim, urdhër dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar 
ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillit popullor të 
rretheve, mbi shpërblimin e punës të SMT-ve në ekonomitë 
bujqësore mbi prodhimin e miellit me mullinj me gurë dhe 
mbi vjeljen e ujemit të SMT-ve. 

1959 37 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

825 Vendim i Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimeve, mbi shtim fondi në planin e 
importimeve për bujqësinë dhe importim makinerish e 
aparatesh të nevojshme për bujqësinë. 

1959 39 

826 Vendime të Këshillit të Ministrave, informacion dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Komisionin e Kontrollit, mbi 
shkrirjen e SMT "Mamuras" si dhe mbi ruajtjen, mirëmbajtjen 
dhe shfrytëzimin e makinerisë. 

1959 46 

827 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi planin e peshkimit nga kooperativat 
bujqësore për vitin 1959 dhe 1960 dhe mbi ekonominë 
ndihmëse të ushtrisë në Korçë. 

1959 15 

828 Udhëzime, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Komisionin e Planit, mbi silazhimin dhe fushatën e mbjelljes. 

1959 33 

829 Vendim i Këshillit të Ministrave, urdhër, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë dhe me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Berat, Përmet e 
Durrës, mbi shtesë fondi për mbjelljen e ullinjve, shërbimet që 
i duhen bërë kësaj kulture dhe mbi pronësinë e 150 rrënjë 
ullinjve në rrethin e Tepelenës. 

1959 50 

830 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi ftesa që i bëhen vendit tonë për të marrë pjesë në panaire 
dhe ekspozita ndërkombëtare si dhe mbi organizimin e 
ekspozitave bujqësore në rrethe. 

1959 10 

831 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë mbi shpronësime pasurie të paluajtshme. 

1959 71 
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832 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi masat për 
shërbimin veteriner dhe mbi kontrollin e ushtruar në 
ndërmarrjen zooteknike të Tiranës. 

1959 104 

833 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, mbi zbatimin e 
vendimit të planit 7/vjeçar për zhvillimin e bletës dhe shtimin 
në organikë të një tekniku. 

1959 19 

834 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit të Gjirokastrës, Tepelenës, 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi marrjen e masave për evitimin e rasteve të shfaqjes së 
sëmundjes të tërbimt dhe mbi zhdukjen e qenve rrugaçë. 

1959 5 

835 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë mbi dhënie fondi 
për shpyllëzimet në gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
zhvillimin e ekonomisë pyjore. 

1959 78 

836 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe komitetet ekzekutive të rretheve të 
Korçës, të Kukësit, të Lezhës, të Sarandës, mbi gjendjen dhe 
masat e marra për luftimin e dëmtuesve në bujqësi. 

1959 23 

837 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive 
dhe komiteteve ekzekutive të rrethit tët Sarandës dhe të 
Gramshit, mbi përdorimin në mënyrë të paligjshme të kreditit 
agrar si dhe korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme 
me një mashtrim të disa kooperativave të rrethit të Sarandës. 

1959 20 

838 Relacion, promemorie, informacion dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi shpërndarjen e prodhimeve 
bujqësore. 

1959 7 

839 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Qendror, Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale, Komisionin e Kontrollit të Shtetit dhe 
Ministrinë e Financave, mbi grumbullimin dhe përdorimin e 
plehrave organike e kimike. 

1959 16 
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840 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesa fondesh në 
planin e investimeve të Ministrisë së Bujqësisë, shtesa fondesh 
në buxhetin lokal dhe buxhetin e komiteteve ekzekutive dhe 
transferim fondesh. 

1959 29 

841 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione e 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi çelje teknikumesh bujqësore, çelje 
kursesh si dhe mbi ngritjen e Fakultetit të Pyjeve. 

1959 77 

842 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi organikat e sektorit të 
kulturave dru frutore pranë institutit të kërkimeve bujqësore 
"I. V. Miçurin" në Lushnje dhe mbi një shtesë në organikën e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të disa rretheve. 

1959 10 

843 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pranimin e rregullores 
së Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve. 

1959 9 

844 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e bilancit të 
drithrave për vitiv 1959 si dhe korrespondencë me Komitetin 
Qendror dhe Ministrinë e Bujqësisë, mbi plotësimin e 
defiçiteve në prodhimin e drithrave. 

1959 16 

845 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e flamurit të kuq 
vjetor për realizimin e planit të grumbullimeve të drithrave të 
bukës për vitin 1959 si dhe relacioni e pasqyra përkatëse. 

1959 5 

846 Urdhëresë e udhëzim i Këshillit të Ministrave si dhe relacione 
dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve 
dhe Komisionin e Planit, mbi grumbullimin e drithrave. 

1959 57 

847 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi krijimin e tufave stabël të bagëtive në 
sektorin e grumbullimit dhe mbi probleme të blegtorisë në 
grumbullim. 

1959 52 

848 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen për fushatën e korrje-
shirjeve dhe grumbullimin. 

1959 19 
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849 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e ekuivalenteve 
për shlyerjen e detyrimeve si dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimeve mbi detyrimet e kooperativave bujqësore. 

1959 51 

850 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve të 
ndërmarrjes së grumbullimit të bimëve mjekësore në Tiranë. 

1959 10 

851 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e normave në 
shfletosjen e duhaneve për eksport si dhe relacion dhe 
informacione mbi mbjelljen dhe realizimin e planit të 
duhaneve. 

1959 43 

852 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve, mbi disa forma të 
grumbullimit dhe të stimulimit të leshit dhe mishit. 

1959 28 

853 Informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimeve dhe Komisionin e Planit, mbi caktimin e 
vendeve për ndërtimin e frigoriferëve dhe mbi paisjet e tyre. 

1959 33 

854 Harta pedologjike e Republikës Popullore të Shqipërisë. 1959 1 

7 Sektori i tregtisë.   

855 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, vendime të Këshillit të Ministrave mbi planin e 
eksportit dhe importit për vitin1960 si dhe raporte, relacione e 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë dhe Komisionin e 
Planit të Shtetit, mbi marrëveshjet dhe realizimin e planit të 
import-eksportit si dhe listat me materiale të importuara nga 
jashtë. 

1959 144 

856 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959 mbi shqyrtimin e raportit për gjendjen e standardeve 
gjatë 6/mujorit të parë të vitit 1959. 

1959 6 

857 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.2.1959 mbi shqyrtimin e projektdekretit për Komisionin e 
Arbitrazhit të Tregtisë së Jashtme si dhe korrespondencë mbi 
prishjen e vendimeve për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

1959 4 
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858 Plane masash për zbatimin e detyrave të Kryeministrisë dhe të 
Komitetit Qendror të PPSH-së lidhur me sektorin e tregtisë. 

1959 47 

859 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen fizike të 
mallrave në fillim të vitit 1959, së bashku me pasqyrat 
përkatëse. 

1959 10 

860 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e mallrave mbi 
normativë në tregti si dhe raport, relacion dhe informacion për 
këtë çështje. 

1959 14 

861 Udhëzim, raport dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Artizanatit dhe Komisionin e Kontrollit të 
Shtetit mbi prodhimin dhe furnizimin e tregtisë me artikuj të 
rinj. 

1959 4 

862 Informacion mbi analizën e kontratave kolektive për vitin 
1958 dhe lidhjen e kontratave për vitin 1959. 

1959 5 

863 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi mallrat jashtë standardit. 

1959 8 

864 Relacion mbi masat që duhen të merren për mënjanimin e 
krijimit të prodhimeve mbi normativë si dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi shkeljen e 
rregullave në inventarizime dhe në zhvleftësimin e mallrave 
demode nga komisionet përkatëse. 

1959 23 

865 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzim dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi revizionimin e ndërmarrjeve 
tregtare dhe punën e Inspektoriatit Shtetëror të Tregtisë. 

1959 15 

866 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë me 
Bashkimin Qendror të Konsumit dhe Ministrinë e Tregtisë, 
mbi krijim zyrash e ndërmarrjesh ekonomike të sektorit të 
tregtisë. 

1959 18 

867 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Tregtisë dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tepelenës me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
tregtinë verore dhe dimërore. 

1959 17 
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868 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të qyteteve të 
ndryshme mbi organizimin e tregtisë ambulante. 

1959 3 

869 Udhëzim, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, mbi zgjerimin dhe 
mobilizimin e rrjetit të tregtisë si dhe mbi reklamën e kulturën 
tregtare. 

1959 24 

870 Relacion e Legatës Shqiptare në Itali dërguar Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe Kryeministrisë, mbi pasuritë e 
luajtshme e të paluajtshme të tregtarëve shqiptarë në Itali. 

1959 19 

871 Udhëzim i Kryeministrisë dërguar gjithë institucioneve mbi 
zbatimin e 8 orëshit në tregti. 

1959 3 

872 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e ditës së diel si 
ditë të vetme pazari për gjithë qytetet e Republikës. 

1959 3 

873 Raporte, informacion, rregullore dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, 
Drejtorinë e Turizmit dhe Komitetin Qendror, mbi përgatitjen 
e sezonit turistik, aktivitetin e turizmit për vitin 1959 dhe mbi 
turistët shqiptarë që shkojnë jashtë shtetit. 

1959 64 

874 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e Hotelit të 
Gjuetisë në Lezhë, Ministrisë së Mbrojtjes Popullore si dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi 
ndërtimet në hotelet turistike në Durrës dhe mbi rregullimin 
dhe mirëadministrimin e hotel "Dajtit". 

1959 17 

875 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion mbi ndërtimin dhe 
shitjen e banesave nga tregu special ar-valutë si dhe udhëzim 
e informacion mbi përdorimin pa kriter të valutës së lirë për 
pjesë këmbimi të automjeteve "Mak". 

1959 16 

876 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ushqimin, uniformën 
dhe rrogat e punonjësve të anijeve tregtare si dhe 
projektrregullore mbi Drejtorinë e Përgjithshme të Porteve. 

1959 10 

877 Kërkesa të punëtorëve të Shkopetit dhe përgjigjet e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave sipas kërkesave. 

1959 6 
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878 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, informacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me gjithë 
dikasteret qendrore dhe Bashkimin Qendror të Kooperativave 
të Konsumit, mbi furnizimin e qytetit, fshatit, mensave e 
reparteve me fruta, zarzavate, perime e artikuj të tjerë 
ushqimor. 

1959 127 

879 Relacione, promemorie, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit mbi 
furnizimin, përdorimin dhe tregtimin e mishit dhe leshit. 

1959 18 

880 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave dhe Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit mbi grumbullimin, shpërndarjen 
dhe përpunimin e frutave e perimeve. 

1959 28 

881 Informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Minstrave me Ministrinë e Tregtisë, Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, Komisionin e Planit të Shtetit dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të 
Gjirokastrës e të Beratit, mbi kontraktimin, grumbullimin, 
përpunimin dhe industrializimin e qumështit. 

1959 65 

882 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, 
Komisionin e Planit të Shtetit mbi gjendjen, masat për 
sigurimin dhe tregtimin e kripës si dhe bilancin për vitin 1959. 

1959 9 

883 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte dhe korrespondencë 
e Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë 
dhe Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi 
furnizimin e zonave kufitare e atyre që izolohen nga dimri. 

1959 31 

884 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë me Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi akordime 
kredish. 

1959 19 
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885 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgjegjësinë materiale të 
brigadës së punonjësve të tregtisë si dhe korrespondencë me 
Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit mbi 
ruajtjen e pasurisë socialiste. 

1959 16 

886 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, informacion dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë dhe Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi shkollat 
profsionale kooperativiste dhe nevoja për kuadro të larta 
profesionale. 

1959 14 

887 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe Bashkimin Qendror 
të Kooperativave të Konsumit, mbi ardhjen e specialistëve 
çekë për përpunimin e gështenjës e specialistëve hungarezë, 
për puplat e patave dhe rosave. 

1959 10 

888 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Komitetin Qëndror të PPSH-së, Ministrinë e 
Tregtisë dhe Bashkimin Qendror të Kooperativave të 
Konsumit, mbi dërgim delegacionesh në kongrese dhe 
konferenca ndërkombëtare. 

1959 44 

889 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi detyrat ekonomike që dalin nga 
protokollet e koordinimit për pesëvjeçarin e III-të me vendet 
miq si dhe lista e sigurimit të tregut për disa artikuj të 
eksportit. 

1959 10 

890 Raport mbi realizimin e planit të eksportit për vitin 1959 si 
dhe relacione, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, me Ministrinë e Tregtisë, Bashkimin 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi eksportim 
materialesh të ndryshme. 

1959 167 

891 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, 
mbi bilancin e pagesave të Tregtisë së Jashtme. 

1959 54 
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892 Protokolle mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis 
Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Republikës Popullore të Kinës për vitin 1959 mbi 
përdorimin e kredisë dhe ndihmës falas mbi pagesat jo 
tregtare si dhe relacione mbi bisedimet e zhvilluara ndërmjet 
dy palëve. 

1959 30 

893 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e dy 
marrëveshjeve dhe tre protokolleve mbi dhënien e ndihmës 
teknike të Republikës Popullore të Shqipërisë nga ana e BRSS-
së dhe mbi dërgimet reciproke të mallrave. 

1959 99 

894 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe marrëveshje të 
Republikës Popullore të Shqipërisë me BRSS-në për çështje të 
ndryshme si dhe protokollet e bisedimeve. 

1959 144 

895 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e protokollit 
"Mbi bashkëpunimin ekonomik, shkëmbimin reciprok të 
mallrave dhe makinerive komplete në mes të RPSH-së  dhe 
RP-së të Bullgarisë për periudhën 1961-1965 si dhe 
marrëveshjet  dhe planin për bashkëpunimin reciprok. 

1959 30 

896 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
protokolleve tregtare të përfunduara ndërmjet Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
Çekosllovake, mbi shkëmbimin e mallrave dhe mbi faljen e një 
pjese të kredive si dhe marrëveshjet për çështje të ndryshme. 

1959 198 

897 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e protokollit 
për furnizimin reciprok të mallrave dhe mbi disa çështje të 
bashkëpunimit ekonomik midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Demokratike Gjermane për 
periudhën 1961-1965 si dhe mbi nënshkrimin e traktatit të 
tregtisë dhe lundrimit. 

1959 35 

898 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e protokollit 
për furnizimin reciprok të mallrave dhe mbi disa çështje të 
bashkëpunimit ekonomik midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Demokratike Gjermane për 
periudhën 1961-1965 si dhe protokollet e traktatit e të 
lundrimit. 

1959 34 
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899 Vendim i Këshillit të Ministrave, protokoll dhe marrëveshje të 
përfunduar me Republikën Popullore të Hunarisë në lidhje 
me koordinimin e planeve ekonomike prespektivë për 
periudhën 1961-1965. 

1959 13 

900 Vendim, protokoll, marrëveshje dhe korrespondenca 
përkatëse mbi aprovimin e protokollit të përfunduar me 
Republikën Popullore të Hungarisë, në lidhje me koordinimin 
e planeve ekonomike perspektive për periudhën 1961-1965. 

1959 31 

901 Marrëveshje dhe protokolle të lidhura në mes Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikën Popullore të 
Rumanisë, mbi shërbimet postare dhe të telekomunikacioneve 
dhe mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat. 

1959 29 

902 Njoftime dhe pasqyra të Ministrisë së Tregtisë mbi akordimin 
e kredive dhe mbi shkëmbimin e mallrave me Republikën 
Popullore të Polonisë. 

1959 23 

903 Protokoll mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesave midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Popullore 
të Polonisë për vitin 1969. 

1959 17 

904 Marrëveshje të Republikës Popullore të Shqipërisë me 
Republikën Demokratike të Vietnamit, Mongolisë e Koresë 
për çështje të ndryshme. 

1959 50 

905 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
mbi shkëmbimin e mallrave ndërmjet Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe RFP-së të Jugosllavisë për vitin 1959. 

1959 11 

906 Propozim i Ministrisë së Tregtisë mbi krijimin e një komisioni 
mikst për shqyrtimin e marrëveshjes tregtare të vitit 1959 me 
Jugosllavinë si dhe procesverbali i parë i mbledhjes së këtij 
komisioni. 

1959 3 

907 Informacion dhe korespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Jashtme dhe 
Komitetin Qendror të PPSH-së, mbi marrëdhëniet tregtare me 
firmat e perëndimit si dhe traktati mbi tregtimin dhe 
lundrimin me Italinë. 

1959 54 
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908 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Qendror të PPSH-së, 
ministritë e ndryshme dhe Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi pjesëmarjen e vendit tonë në 
panaire e ekspozita ndërkombëtare si dhe hapjen e ekspozitës 
çeke në vendin tonë. 

1959 68 

909 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e kufirit të 
vlerave të importit si dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi importim mallrash të ndryshme. 

1959 132 

1302 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kufizimin e shitjes së 
bukës në fshat nga kooperativat e konsumit, udhëzime, 
informacione, relacione, korrespondencë dhe bilance mbi 
furnizimin, tregtimin dhe konsumin e grurit, misrit, miellit e 
bukës. 

1959 35 

8 Sektori i financave.   

910 Procesverbal i mbleshjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, vendim i Këshillit të Ministrave, raport, relacione 
mbi aprovimin e buxhetit konsuntiv të shtetit për vitin 1958. 

1959 13 

911 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
27.7.1959, relacion i Ministrisë së Financave dhe protokoll i 
Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e buxhetit të shtetit për 
6/mujorin e I-rë dhe për 3/mujorin e parë. 

1959 32 

912 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959 si dhe relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
mbi tatimet dhe taksat dhe urdhër i Këshillit të Ministrave 
mbi taksën e akteve dhe të pullës. 

1959 28 

913 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, vendim i Këshillit të Ministrave, projektdekret, 
urdhëresë dhe relacione me Ministrinë e Financave, mbi 
konvertimin e huave shtetërore në një hua të vetme dhe 
organizimin e lotarive me fitim sendesh dhe të holla. 

1959 25 

914 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.9.1959, mbi shqyrtimin e raportit mbi gjendjen e debitorëve 
në ndërmarrjet ekonomike për  6/mujorin e parë të vitit 1959. 

1959 5 
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915 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959 mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për kontratën e 
sipërmarjes të ndërtimeve kapitale dhe të rregullores mbi 
financimin e investimeve nga Banka e Shtetit Shqiptar. 

1959 4 

916 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959 mbi shqyrtimin e raportit për fushatën e shpejtimit 
të qarkullimit të mjeteve të xhiros. 

1959 2 

917 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 1.9.1959, mbi 
shpenzimet në sektorin privat. 

1959 16 

918 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
24.7.1959, shqyrtimin e relacionit mbi mbulimin e humbjeve 
në disa ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
të Ndërtimit dhe Komunikacionit. 

1959 3 

919 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1959, mbi shqyrtimin e informacionit mbi zbatimin e 
vendimit të qeverisë nr. 189 datë 5.5.1959 mbi debi kreditë. 

1959 9 

920 Projektudhëzim i Ministrisë së Financave, mbi metodologjinë 
e re të planifikimit financiar në sektorin ekonomik. 

1959 95 

921 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, raporte, informacione 
dhe korrespondencë me Bankën e Shtetit dhe Ministrinë e 
Financave mbi aprovimin  dhe përdorimin e drejtë të fondeve 
të kreditit agrar. 

1959 54 

922 Korrespondencë e Komitetit Qendror me Ministrinë e 
Financave, mbi disa kërkesa të popullsisë së rrethit të 
Gjirokastrës drejtuar shokut Enver me rastin e vizitës së tij. 

1959 2 

923 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e mëtejshëm 
të iniciativës së shqyrtimeve shoqërore për kursimet. 

1959 6 

924 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, informacion dhe 
korrespondencë me Bankën e Shtetit mbi derdhjen e fondeve 
të pandara të kooperativave bujqësore. 

1959 6 

925 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi mënyrën e 
vlerësimit, në lekun e sotëm të mallrave të tregtisë së jashtme 
të vitit 1938. 

1959 6 
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926 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi vënien në jetë të normave teknike. 

1959 8 

927 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi hotelet e turizmit. 1959 1 

928 Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e një godine në 
New Jork. 

1959 3 

929 Projektplani përmbledhës i të ardhurave dhe shpenzimeve të 
buxhetit të shtetit për vitin 1960. 

1959 2 

930 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Bankën e 
Shtetit, mbi tatimin mbi xhiro dhe masat për shpejtimin e 
qarkullimit të mjeteve të xhiros. 

1959 69 

931 Vendim, urdhëresë e Këshillit të Ministrave, relacione e 
korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi financimin e 
ndërtimeve kapitale. 

1959 46 

932 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shtetit, mbi dhënie 
kredie për ndërtime dhe meremetime banesash. 

1959 35 

933 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Financave mbi 
normat e financimit të ushqimit në institucionet social-
kulturore dhe mbi funksionimin dhe financimin e kampeve 
ditore. 

1959 106 

934 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Komitetin Shtetëror të 
Grumbullimit mbi rivlerësimin e mjeteve kryesore. 

1959 7 

935 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Financave, mbi gjendjen e mallrave mbi normat në tregti. 

1959 4 

936 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
mbi shqyrtimin e realizimit të kostos në NISH Ushqimoren në 
Korçë dhe mbi koston në sektorë të tjerë. 

1959 38 
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937 Vendim i Këshilllit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës mbi  masat për përmirësimin e shërbimeve që 
kryejnë organizatat e ndryhme ekonomike për popullsinë. 

1959 13 

938 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
dhe komitetet ekzekutive të rretheve Kukës,Sarandë, Përmet 
etj., mbi dhënien e favoreve banorëve të fshatrave të zonave 
kufitare. 

1959 138 

939 Raporte, relacione, studime dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Financave me Këshilllin e Ministrave mbi pagat e 
punonjësve. 

1959 306 

940 Raport i Bankës së Shtetit mbi aktivitetin e Tregtisë së Jashtme, 
njoftime statistikore dërguar Qeverisë dhe raport mbi 
aktivitetin e Bankës së Shtetit për vitin 1959. 

1959 36 

941 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Bujqësisë dhe të Komunikacionit, mbi disa masa për 
përmirësimin e cilësisë së bilanceve të ndërmarrjeve dhe 
organizatave ekonomike dhe mbi aprovimin e bilancit të 
Bankës së Shtetit për ushtrimin e vitit 1958. 

1959 15 

942 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion, raporte, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
dhe Bankën e Shtetit, mbi planin e arkës dhe të kreditit. 

1959 148 

943 Aktkontrolle të Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi 
kontrollin e ushtruar në Bankën e Shtetit. 

1959 87 

944 Informacion i Bankës së Shtetit mbi zbatimin e vendimit të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së, të nëntorit 
1958 në lidhje me masat për zhvillimin e mëtejshëm të 
peshkimit. 

1959 6 

945 Informacione të Bankës së Shtetit dërguar Aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi masat e mara për mekanizimin e proceseve 
të punës në ndërmarrjet e lëndës së drurit dhe mbi uljen e 
normativave të lëndës së drurit në ndërtimet. 

1959 9 
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946 Informacion i Bankës së Shtetit mbi ndikimin e 
protokollmarrëveshjeve dhe kontratave të shitblerjes në 
përmirësimin e asortimentit dhe të cilësisë së prodhimit. 

1959 11 

947 Promemorie e Bankës së Shtetit dërguar Kryeministrisë, mbi 
kërkesën për të dërguar jashtë shtetit dy persona që do të 
rregullojnë llogaritë me bankat e huaja. 

1959 7 

948 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
mbi organikat dhe kategorizimet e institucioneve. 

1959 89 

949 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi plotësimin e pagesës reale të punëtorëve dhe 
nëpunësve dhe të ardhurat reale të popullsisë. 

1959 17 

950 Vendim, udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe shpërblim për 
realizim plani të punëtorëve, teknikëve, inxhinierëve, 
kryetarëve të këshillave popullore të lagjeve, kryetarëve të 
kooperativave bujqësore të bashkuara. 

1959 17 

951 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi kalimin 
në vartësi të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Komitetit për 
Marrëdheniet Kulturore me Botën e Jashtme, mbi krijimin dhe 
aprovimin e rregullores së Komitetit Shtetëror të Punës e 
Pagave dhe kalim efektivitetesh të ndryshme. 

1959 44 

952 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përqindjet e kamatave që arkat e kursimit dhe 
të sigurimeve kanë paguar për depozitat e kursimit. 

1959 5 

953 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përbërjen e Kolegjiumit 
të Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe mbi një 
ndryshim në Kolegjiumin e Minstrisë së Financave. 

< 1959 6 

954 Raport, informacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
e Shtetit, mbi gjendjen ekonmiko-financiare të ndërmarrjeve 
dhe të koperativave bujqësore të rrethit të Shkodrës. 

1959 27 
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955 Vendim i Këshilli të Ministrave, raporte dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi veprimtarinë e arkave të 
kursimit dhe sigurimeve shtetërore dhe mbi fushatën e 
kursimeve. 

1959 35 

956 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi caktimin e 
përqindjes së kontributit për sigurimet shtetërore. 

1959 21 

957 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave 
dhe Bankën e Shtetit mbi akordim valute për delegacione, 
personat që dalin jashtë shtetit, kursantët dhe për importime. 

1959 129 

958 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave mbi hapjen e degës së kontabilitetit 
pranë Fakultetit Ekonomik mbi hapjen e shkollave financiare 
në disa qytete dhe plani i masave për shkollat. 

1959 6 

959 Urdhëresë e Qeverisë mbi një shtesë në urdhëresën nr. 6 dt. 
12.1.1955, mbi fondin e drejtorit në ndërmarrjet ekonomike e 
shtetërore si dhe korrespondenca përkatëse. 

1959 12 

960 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
pranimin e rregullores mbi përgjegjësit e llogarisë të 
ministrive, institucioneve qendrore, ndërmarrjeve dhe 
institucioneve shtetërore kooperativiste dhe shoqërore. 

1959 14 

961 Korrespondencë e Ministrisë së Financave me Kryeministrinë, 
mbi kërkesën e një personi të huaj për të tërhequr depozitimet 
e tij nga Banka e Shtetit. 

1959 6 

962 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrive me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
akordim pensionesh personave të ndryshëm. 

1959 445 

962/1 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
akordim pensionesh personave të ndryshëm. 

1959 592 
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962/2 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
akordim pensionesh personave të ndryshëm. 

1959 353 

9 Sektori i çmimeve.   

963 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me dikasteret e ndryshme mbi çmimet me 
shumicë dhe me pakicë. 

1959 311 

964 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e demave të 
racës, mbi 18 muaj si dhe korrespondencë me Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimeve dhe Bashkimin Qendror të 
Kooperativave të Konsumit mbi çmimet e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1959 26 

965 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë e ndryshme mbi çmimet e grumbullimit të artikujve 
bujqësor e blegtoral. 

1959 259 

966 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e kuponave 
të stofrave të leshta dhe të pambukta që prodhohen nga 
kombinati i tekstileve "Stalin". 

1959 4 

967 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
çmimet e shitjes të copave të hardhive të importuara. 

1959 8 

968 Informacion mbi standardet e ullinjve për të kripur, 
standardet e ullinjve të kripur, mbi standardin e qymyrgurit si 
dhe mbi çmimet e pambukut jashtë standardit. 

1959 7 

969 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi zbritjen e çmimeve të 
disa artikujve në tregun ar-valutë si dhe relacion mbi studimin 
për mundësinë e heqjes së tregut ar-valutë dhe shkëmbimet e 
arit dhe valutës vetëm me lek qarkullues. 

1959 16 

970 Marrëveshje e lidhur ndërmjet RPSH-së dhe BRSS-së, mbi 
rregullin e vendosjes së çmimeve për punët projektuese. 

1959 12 

971 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzim dhe 
korrespondencë mbi çmimet e gomave jashtë përdorimit dhe 
të komardareve, manikotave dhe rretheve të tyre. 

1959 6 
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972 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
çmimin e blerjes së leshit të lepurit të butë të racës "Angora". 

1959 9 

973 Promemorie, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 20.4.1959 si dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Qendror të PPSH-së dhe 
Komisionin e Planit të Shtetit mbi zbritjen e çmimeve të shitjes 
me pakicë. 

1959 133 

974 Parashtesë e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi vlerësimin e 
prodhimit të përgjithshëm industrial dhe bujqësor me çmimet 
e vitit 1958. 

1959 18 

975 Relacione dhe korrespondencë mbi uljen e çmimeve të shitjes 
me pakicë të mallrave të përdorimit të gjerë dhe të çmimeve të 
shitjes të kooperativave bujqësore të makinerive, pajisjeve të 
këmbimit si dhe të mallrave të përdorimit të gjerë. 

1959 26 

976 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrave 
mbi disa të meta në dërgimin e materialeve për caktim 
çmimesh. 

1959 2 

977 Evidenca e çmimeve të ponderuara përmbledhëse për vitin 
1959. 

1959 12 

978 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin nr.454 datë 21.12. mbi tarifat dhe çmimin e biletave 
për udhëtarët. 

1959 1 

979 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë me dikasteret e ndryshme mbi çmimet me 
pakicë. 

1959 217 

980 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me dikasteret e ndryshme, 
mbi çmimet me shumicë. 

1959 295 

981 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me dikasteret e ndryshme, 
mbi çmimet me shumicë. 

1959 268 

982 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione, 
informacione dhe korrespondencë me dikasteret e ndryshme, 
mbi çmimet me pakicë. 

1959 173 
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10 Sektori i ndërtimit.   

983 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet 
ekzekutive të disa rretheve, mbi ndërtime dhe rregullime në 
qytetet e ndryshme. 

1959 43 

984 Projekte tip për ndërtim stallash dhe shtëpish të fshatit. 1959 12 

985 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit mbi ndërtim ndërtesash social-
kulturore dhe banesash. 

1959 130 

986 Relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi 
projektimin e spitaleve të ndryshme dhe fillimin e punimeve 
të tyre. 

1959 36 

987 Vendime, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, 
mbi projektet tip për ndërtimin e shkollave 11 vjeçare dhe 7 
vjeçare. 

1959 39 

988 Vendime të Këshillit të Ministrave, raport, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi shkollat 
profesionale dhe të rezervave të punës. 

1959 45 

989 Projektvendim, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
dhe Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit 
tëTiranës mbi "Parkun Kombëtar Dajti"dhe mbi projektimin e 
parkut zoologjik në Tiranë. 

1959 16 

990 Projektdetyra e godinës së radios në Tiranë. 1959 2 

991 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Tregtisë dhe Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve mbi 
ndërtimin e depove të drithit dhe të bulmetit. 

1959 34 

992 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit mbi veprat e bonifikimit, kontributin 
fshatar dhe të forcave ushtarake e të rinisë në to. 

1959 129 
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993 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve mbi ndërtim rrugësh e urash. 

1959 149 

994 Vendim, raport dhe informacione mbi masat për mënjanimin 
e pasojave të dëmshme të tërmetit në rrethet Lushnje, Fier, 
Berat, Elbasan e Peqin. 

1959 39 

995 Relacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, mbi gjendjen e 
plazheve në Durrës, Vlorë e Seman dhe masat për 
përmirësimin e tyre. 

1959 31 

996 Vendime të Këshillit të Ministrave, urdhëresë, udhëzim, 
relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi 
financimin e veprave të ndryshme të ndërtimit. 

1959 62 

997 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave mbi shtesa fondesh në disa vepra 
investimi. 

1959 13 

998 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi mbulimin e mjeteve të 
xhiros për ndërmarrjet e ndërtimit. 

1959 15 

999 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Ndërtimit, mbi realizimin e kostos dhe 
regjimin e kursimit në ndërmarrjet e ndërtimit. 

1959 25 

1000 Udhëzime, urdhëra, plane dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ndërtimit dhe organe të tjera 
mbi furnizimin, shpërndarjen dhe prodhimin e tullave, 
tjegullave, gëlqeres dhe lëndëve të tjera të ndërtimit. 

1959 86 

1001 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, mbi planifikimin dhe 
përdorimin e lëndës së drurit në ndërtim. 

1959 13 

1002 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet qendrore mbi mirëmbajtjen e 
makinerive. 

1959 12 

1003 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi krijim 
ndërmarrjesh lokale e nacionale të ndërtimit. 

1959 17 
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1004 Plane masash të Ministrisë së Ndërtimit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimet. 

1959 61 

1005 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vënien në jetë të normave 
teknike si dhe relacione e korrespondencë me Ministrinë e 
Ndërtimit mbi gjendjen dhe sistemin e normave në ndërtim. 

1959 50 

1006 Informacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit, Komisionin e Planit të 
Shtetit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi lidhjen e 
marrëdhënieve ndërmjet Qeverisë së BS-së dhe Shqipërisë mbi 
ndërtimin. 

1959 19 

1007 Vendime të Këshillit të Ministrave, udhëzim, relacion dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit mbi shpronësim 
pasurie të paluajtshme për ndërtim veprash. 

1959 19 

1008 Urdhër i Kryeministrisë si dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Financës mbi shpikjet, 
racionalizimet dhe perfeksionimet teknike që të kufizojnë 
zbatimin dhe interpretimin e keq të tyre. 

1959 23 

1009 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, relacione e njoftime 
mbi sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë të punonjësve. 

1959 26 

1010 Informacoine të Ministrisë së Ndërtimit mbi konkurset që do 
të shpallen në vitin 1959. 

1959 14 

1011 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e statutit të 
lidhjes së inxhinierëve, teknikëve dhe novatorëve të ndërtimit. 

1959 10 

1012 Udhëzim, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit mbi zbatimin e drejtë 
të punës me akord. 

1959 7 

1013 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ndërtimit mbi specialistët e huaj dhe të vendit. 

1959 8 

1014 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959, 19.6.1959, vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, 
relacione dhe korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi 
disa ndryshime në planin e ndërtimeve për vitin 1959 -1960. 

1959 156 
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1015 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959 mbi shqyrtimin e projektdekretit për hartimin, 
aprovimin dhe zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve dhe 
qendrave të banuara. 

1959 4 

1016 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, së bashku me materialin përkatës, për gjendjen e 
cilësisë së punimeve të ndërtimit. 

1959 38 

1017 Kërkesa të popullit të Gjirokastrës bërë shokut Enver me 
rastin e vizitës së tij. 

1959 3 

1018 Informacione të Ministrisë së Ndërtimit dërguar Aparatit të 
Këshillit të Ministrave mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë. 

1959 49 

1019 Vendime të Komisionit Shtetëror të Projektimit së bashku me 
materialin përkatës mbi ndërtimin e Kombinatit të Peshkut në 
Durrës, fabrikën e vajrave në Fier, frigoriferëve në Shkodër 
dhe Vlorë si dhe të Kombinatit të Mishit në Tiranë. 

1959 33 

1020 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e vendeve të 
ndërtimit, vendim i Këshillit të Ministrave mbi fillimin e 
punimeve në vitin 1959 të disa veprave të parashikuara në 
vitin 1960 si dhe vendime, relacione, raporte dhe 
korrespondencë mbi ndërtimin dhe zgjerimin e disa objekteve 
industriale. 

1959 133 

1021 Vendim i Këshillit të Ministrave, rregullore, relacion dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Financave mbi regullimin e rrjedhjes së lumit Mat nga 
hidrocentrali "Karl Marks" si dhe mbi vështirësitë në punë të 
punëtorëve të hidrocentraleve të Bistricës dhe të Shkopetit. 

1959 56 

1022 Projektvendim, relacion dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi shpërndarjen e oksigjenit që prodhon 
Ministria e Ndërtimit. 

1959 23 

1023 Projektdetyra e zhvillimit të stacioneve hekurudhore për 
pasagjer dhe mallra të Tiranës dhe Durrësit. 

1959 7 

1024 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave mbi projektet e tubacionit të 
karburanteve të portit të Durrësit. 

1959 2 
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1025 Projektdetyra mbi ndërtimin e sistemit qendror të 
radiostacionit të RPSH-së. 

1959 1 

1026 Vendim i Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës mbi 
tarifën e pajtimit në radiofikimin si dhe mbi shpërblimin e 
personelit teknik të radiostacioneve dhe ndërtimin. 

1959 25 

11 Sektori komunikacion-komunale.   

1027 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1959, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e planit dhe 
të kostos së transportit automobilistik të mallrave. 

1959 15 

1028 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
1.9.1959 dhe relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, Komitetit Qendror 
të PPSH-së dhe Komisionit të Planit të Shtetit mbi gjendjen 
teknike të automjeteve të Republikës. 

1959 36 

1029 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Presidiumin e Kuvendit Popullor 
dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi konventën postare të 
përbotshme të kolipostave aprovuar në Otavë më 3.10.1957. 

1959 4 

1030 Evidenca statistikore të plotësimit të planit të komunikacionit 
tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore. 

1959 96 

1031 Raporte, informacione dhe aktkontrolle të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi kontrollet e ushtruara në ndërmarrjet 
e ndërtimit dhe të komunikacionit. 

1959 48 

1032 Udhëzimi i Aparatit të Këshillit të Ministrave dërguar gjithë 
ministrive dhe institucioneve qendrore mbi evadimin e 
mallrave nga qendrat tranzite si dhe korrespondenca 
përkatëse me Ministrinë e Komunikacionit. 

1959 12 

1033 Vendim, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacionit mbi normativat e 
konsumit të karburantëve dhe lubrifikantëve. 

1959 28 

1034 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, korrespondencë me 
Ministrinë e Komunikacionit mbi mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të ndërmarrjeve të komunikacionit. 

1959 7 
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1035 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion, korrespondencë 
mbi shtimin e nomenklaturës së prodhimit të pjesëve të 
këmbimit nga NISH Uzina "Enver" si dhe listat përkatëse. 

1959 14 

1036 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Qendror të PPSH-së, mbi shpërndarjen e parkut të 
centralizuar të automjeteve. 

1959 2 

1037 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, 
Komisionin e Planit të Shtetit dhe Ministrinë e Tregtisë mbi 
import-eksportin e mallrave dhe mbi disa ndryshime në 
planin e importit. 

1959 59 

1038 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive 
dhe dikastereve mbi shitjen e automjeteve dhe motoçikletave. 

1959 3 

1039 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
vendimin mbi tarifat dhe çmimin e biletave për udhëtarë. 

1959 4 

1040 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme, qarkore  e 
Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Drejtësisë mbi 
aksidentet automibilistike dhe shkeljen e rregullave të 
qarkullimit. 

1959 8 

1041 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione, informacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit, Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ndërtimit mbi shpërblimin e 
personelit drejtues të punimeve për ndërtimin e Aeroportit të 
Rinasit, marrjen në dorëzim të objektit dhe cilësinë e 
punimeve. 

1959 44 

1042 Projektdetyrë për ndërtimin e ofiçinës së remontit të 
lokomotivave dhe vagonave në Durrës. 

1959 12 

1043 Projektidea për ndërtimin e linjës hekurudhore Vlorë - 
Shkodër - kufi. 

1959 6 

1044 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit dhe 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi ndërtim vijash hekurudhore, 
cilësinë e punimeve dhe eliminimin e të metave në linjë dhe 
mjete hekurudhore. 

1959 55 
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1045 Harta topografike  me variantet e sheshit të radiostacionit të 
Tiranës. 

1959 1 

1046 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, mbi aprovimin e 
projektideve për ndërtimin e radiostacioneve në Shijak dhe të 
shtëpisë së radios në Tiranë. 

1959 59 

1047 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Komunikacionit dhe 
Ministrinë e Tregtisë mbi caktimin e vendit, për zgjerimin dhe 
rindërtimin e portit të Durrësit dhe të Vlorës dhe  masat për 
përmirësimin  e punës në portet. 

< 1959 54 

1048 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni i Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi riorganizimin e Drejtorisë së Portit. 

1959 7 

1049 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave mbi kalimin e shkollës 2 vjeçare për 
kuadro të peshkimit  dhe të marinës tregtare, në administrim 
të Ministrisë së Komunikacioneve. 

1959 7 

1050 Vendime, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit, mbi planin dhe përcaktimin e tarifave të 
transportit detar si dhe mbi ushqimin, uniformën dhe pagat e 
punonjësve të anijeve tregtare detare. 

1959 88 

1051 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialet 
përkatëse, mbi masat për përmirësimin e punës në sektorin e 
ndërlidhjes, shtrirjen e kabllove të ndërlidhjes si dhe mbi 
shpërndarjen e shtypit dhe të letrave në fshat. 

1959 56 

1052 Relacione dhe informacione të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e vendimeve të Byrosë Politike dhe Këshilllit të 
Ministrave. 

1959 7 

1053 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
me Komitetin Qendror, mbi thirrjen e konferencës kombëtare 
të punonjësve të komunales. 

1959 3 
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1054 Udhëzim, projektvendim, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale, mbi higjienën komunale, 
ndërtimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellësve. 

1959 175 

1055 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
aktmarrëveshje të lidhura ndërmjet Drejtorisë së Punëve 
Komunale me komitetet ekzekutive të disa rretheve mbi 
fondet e investimeve në ndërtimet komunale dhe 
përmirësimin e gjendjes financiare të ndërmarrjeve. 

1959 23 

1056 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
e Aparatit të Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale, mbi gjendjen, mirëmbajtjen dhe shitjen 
e banesave shtetërore. 

1959 36 

1057 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe korrespondencë 
mbi caktimin e vendit të varrezave të reja, të qytetit të Tiranës 
dhe shpronësimin e pasurisë së paluajtshme. 

1959 35 

1058 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale 
mbi shitje trojesh. 

1959 12 

1059 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione, informacione 
dhe korrespondencë me Drejtorinë e Ekonomisë dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të ndryshme 
mbi ndërtim linjash, furnizim me energji elektrike dhe 
ndërtim centralesh të ndryshëm. 

1959 102 

1060 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale 
dhe Komisionin e Planit të Shtetit, mbi zëvendësimin e druve 
të zjarrit me qymyrguri. 

1959 87 

1061 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, protokoll i lidhur 
ndërmjet Drejtorisë së Punëve Komunale dhe delegacionit të 
Qeverisë Italiane, mbi tërheqjen e eshtrave të ushtarakëve 
italianë të rënë në Shqipëri si dhe korrespondencë e Ministrisë 
së Punëve të Jashtme me Këshillin e Ministrave, mbi tërheqjen 
e eshtrave të disa oficerëve grekë dhe ushtarëve francezë. 

1959 20 

12 Sektori arsim-shëndetësi.   
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1062 Informacione dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit mbi përmirësimin, 
patronazhin dhe planin e edukimit në shkolla. 

1959 28 

1063 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
korrespondencë, mbi emërimin e studentëve që do të ndjekin 
studimet e larta për vitin 1959-1960 dhe mbi zhvillimin e 
arsimit të lartë. 

1959 77 

1064 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet 
qendrore dhe komitetet ekzekutive të rretheve, mbi kursin dy 
vjeçar të kuadrove pranë Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1959 82 

1065 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi shkollat dy vjeçare të punëtorëve. 

1959 10 

1066 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, 
mbi hapje shkollash. 

1959 10 

1067 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi përgatitjen e teksteve shkollore me 
anë konkursesh. 

1959 4 

1068 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të një 
sasi librash. 

1959 22 

1069 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të mjeteve mësimore si dhe mbi ngritjen 
e laboratorëve pranë fakulteteve  të inxhinierisë, shkencave të 
natyrës dhe mjekësisë. 

1959 44 

1070 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
falsifikime të orëve suplementare në disa shkolla të qytetit të 
Tiranës. 

1959 3 

1071 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi planin tematik të punës shkencore 
të Universitetit Shtetëror të Tiranës. 

1959 53 

1072 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi 
konferencën e përfaqësuesve të vendeve pjesëmarëse të 
Institutit të Përbashkët të Kërkimeve -Bërthamore. 

1959 11 
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1073 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e çmimeve të 
Republikës për vitin 1957-1958, me relacionin përkatës si dhe 
relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënien e titujve të 
nderit për punonjësit e artit dhe kulturës. 

1959 23 

1074 Raporte, relacione dhe informacione të Institutit 
Hidrometerologjik, mbi aktivitetin e këtij Instituti. 

1959 17 

1075 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Shkollës së Lartë 
Ushtarake të Oficerave. 

1959 8 

1076 Udhëzim i Komitetit Qendror dërguar gjithë komiteteve të 
partisë dhe komiteteve ekzekutive të rretheve mbi 
monumentet e Luftës Nacionalçlirimtare. 

1959 5 

1077 Relacion mbi projektplanin e botimeve të NSHN Botimeve 
"Naim Frashëri" dhe vërejtje për planin e botimeve të enteve të 
tjera për vitin 1960. 

1959 12 

1078 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënie titujsh shkencor. 

1959 15 

1079 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e lotarisë për 
festivalin e këngës, muzikës e valleve si dhe për olimpiadën 
teatrale. 

1959 9 

1080 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e Institutit të 
Lartë për Aktorë dhe Arte Figurative. 

1959 18 

1081 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës dhe institucione të tjera, mbi hapjen  e 
kopshteve dhe çerdheve. 

1959 52 

1082 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi riorganizimin e spartakiadës I-rë kombëtare. 

1959 7 

1083 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi trajtimin e  delegacioneve artistike e 
kulturore. 

1959 5 
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1084 Relacione të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
aktivitetin e kinostudios "Shqipëria e Re" dhe prodhimin e 
filmave. 

1959 5 

1085 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi mbrojtjen e 
monumenteve të kulturës dhe xhirimin e filmave dokumentar 
për to së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1959 19 

1086 Kontratë e filmave përfunduar midis kinostudios "Shqipëria e 
Re" dhe Kinostudios së RD. të Koresë. 

1959 5 

1087 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi botimin e 
revistës "Ylli". 

1959 4 

1088 Letër e presidentit të shoqatës esperantiste dërguar Qeverisë 
së RPSH-së për të përkrahur krijimin dhe funksionimin e kësaj 
shoqërie. 

1959 5 

1089 Raporte, relacione, informacione, mbi aktivitetin e 
radiodifuzionit dhe mbi aktivitetin ndërkombëtar të 
radiofuzionit. 

1959 40 

1090 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi Konferencën e 10-të UNESKOS. 

1959 13 

1091 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
ministritë dhe institucionet e tjera, mbi shpërndarjen e 
kuadrove. 

1959 38 

1092 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi njohje 
vjetërsie të arsimtarëve që kanë shërbyer në Jugosllavi. 

1959 2 

1093 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi rezultatet e simestrit të parë të vitit 
shkollor 1958-1959. 

1959 10 

1094 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës, mbi dekorimin e disa specialistëve 
sovjetikë. 

1959 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1095 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
2.3.1959, vendim, raporte, relacione dhe korrespondencë, mbi 
masat për uljen e mëtejshme të vdekjeve në fëmijët e moshës 
së gjirit. 

1959 44 

1096 Informacione mbi zbatimin e vendimeve të qeverisë, për 
probleme të ndryshme të shëndetësisë. 

1959 8 

1097 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe Komitetit Qendror, mbi 
thirrjen e Konferencës së Parë Nacionale të Shëndetësisë. 

1959 7 

1098 Analiza e aktivitetit të institucioneve shëndetësore për vitin 
1959, si dhe raporti mbi aktivitetin e 6/mujorit të I-rë. 

1959 71 

1099 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi investimet dhe planin e 
ndërtimeve të spitaleve për vitin 1960. 

1959 37 

1100 Relacion dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi masat për 
përmirësimin e punës lidhur me mirëmbajtjen e aparateve 
elektromjekësore dhe mbi pajisjen e spitaleve. 

1959 13 

1101 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi forcimin e luftës 
kundër tuberkulozit. 

1959 19 

1102 Projektvendime, relacione dhe informacione mbi mënjanimin 
e rrezikut të përhapjes së sëmundjeve ngjitëse. 

1959 45 

1103 Projekturdhëresë, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Shëndetësisë mbi disa masa për luftimin e përhapjes së 
tërbimit dhe mbi luftimin e disa sëmundjeve të përbashkëta në 
njerëz dhe kafshë. 

1959 12 

1104 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen e 
industrisë ushqimore dhe masat që duhen marrë. 

1959 50 

1105 Relacion i Kontrollit të Shtetit, mbi shërbimin dentar në 
qytetin e Tiranës. 

1959 3 

1106 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi ujrat termale. 

1959 13 

1107 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kurimin e të burgosurve. 

1959 4 
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1108 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi dërgim mjekësh jashtë shtetit për 
specializim. 

1959 6 

1109 Vendime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi krijimin e dy ndërmarrjeve  
farmaceutike dhe dhënie fondi për importim barnash. 

1959 22 

1110 Raporte dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi pjesëmarrjen në 
konferencat ndërkombëtare të shëndetësisë. 

1959 56 

1111 Rregullore mbi të sëmurët që duhet të dërgohen për mjekim 
jashtë shtetit si dhe akordim valute. 

1959 33 

1112 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi aktivitetin e Kryqit 
të Kuq. 

1959 64 

1113 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi helmimin nga kutia e peshkut. 

1959 2 

1114 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi emërim leje dhe heqje vërejtje 
personave të ndryshëm. 

1959 5 

1115 Projektmarrëveshje midis RP. të Shqipërisë, RD. Gjermane  
dhe RS. Çekosllovake,  për bashkëpunimin e shëndetësisë si 
dhe propozim për dekorim të një kirurgu çek. 

1959 18 

13 Sektori juridik.   

1116 Raport i Ministrisë së Drejtësisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave, datë 19.6.1959, mbi kriminalitetin 
dhe ligjshmërinë për vitin 1958. 

1959 43 

1117 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për lëndët 
helmuese me efekt të fortë. 

1959 1 

1118 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme si dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 9.2.1959 mbi pensionet e 
ushtarakëve dhe të familjeve të tyre. 

1959 15 
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1119 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.6.1959, mbi shqyrtimin e projektdekretit "Mbi kapitenerinë 
e porteve" dhe të projektdekretit mbi disa ndryshime në ligjin 
2359 datë 15.11.1956, mbi veprimet juridike dhe mbi 
detyrimet. 

1959 3 

1120 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 9 .2.1959, mbi 
dhënien me qira të ndërtesave që nuk janë për banesë. 

1959 8 

1121 Korrespondencë e Presidiumit të Kuvendit Popullor me 
Komitetin Qendror të PPSH-së dhe Këshillin e Ministrave mbi 
shtetëzim ndërtese. 

1959 8 

1122 Dekrete të Presidiumit  të Kuvendit Popullor, mbi shpalljen e 
Kodit të Procedurës penale të Republikës Popullore të 
Shqipërisë. 

1959 134 

1123 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zëvendësimn 
e fjalëve "Marina luftarake" me fjalët "Flota luftarake detare". 

1959 1 

1124 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa 
ndryshime në dekretin nr. 1638 dt. 5.3.1953, mbi krijimin e 
titujve për punonjësit e minierave dhe të naftës ndryshuar me 
dekretin nr. 2237 datë 5.3.1956. 

1959 2 

1125 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënie 
titujsh. 

1959 3 

1126 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzime, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Bashkimet Profesionale, mbi trajtimin  e punonjësve dhe mbi 
kufizimin e punës jashtë orarit. 

1959 44 

1127 Informacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi paditë e 
shkurorëzimit të gjykuara në vitin 1959. 

1959 6 

1128 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe udhëzim i 
Këshillit të Ministrave, mbi librezat e punës për punonjësit. 

1959 8 

1129 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacioni përkatës mbi 
shtëpitë dhe kampet e pushimit të punëtorëve dhe nëpunësve 
si dhe të pionierëve. 

1959 4 
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1130 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e festës së 
novatorëve dhe racionalizatorëve. 

1959 3 

1131 Udhëzim i Këshilllit të Ministrave, si dhe korrespondencë me 
Prokurorinë e Përgjithshme, mbi masat që duhen marë për 
zhdukjen e fitimeve të paligjshme që nxirren nga organet 
ekonomike. 

1959 3 

1132 Urdhëresë e Qeverisë dhe materiali përkatës, mbi kontratën e 
sipërmarjes së ndërtimeve kapitale. 

1959 30 

1133 Relacione të Ministrisë së Drejtësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krimin e vjedhjes së pasurisë socialiste gjatë 
vitit 1958 si dhe mbi krimet e vrasjes me dashje gjatë vitit 1959. 

1959 14 

1134 Vendime të Këshilllit të Ministrave, dekrete të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi krijim institucionesh dhe emërim 
ministrash dhe antarë të Kolegjiumit të Komisionit të 
Kontrollit. 

1959 14 

1135 Udhëzim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërtimin e 
rretheve, lokaliteteve e fshatrave. 

1959 1 

1136 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla 
proceduriale në punën e Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë 
së tij. 

1959 4 

1137 Projektdekrete, relacione dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Komitetin Qendror dhe Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi shpronësime ndërtesash dhe shtetëzime. 

1959 22 

1138 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive, 
institucioneve qendrore etj. mbi zbatimin e vendimeve të 
Këshillit të Ministrave. 

1959 4 

1139 Vendime të Këshillit të  Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë me Bashkimet Profesionale dhe Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi dhënien e flamurëve të kuq fituesve të 
emulacionit socialist dhe mbi organizimin dhe kushtet e 
garave socialiste. 

1959 93 

1140 Vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me materialet 
përkatëse, mbi prishje vendimesh të arbitrazhit shtetëror si 
dhe raport mbi punën e arbitrazhit gjatë vitit 1959. 

1959 76 
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1141 Vendime, urdhëresa, dekrete, projektdekrete, mbi ndryshim 
dispozitash, vendimesh, nenesh etj. 

1959 69 

1142 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lidhjen e marrëveshjeve 
protokollore dhe të kontratave. 

1959 1 

1143 Udhëzim mbi kuptimin e dispozitave për lejet e punonjësve 
që ndjekin fakultetet e mbrëmjes dhe me korrespondencë ose 
bëjnë aspiraturën. 

1959 3 

1144 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa çështje 
të denoncuara organeve të drejtësisë. 

1959 7 

1145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mosmarrje në punë tjetër 
të specialistëve të rinj dhe nëpunësve që nuk shkojnë në 
vendin e caktuar. 

1959 3 

1146 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi për 
ndërtim godinash për gjykatën. 

1959 6 

1147 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
aprovimin e rregullores mbi rendin e brendshëm të punës për 
punëtorët e nëpunësit e ndërmarrjeve, institucioneve dhe 
organizatave shtetërore, kooperativiste dhe shoqërore. 

1959 11 

1148 Udhëzim mbi diskutimin e kolektivave punonjëse të 
projektplanit dhe të kontratave kolektive për vitin 1960 si dhe 
të shifrave kryesore të projektplanit të 5/vjeçarit të tretë. 

1959 7 

1149 Udhëzime dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Drejtësisë dhe Prokurorinë e 
Përgjithshme, mbi mbrojtjen e ligjshmërisë. 

1959 70 

1150 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zbatimin e 
legjislacionit për mbrojtjen e pyjeve. 

1959 4 

1151 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e protokollit të 
mbledhjes së dytë të zakonshme të komisionit shqiptaro-
jugosllav për ekonominë ujore. 

1959 13 

1152 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e përqindjes së 
kamatës ligjore dhe kontraktore. 

1959 4 
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1153 Dekret, vendime, relacion dhe korrespondencë e Aparatit të 
Këshillit të Ministrave me Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
mbi zgjedhjet e gjykatave popullore dhe caktimin e personelit 
të gjykatave. 

1959 37 

1154 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi paisjen e popullsisë me 
letërnjoftime të reja. 

1959 3 

1155 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komitetin Qendror të 
PPSH-së dhe Prokurorinë e Përgjithshme, mbi disa  
konstatime rreth të internuarve në rrethin e Lushnjes. 

1959 8 

1156 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi punën e delegacionit të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit në Komisionin e Kontrollit 
Sovjetik të Këshillit të Ministrave të BRSS. 

1959 23 

1157 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi zyrën e gjendjes gjyqësore penale. 

1959 6 

1158 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi ratifikimin e 
kontratave midis RPSH-së dhe vendeve të huaja. 

1959 32 

1159 Marrëveshje midis Qeverisë së RD.Gjermane dhe Qeverisë së 
RPSH-së, mbi bashkëpunimin në fushën e politikës sociale. 

1959 22 

1160 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ratifkimin e 
marrëveshjes midis Qeverisë së RPSH-së dhe Qeverisë së RP 
të Hungarisë, mbi rregullimin e komunikacionit ajror civil 
midis Shqipërisë dhe Hungarisë. 

1959 1 

1161 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi akordim 
dekoratash shtetasve të huaj. 

1959 7 

14 Sektori i kuadrit.   

1162 Raport i Komitetit Qendror, mbi disa çështje të kuadrit. 1959 22 

1163 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi rendin e brendshëm të punës për punëtorët dhe 
nëpunësit e ndërmarrjeve, institucioneve dhe organizatave 
shtetërore, kooperativiste dhe shoqërore, si dhe mbi punën e 
kuadrit të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1959 24 
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1164 Njoftime të komiteteve ekzekutive të rretheve dhe 
institucioneve të ndryshme, mbi plotësimin e evidencave të 
kuadrit. 

1959 59 

15 Pushteti lokal.   

1165 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe raport mbi punën e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të lokaliteteve 
që do të mbahen në seminarin me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të rretheve. 

1959 50 

1166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtshme. 

1959 6 

1167 Vendim i Këshillit të Ministrave, raporte, pasqyra dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi ngritjen arsimore të kuadrove 
drejtuese të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore. 

1959 292 

1168 Qarkore dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Komitetin Qendror të PPSH-së dhe 
Prokurorinë e Përgjithshme, mbi pasaportizimet e paligjshme 
në periferinë eTiranës. 

1959 9 

1169 Korrespondencë e komiteteve ekzekutive të rretheve me 
Kryeministrinë si dhe lista, mbi dekorimin e punonjësve të 
ndryshëm të aparatit të pushtetit lokal si dhe të nënave me 
shumë fëmijë. 

1959 101 

1170 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, Ministrinë e Bujqësisë dhe Komisionin e 
Planit, mbi detyrat e komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të lokaliteteve lidhur me planifikimin e bujqësisë. 

1959 8 

1171 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
vetmbrojtjes nga përmbytjet. 

1959 15 

1172 Udhëzim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
regjistrimin e akteve të gjendjes civile dhe mbajtjen e 
evidencës së tyre. 

1959 17 
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1173 Korrespodencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
bashkimin e kooperativave bujqësore dhe organizimin e 
pushtetit lokal. 

1959 58 

1174 Vendime, urdhëresë, raporte dhe korrespondencë e Aparatit 
të Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi punën e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1959 33 

1175 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dërguar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi një 
ndryshim në procedurën e dhënies së ndihmës asistencës 
sociale. 

1959 4 

16 Sektori i bashkëpunimit tekniko-shkencor.   

1176 Raporte mbi aktivitetin e BTSH-së të Republikës Popullore të 
Shqipërisë gjatë vitit 1958-1959. 

1959 49 

1177 Relacione, informacione dhe instruksione, mbi ndihmën e 
bashkëpunimit tekniko-shkencor. 

1959 15 

1178 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
mbi bashkëpunimin tekniko-shkencor. 

1959 37 

1179 Protokoll dhe lista e çështjeve që pala shqiptare do tu ofrojë 
palëve të huaja në mbledhjen e komisionit miks. 

1959 78 

1180 Raporte të disa mjekëve dërguar Ministrisë së Shëndetësisë, 
mbi përfitimin që kanë patur ata nga specializimi në shtetet e 
huaja. 

1959 14 

1181 Informacione dhe evidencë, mbi specialitet e huaja në vendin 
tonë në kuadrin e  bashkëpunimit tekniko-shkencor dhe mbi 
dietat për specialistët tanë që shkojnë jashtë shtetit. 

1959 41 

1182 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ndihmën në të holla që 
japin shtetet anëtare të OKB-së për vendet pak të zhvilluara. 

1959 6 
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1183 Korrespondencë e shkëmbyer midis zëvendëskryeministrit të 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe zëvendëskryeministrit 
të Republikës Popullore të Hungarisë, mbi afatin e furnizimit 
të paisjeve për kombinatin e mishit dhe fabrikën e bukës në 
Tiranë si dhe mbi trajtimin ekonomik të specialistëve 
hungarezë në Shqipëri. 

1959 107 

1184 Mbi projektimin e Kombinatit të Tekstileve në Berat dhe 
Uzinës së Plehrave Azotike në Fier. 

1959 12 

1185 Raporte mbi punën dhe ndihmën që kanë dhënë specialistët e 
huaj në sektorin e industrisë. 

1959 244 

1186 Raporte mbi ndihmën e specialistëve sovjetikë në sektorin e 
gjeologjisë. 

1959 25 

1187 Raporte mbi punën dhe ndihmën e specialistëve të vendeve të 
huaja në sektorin e bujqësisë. 

1959 104 

1188 Raporte mbi punën dhe ndihmën që kanë dhënë specialistët 
gjermanë, çekë dhe sovjetikë në sektorin e komunikacionit. 

1959 60 

1189 Protokolle, informacione, marrëveshje dhe kërkesa të palës 
shqiptare në kuadrin e BTSH-së me BRSS. 

1959 222 

1190 Raport i specialistit sovjetik, mbi ndihmën që ka dhënë ai në 
sektorin e financës. 

1959 5 

1191 Marrëveshje, protokolle, raporte dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi BTSH-në 
ndërmjet RPSH-së dhe RP. të Çekosllovakisë. 

1959 167 

1192 Protokolle, informacione dhe kërkesa të palës shqiptare për 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me Republikës Popullore të 
Kinës. 

1959 161 

1193 Protokolle, informacione dhe relacione mbi bashkëpunimin 
tekniko-shkencor ndërmjet Republikës Popullore të Shqipërisë 
me Republikën Popullore të Bullgarisë. 

1959 159 

1194 Protokoll i Sesionit të Katërt dhe korrespondencë, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me Republikën Popullore të 
Hungarisë. 

1959 163 

1195 Informacione mbi punën e specialistëve gjermanë në sektorin 
e ndërtimit. 

1959 12 
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1196 Protokoll i Sesionit të Katërt dhe korrespondencë mbi 
bashkëpunumin tekniko-shkencor me RD. Gjermane. 

1959 211 

1197 Protokolle të Sesionit të Parë dhe të Dytë të Komisionit të 
Përhershëm për bashkëpunimin tekniko-shkencor midis 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe RDP-së të Koresë. 

1959 28 

1198 Protokoll dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me ministritë e ndryshme, mbi BTSH-në me 
Republikën Popullore të Rumanisë. 

1959 88 

1199 Protokoll i Sesionit të Katërt si dhe relacione dhe 
korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi BTSH-në me Republikën Popullore të Polonisë. 

1959 78 

17 Sektori i marrëdhënieve ekonomike me jashtë.   

1200 Materiale të shqyrtuara në Komisionin e Metalurgjisë me 
Ngjyra. 

1959 109 

1201 Referat dhe projektvendim mbi aprovimin e materialit të 
paraqitur nga Komisioni i Përhershëm për Ndërtimin e 
Makinave para Sesionit të 12-të, mbi specializimin dhe 
kooperimin e mëtejshëm të prodhimit të makinave dhe 
paisjeve dhe mbi rekomandimet për të siguruar me paisje 
zhvillimin e industrisë kimike të vendeve pjesëmarrëse në 
këshill për periudhën 1961-1965. 

1959 1 

1202 Projektvendim dhe informacione mbi aprovimin e 
veprimtarisë së delegacionit tonë në Sesionin e 12-të të 
Këshillit Ekonomik dhe mbi bisedimet e zhvilluara për 
ndërtimin e Uzinës së Ferrokromit. 

1959 53 

1203 Protokoll i mbledhjes së përbashkët të komisioneve të 
përhershme për bujqësinë dhe tregtinë e jashtme dhe 
industrinë e lehtë dhe ushqimore, mbi shtimin e prodhimit të 
leshit, frutave, bimëve vajore dhe shtimin e tregjeve për frutat, 
perimet e freskëta e të konservuara. 

1959 1 

1204 Projektvendim i përfaqësuesve të vendeve anëtare të Këshillit 
Ekonomik mbi aprovimin e buxhetit për vitin 1960. 

1959 1 
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1205 Projektstatuti dhe konventa paraqitur për aprovim në Sesionin 
e 12-të të Këshillit Ekonomik. 

1959 32 

1206 Projektvendim i mbledhjes së përfaqësuesve të partive 
komuniste të vendeve anëtare në Këshillin Ekonomik me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të partive të vendeve socialiste 
të lindjes mbi çështjet e bashkëpunimit ekonomik. 

1959 18 

1207 Përgjigje dhënë ambasadës së RFP. Jugosllave në Moskë, mbi 
mospranimin e Jugosllavisë për të marrë pjesë si vëzhgues në 
punimet e sesioneve të Këshillit Ekonomik. 

1959 2 

1208 Materiale, njoftime, të dhëna statistikore dërguar Sekretariatit 
të Këshillit Ekonomik. 

1959 171 

1209 Skica makinerish të ardhura nga komisioni i përhershëm për 
ndërtim makinash. 

1959 12 

1210 Analizë e zhvillimit ekonomik të vendeve anëtare të KNeR-it 
paraqitur nga Komisioni i Çështjeve Ekonomike si dhe çështjet 
e ngritura nga delegacioni sovjetik në mbledhjet e komisionit 
mbi përpunimin e projektideve të planit 5/vjeçar 1961-1965. 

1959 7 

1211 Protokoll i mbledhjes së përbashkët të komisioneve të 
metalurgjisë së zezë dhe me ngjyra mbi ndërtimin e uzinës së 
metalurgjisë të hekur-nikelit në vendin tonë. 

1959 1 

1212 Plan pune i Sekretariatiatit të Këshillit Ekonomik për botimin 
e vendimeve të Sesionit të X-të dhe për përgatitjen e Sesionit të 
XI-të të Këshillit Ekonomik si dhe plan i problemeve që do të 
shqyrtohen në mbledhjen e zëvendëspërfaqësuesve gjatë 
muajve shtator-tetor dhe të mbledhjeve të komisioneve të 
përhershme që do mblidhen gjatë muajit nëntor. 

1959 81 

1213 Materiale të Komisionit të Përhershëm për Ndërtimet mbi 
zhvillimin e industrisë së material ndërtimit në Republikën 
Demokratike Gjermane. 

1959 2 

1214 Informacione dhe korrespondencë mbi zhvillimin e punimeve 
të konferencave dhe mbledhjeve të punës me ekspertë të 
vendeve anëtare të KNER-it. 

1959 90 

1215 Protokoll referate të mbledhjeve të Komisionit të Përhershëm 
të Metalurgjisë së Zezë. 

1959 20 
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1216 Referat dhe informacion mbi veprimtarinë e Komisionit të 
Përhershëm të Energjisë Elektrike gjatë vitit 1958 dhe mbi 
zhvillimin e punimeve të grupit të punës dhe të Sesionit të 7-
të të Komisionit të Energjisë Elektrike në Moskë. 

1959 4 

1217 Materiale të KNER-it dhënë vendeve pjesëtare për të bërë 
vërejtje e sugjerime. 

1959 130 

1218 Protokolle, raporte të mbledhjeve të Komisionit të Kimisë 
mbajtur në Berlin gjatë vitit 1959 mbi probleme të zhvillimit të 
Industrisë Kimike me vendet anëtare të KNER-it. 

1959 20 

1219 Protokoll, buletin dhe korrespondencë, mbi problemet e 
ngritura në mbledhjet e Komisionit të Përhershëm të 
Industrisë së Qymyrit të Gurit, mbi rezultatet e arritura në 
nxjerrjen e qymyrgurit në vendet socialiste. 

1959 8 

1220 Protokolle, referate, informacione e stenograme të dëshifruara 
mbi veprimtarinë e Komisionit të Përhershëm të Tregtisë së 
Jashtme, mbi tregtinë e zhvilluar në mes të vendeve socialiste 
mbi bisedat e zhvilluara me ambasadorët e Kinës, Koresë e të 
Vietnamit mbi problemet e ngitura në Sesionin e IX-të të 
KNER-it. 

1959 133 

1221 Vendim i Sekretariatit të Këshillit Ekonomik dhe rregullore, 
mbi funksionimin, detyrat dhe përmirësimin e punës së 
komisioneve të përhershëme të KNER-it. 

1959 75 

1222 Informacione të komisioneve të përhershme paraqitur në 
mbledhjen e sekretarëve përgjegjës, mbi realizimin e 
rekomandimeve të sesioneve të IX-të e të X-të të Këshillit 
Ekonomik dhe mbi masat e marra për përgatitjen e Sesionit të 
XI-të të Këshillit Ekonomik. 

1959 1 

1223 Korrespondencë me zëvendëspërfaqësuesit tanë në 
Sekretariatin e Këshillit Ekonomik, informacione mbi 
përgatitjen e materialeve për Sesionin e XII-të të KNER-it. 

1959 27 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1224 Referat i Sekretariatit të Këshillit Ekonomik, mbi veprimtarinë 
e Komisionit të Përhershëm për Tregtinë e Jashtme, mbi 
planin e punës për periudhën e afërme duke pasur parasysh 
zhvillimin e tregtisë së jashtme të vendeve pjesëmarrëse në 
Këshillin Ekonomik për periudhën 1962-1965 paraqitur në 
Sesionin e XXI-të të KNER-it. 

1959 1 

1225 Pikëpamja e palës sovjetike në lidhje me studimin për 
përpunimin e rrugëve të mundshme të kalimit drejt bazës së 
çmimeve në tregtinë midis vendeve socialiste. 

1959 14 

1226 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe materiali përkatës, mbi 
zhvillimin e punimeve  të Sesionit të XI-të të KNER-it. 

1959 28 

1227 Korrespondencë me Sekretariatin e Këshillit Ekonomik, mbi 
plotësimin e organeve të tij me kuadro e ekspert,. 

1959 13 

1228 Raport, vendime dhe informacione të palës hungareze mbi 
realizimin e vendimeve e të rekomandimeve të sesioneve të 
IXX-të e të XX-të të KNER-it paraqitur në Sesionin e XXI-të. 

1959 52 

1229 Referat i Sekretariatit të Këshillit Ekonomik paraqitur në 
Sesionin e XII-të të KNER-it, mbi punën e organeve të këshillit 
për plotësimin e vendimeve të sesioneve të Këshillit. 

1959 1 

1230 Projektplan i Sekretariatit të Këshillit Ekonomik për 
periudhën e 6/mujorit të I-rë të vitit 1960 paraqitur në 
Sesionin e XII të Këshillit Ekonomik. 

1959 1 

1231 Vendim i Këshilllit të Ministrave dhe materiali përkatës mbi 
punimet e Sesionit të X-të të KENR-it, që u zhvillua në Pragë 
prej datës 10-13 dhjetor 1958. 

1959 16 

1232 Korrespondencë me Sekretariatin e Këshillit Ekonomik dhe 
me Ministrinë e Financave, mbi kuotizacionet që duhet të 
paguaj vendi ynë si anëtare e KENR- it. 

1959 6 

1233 Referat dhe projektvendim mbi aprovimin e materialit të 
paraqitur nga Komisioni i Përheshëm për Transportin në 
Sesionin e XII-të, mbi gjendjen dhe zhvillimin e nevojshëm të 
transportit hekurudhor e detar me qëllim që të sigurohet 
transporti në rritje për periudhën 1961-1965 në vendet 
pjesëmarrëse në këshill. 

1959 1 
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1234 Protokoll dhe materiali përkatës të mbledhjeve të Komisionit 
të Përhershëm për Bujqësinë. 

1959 6 

1235 Referat dhe vendimi përkatës mbi materialin e paraqitur nga 
Komisioni i Përhershëm i Metalurgjisë së Zezë para Sesionit të 
XI-të të Këshillit Ekonomik, mbi ritjen e prodhimit të metaleve 
të zeza dhe mbi zhvillimin e bazës së lëndës së parë të 
metalurgjisë së zezë në vendet e demokracisë popullore të 
Evropës në periudhën 1959-1965. 

1959 9 

1236 Referat, vendim dhe propozime mbi materialin e paraqitur në 
Sesionin e XI-të të Këshillit Ekonomik nga Komisioni i 
Përhershëm i Industrisë së Qymyrgurit, mbi rritjen e 
rezervave të qymyrgurit koks në vendet evropiane të 
demokracive popullore, zgjerimin e gamës së qymyreve, të 
leverdishme për koksin dhe përdorimi i metodave më 
moderne për prodhimin e koksit. 

1959 6 

1237 Referat, vërejtje dhe vendimi përkatës mbi materialin e 
paraqitur në Sesionin e XI-të të Këshillit Ekonomik nga 
Komisioni i Përhershëm për Metalurgjinë me Ngjyra, mbi  
rritjen e burimeve dhe të prodhimit të bakrit, aluminit, 
plumbit, zingut dhe nikelit në vendet evropiane të 
demokracive popullore dhe mbi çështjet më të rëndësishme të 
marrëdhënieve ekonomike që dalin nga projektplanet e 
zhvillimit të ekonomisë popullore deri në vitin 1965. 

1959 13 

1238 Referat i përbashkët, projektvendime dhe sqarime mbi 
materialin e paraqitur nga komisionet e përhershme për 
bashkëpunimin në fushën e bujqësisë për Tregtinë e Jashtme 
dhe nga Komisioni për Industrinë e Lehtë dhe Ushqimore në 
Sesionin e XII-të, mbi shtimin e burimeve të leshit, lëndës së 
parë oleoze dhe mbi zgjerimin e prodhimit dhe realizimit të 
frutave dhe perimeve në gjendje të freskët dhe të përpunuar. 

1959 1 

1239 Njoftime të komisioneve për metalurgjinë e zezë dhe me 
ngjyra mbi plotësimin e detyrave të ngarkuara nga Sesioni i 
XI-të i Këshillit Ekonomik lidhur me çështjet e pazgjidhura për 
sigurimin e zhvillimit të metalurgjisë së zezë dhe me ngjyra 
paraqitur në Sesionin e XII-të të KNER-it. 

1959 2 
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1240 Protokoll dhe materiale të mbledhjeve të Komisionit të 
Përhershëm të Transportit dhe korrespondencë mbi dërgimin 
e të dhënave për transportin ajror dhe mbi përgatitjen e 
materialit për Sesionin e XII-të të KNER-it. 

1959 26 

1241 Informacione paraqitur Këshillit Ekonomik, mbi zbatimin e 
rekomandimve të sesioneve të Këshillit Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke. 

1959 139 

1242 Referat dhe vendimi përkatës mbi materialin e paraqitur në 
Sesionin e XI-të të Këshillit Ekonomik nga Komisioni i 
Përhershëm për Energjinë Elektrike, mbi lidhjen e sistemeve 
energjitike dhe të transmetimit reciprok të energjisë elektrike 
për sigurimin më të mirë të nevojave të vendeve të 
demokracisë popullore në Evropë. 

1959 8 

1243 Protokolli  dhe komunikata përfundimtare mbi zhvillimin e 
punimeve të Sesionit të XII-të të KNER-it dhe materiali i 
shqyrtuar në këtë sesion. 

1959 2 

1244 Protokoll dhe korrespondencë me Sekretariatin e Këshillit 
Ekonomik, mbi industrinë e minierave mbi përgatitjen dhe 
problemet që janë shqyrtuar në mbledhjen e Komisionit të 
Përhershëm për Industrinë e Naftës dhe të Gazit. 

1959 16 

1245 Relacione, protokolle dhe korrespondencë me Këshillin 
Ekonomik, Komisionin e Planit,mbi problemet që janë 
shqyrtuar në mbledhjet e Komisionit të Përhershëm për 
Industrinë e Lehtë dhe Ushqimore dhe mbi punën e kryer prej 
tij gjatë vitit 1959. 

1959 53 

1246 Protokolli dhe referatet e mbajtura në Sesionin e XI-të të 
Këshillit Ekonomik nga sekretari i këtij organi si dhe vendimet 
e rekomandimet dhe komunikata mbi punimet e këtij sesioni. 

1959 26 

1247 Referate, vërejtje dhe vendime mbi materialin e paraqitur në 
sesion nga Komisionin i Përhershëm për Ndërtimin e 
Makinave, mbi rekomandimet e dhëna për specializimin dhe 
kooperimin e prodhimit të paisjeve për industrinë kimike. 

1959 11 

1248 Protokolle të mbledhjeve të zëvendëspërfaqësuesve të 
vendeve anëtare të Këshillit Ekonomik. 

1959 23 
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1249 Fjalime të përfaqësuesit tonë në Sesionin e XII-të të KNER-it 
për çështje të ndryshme sipas rendit të ditës së sesionit. 

1959 27 

1250 Korrespondencë me Sekretariatin e Këshillit Ekonomik, mbi 
pamundësinë e vendit tonë për të investuar në ndërtimin e 
minierës së fosforiteve të Kingesepit në BS. 

1959 9 

1251 Korrespondencë e Sekretariatit të Këshillit Ekonomik, mbi 
caktimin e datës së krijimit të Këshillit Ekonomik të Ndihmës 
Reciproke. 

1959 4 

1252 Fjalimet e kryetarëve të delegacioneve hungareze, gjermane 
dhe polakë në Sesionin e XI-të të KNER-it në Tiranë, mbi 
probleme të ndryshme të parashikuara në rendin e ditës. 

1959 69 

1253 Projektmarrëveshje mbi bashkëpunimin në lëmin e karantinës 
dhe mbrojtjes së bimëve nga dëmtuesit dhe sëmundjet 
paraqitur për aprovim në Sesionin e XII-të të KNER-it. 

1959 10 

1254 Projekstatut dhe projektrregullore mbi veprimtarinë e 
Këshillit Ekonomik të përfaqësisë sonë pranë këtij organi dhe 
detyrat e personelit tonë pranë Komisionit për Çështjet e 
Këshillit Ekonomik. 

1959 52 

1255 Vendime të pëfaqësive të vendeve anëtare të Këshillit 
Ekonomik, mbi përmirësimin e punës në Aparatin e Këshillit 
në Komisionin e Përhershëm për Bashkëpunimin Tekniko-
Shkencor dhe mbi shpejtimin e shkëmbimit të rezultateve dhe 
dokumentacioneve tekniko-shkencore. 

1959 46 

18 Sektori i punës fizike.   

1256 Vendim i Pleniumit të Komitetit Qendor të PPSH-së, mbi 
pjesëmarrjen në punë fizike të kuadrove drejtuese dhe 
nëpunësve të Aparatit të Partisë, të Shtetit dhe të organizatave 
të masave, si dhe udhëzime dhe urdhëra të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Artizanatit, mbi pjesëmarrjen e 
kuadrove të tyre në punë fizike. 

1959 40 

1257 Udhëzime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin 
e punës fizike. 

1959 18 
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1258 Parashtesë e Sektorit të Punës Fizike, mbi planin e objekteve, 
punimeve dhe prodhimeve që do të realizohen nga punonjësit 
e punës mendore gjatë vitit 1959. 

1959 17 

1259 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë komiteteve 
ekzekutive dhe Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi krijimin e 
këndit të punës fizike. 

1959 2 

1260 Raporte dhe informacione të Komisionit Qendror për Punën 
Fizike, mbi rezultatet e punës fizike gjatë 6 /mujorit të parë 
dhe masat e nevojshme për organizimin më të mirë të saj. 

1959 21 

1261 Relacione dhe evidenca të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe institucioneve qendrore mbi 
planifikimin e kuadrit për punë fizike. 

1959 284 

1262 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive të 
rretheve dhe institucioneve, mbi realizimin e planit të punës 
fizike së bashku me pasqyrat e realizimit. 

1959 380 

1263 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
kombinatin e tekstilit "Stalin", shërbimin hidrometeorologjik 
etj., mbi përjashtimin nga puna fizike si dhe lista  orientuese e 
sëmundjeve që përcaktojnë përjashtim. 

1959 21 

19 Sektori i kulteve fetare.   

1164 Qarkore e Komunitetit Bektashian drejtuar gjyshatave 
bektashiane, mbi ndihma të mbledhura për teqet si dhe 
korrespondencë mbi disa probleme të klerit mysliman. 

1959 11 

1265 Raporte të Komitetit Bektashian mbajtur në mbledhjen e 
zakonshme të komunitetit, si dhe procesverbali i mbledhjes. 

1959 18 

1266 Historiku i Komunitetit Mysliman, Bektashian e Sektit Kadiri i 
Sektit Rrufai, i sektit e ivargjeve holevijane- helveti si dhe një 
listë me disa kërkesa, mbi problemet e fesë. 

1959 73 
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1267 Letër e kryetarit të Komunitetit Mysliman drejtuar 
bashkëatdhetarëve me rastin e 15 vjetorit të çlirimit dhe 
përshëndetje miqve dhe shokëve arabë me rastin e vizitës në 
Shqipëri  si dhe telegrame shkëmbyer ndërmjet kryetarit të 
komunitetit mysliman  shqiptar dhe Shejhul Az-zer Mahmud 
Sheltut në Kajro. 

1959 7 

1268 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komunitetin Ortodoks, Mysliman e Katolik, mbi emërime e 
transferime klerikësh si dhe biografia e Pais Vodicës dhe 
priftit Sotir Boçi. 

1959 21 

1269 Qarkore të Kryesisë së Kishës Katolike dërguar gjithë 
ordinarëve e provincalatit Françeskan, mbi zbatimi e detyrave 
të kodit kishtar. 

1959 3 

1270 Përshëndetje e kryegjyshit botëror të bektashinjve dhe 
kryetarit të komunitetit mysliman drejtuar besimtarëve 
bektashian, alevij dhe mysliman në Shtetet e Bashkuara  të 
Amerikës si dhe thirrje e patrikut të Moskës drejtuar 
kryetarëve të Kishës Ortodokse Autoqeale, mbi përkrahjen e 
propozimit të Qeverisë së BS-së, mbi çarmatimin. 

1959 13 

1271 Memorandum i një grupi patriotësh të vjetër korçarë dërguar 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Korçës, 
mbi gjuhën e huaj që përdoret në kishat e Korçës si dhe mbi 
disa të dhëna klerikale. 

1959 6 

1272 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave, me 
Kishën Ortodokse Autoqefale, mbi probleme të Klerit 
Ortodoks. 

1959 9 

1273 Rregullore mbi fondin e sigurimit klerik Komunitetit 
Mysliman Shqiptar. 

1959 7 

1274 Raport dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Komunitetin Mysliman, me Kishën Ortodokse 
dhe Katolike mbi paraqitjen për aprovim të buxhetit preventiv 
për vitin 1960. 

1950 34 

1275 Informacion mbi letrën e dërguar prej katundarëve të 
Librazhit. 

1959 2 
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20 Sektori lutje-ankesa, peshë-matje, rezerva shtetërore dhe 
administratë. 

  

1276 Informacione mbi letrat drejtuar shokut kryeministër gjatë 
vitit 1959 (janar - korrik). 

1959 207 

1276/1 Informacione mbi letrat drejtuar shokut kryeministër gjatë 
vitit 1959 (gusht-dhjetor). 

1959 217 

1277 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion dhe 
korrespondencë, mbi strukturën organizative, kontigjentin e 
personelit dhe fondin vjetor të pagave të drejtorisë së 
kontrollit të mjeteve të peshimit dhe të matjes. 

1959 21 

1278 Aktkontrolle kolaudimi. 1959 7 

1279 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komisionin e Planit të Shtetit dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi 
blerje veglash për laboratorin e peshë-matjes. 

1959 18 

1280 Qarkore e Ministrisë së Financave për valutën dhe 
korrespondenca e drejtorisë, kërkesë valute për blerje mjete 
peshimi. 

1959 11 

1281 Regjistri i rrogave për punonjësit e Drejtorisë dhe kontrolloret 
e rretheve 1959. 

1959 1 

1282 Informacion i udhëheqjes Kryeministrisë për punën e kryer në 
Drejtorinë e Kontrollit të Peshëmatjeve për 4 muaj nga prill 
deri 30 korrik 1959. 

1959 9 

1283 Mbi detyrat e kontrollorëve. 1959 4 

1284 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit të Tiranës 
dhe Ministrinë e Tregtisë, mbi ndreqjen e peshoreve. 

1959 7 

1285 Buxhet 9/ mujor i shpenzimeve të ndryshme për drejtorinë 
shtetërore të kontrollit të peshave dhe të matjeve. 

1959 7 

1286 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Elbasanit, mbi emërime e transferim  kuadri. 

1959 5 

1287 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e 500 ton oriz 
nga rezerva shtetërore si dhe dhënien e 500 tonëve grurë dhe 
lëkurë. 

1959 21 
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1288 Pasqyra e mallrave të importit për vitin 1959. 1959 4 

1289 Udhëzim mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, 
mbi pagat e punonjësve të komunikacionit. 

1959 10 

1290 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla për 
administrimin e mallrave rezervë shtetërore. 

1959 6 

1291 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi dërgimin e konsuntivit vjetor të 
shpenzimeve vjetore. 

1959 16 

1292 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, mbi dërgimin e projektplanit të 
buxhetit për vitin 1960. 

1950 44 

21 Sektori i refugjatëve.   

1293 Vendim i Këshillit të Ministrave, udhëzim dhe relacione, mbi 
marrjen e disa masave të ngutshme për emigrantët dhe të 
internuarit në rrethin e Lushnjes dhe mbi trajtimin e tyre. 

1959 8 

1294 Lista emërore e shtetasve grekë në moshën madhore që 
ndodhen në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1959 14 

1295 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të disa rretheve 
mbi trajtimin e emigrantëve. 

1959 304 

1296 Kartela dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
riatdhesime në Greqi të emigrantëve grekë. 

1959 217 

1297 Kërkesa e personave të ndryshëm për dhënie pasaporte për 
jashtë shtetit. 

1959 16 

1298 Korrespondencë mbi kërkesat e familjeve të arratisurve për t'u 
kthyer të afërmit e tyre në Atdhe si dhe informacion, mbi 
punën e bërë në këtë drejtim. 

1959 52 

1299 Kartela dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
riatdhesime në Greqi të emigrantëve grekë. 

1959 261 

1300 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
trajtimin e emigrantëve. 

1959 339 
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1301 Relacion mbi të internuarit, të dëbuarit, të riatdhesuarit dhe 
emigrantët jugosllavë, si dhe raport mujor mbi gjendjen e 
emigracionit jugosllav me qendër Tërbuf e Lushnje. 

1959 6 

22 Shtesa 1.   

1303 Kërkesa të Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar Qeverisë së 
Bashkimit Sovjetik për dërgim këshilltarësh për Flotën 
Ushtarake Detare në Shqipëri dhe për pranim oficerësh të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme në shkollat sovjetike. 

03.22.1959 - 
05.30.1959 

7 

1304 Ftesë e Qeverisë së Republikës Çekosllovake dërguar Qeverisë 
së RP të Shqipërisë për të marrë pjesë në panairin e Bërnos. 

06.29.1959 4 

1305 Letër këmbim midis Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Polonisë për të marrë pjesë në panairin e 
Potsdamit. 

04.21.1959 - 
05.16.1959 

7 

1306 Përgjigje e Qeverisë së RP të Shqipërisë dhënë Qeverisë së RD 
Gjermane për pjesëmarrjen në panairin e Laipsigut për vitin 
1959 si dhe ftesa për të marrë pjesë në festimin e 10 vjetorit të 
RD Gjermane. 

05.12.1959 - 
09.18.1959 

8 

1307 Letër e Oto Grotevohl drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave Mehmet Shehu, me të cilën i dërgon një album. 

10.07.1959 2 

1308 Mesazhi i Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të 
Shqipërisë, Mehmet Shehu, dërguar Kryeministrit të Irakut 
me rastin e vajtjes atje të një delegacioni qeveritar shqiptar. 

05.11.1959 2 

1309 "Mishërim i gjallë i ideve të Leninizmit", artikull për gazetën 
ekonomiko-industriale të Moskës shkruar nga Zv. Kryetari i 
Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë Spiro Koleka për 
planin shtatëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë së Bashkimit 
Sovjetik. 

01.21.1959 8 

 
 


