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20 Viti 1964.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Raporte, procesverbal i mledhjes së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.1.1964, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
punën e Komiteteve Ekzekutive të rretheve Elbasan dhe 
Lezhë. 

1964 125 

2 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 23.1.1964 vendim dhe protokoll, 
mbi punën e kryer dhe rezultatet e arritura në luftimet e 
dëmtuesve dhe sëmundjeve në kulturat bujqësore. 

1964 30 

3 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 23.1.1964, mbi zbatimin e 
detyrave të caktuara nga vendimi i Byrosë Politike për disa 
çështje të industrisë mekanike, si dhe për plotësimin e planit 
të treguesve tekniko-ekonomik të industrisë mekanike, të 
zgjerimit të prodhimit, cilësisë dhe uljes së kostos. 

1964 16 

4 Raport i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1964, mbi zbatimin e ligjeve të sigurimeve shoqërore. 

1964 15 

5 Raport i Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave datë 23.1.1964, mbi kriminalitetin e të miturve dhe 
mbi krimet kundër familjes që rrjedhin nga zakonet 
prapanike. 

1964 17 

6 Relacion i Ministrisë së Industrisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 23.1.1964 dhe urdhëresa mbi 
strukturën e kostos së punimeve në ndërmarrjet gjeologjike, si 
dhe projektplani i çështjeve që do të marrë në shqyrtim 
Këshilli i Ministrave gjatë vitit 1964. 

1964 19 

7 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 20.3.1964, si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi zhvillimin dhe përmirësimin e dhenve. 

1964 90 
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8 Raporte të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 20.3.1964, vendim dhe udhëzim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa shkelje të ligjshmërisë socialiste në 
sektorin e shëndetësisë dhe mbi ngritjen e ndërgjegjes në 
kuadrot e shëndetësisë si dhe njoftime të Komiteteve 
Ekzekutive të rretheve mbi zbatimin e këtij vendimi. 

1964 108 

9 Raporte të Ministrisë së Financave dhe Komunikacioneve, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.3.1964, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
lëvizjen e 100-600.000 km. pa riparim themelor në transportin 
automobilistik dhe për lëvizjen e traktoristëve për tejkalimin e 
punimeve pa riparim themelor dhe të raportit për zbatimin e 
vendimit Nr.389 datë 17.9.1962, për një shfrytëzim më të mirë 
të automjeteve në ekonomi. 

1964 63 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.3.1964, mbi shqyrtimin e raportit për punën e arbitrazhit 
shtetëror pranë Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1963, të 
projektvendimit për hartimin e protokollmarrëveshjeve dhe 
lidhjen e kontratave dhe të projektdekretit për vetë-tatimin e 
popullsisë fshatare së bashku me dekretin dhe vendimin 
përkatës. 

1964 44 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.3.1964, mbi shqyrtimin e informacionit për makineritë e 
tepërta, që qëndrojnë pa u shfrytëzuar pranë organizatave 
ekonomike dhe institucioneve të ndryshme dhe mbi 
aprovimin e planit të çështjeve që do të marrë në shqyrtim 
Këshilli i Ministrave në tremujorin e dytë 1964. 

1964 53 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.4.1964, mbi shqyrtimin e raportit mbi plotësimin e planit 
dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për 3/mujorin e parë të vitit 
1964 dhe të relacionit mbi gjendjen e pjesëve të këmbimit 
simbas inventarit fizik me 6.1.1964 si dhe vendimi për këtë 
çështje. 

1964 118 
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13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.4.1964, mbi shqyrtimin e raportit për gjendjen e zbatimit të 
legjislacionit të punës në vitin 1963, të projektdekretit për 
ndryshimin e nenit 13 të ligjit Nr.792, datë 13.3.1950, mbi 
mbrojtjen kundër zjarrit dhe të projektdekretit për një shtesë 
në dekretin Nr.2707 datë 9.7.1958 mbi rregjistrimin e akteve të 
gjendjes civile dhe mbajtjen e evidencës së tyre, si dhe dekretet 
dhe vendimet përkatëse. 

1964 39 

14 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, si dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964 mbi përvehtësimet e dëmtimet në sharrat e Pukës. 

1964 64 

15 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e 
rregullores e aprovuar me VKM. Nr.472 datë 21.12.1955 që 
bën fjalë mbi ruajtjen, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e 
makinerisë, si dhe procesverbali i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave mbajtur me 15.5.1964, mbi këtë çështje. 

1964 24 

16 Raporte të Ministrisë së Financave, mbi përfundimet nga 
shqyrtimi i bilanceve të ndërmarrjeve dhe organizatave 
ekonomike për vitin 1963, dhe mbi bilancin e arkëtimeve dhe 
pagesave për vitin 1963 si dhe protokolli dhe procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.5.1964 mbi këtë 
çështje. 

1964 53 

17 Raport i Ministrisë së Bujqësisë mbi plotësimin e planit të 
drithërave të bukës gjatë tre vjetëve 1961-1963 gjendja dhe 
masat për plotësimin e planit të vitit 1964 dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.5.1964, mbi këtë 
çështje. 

1964 30 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964, mbi shqyrtimin e raportit për aktivitetin 
ekonomiko-financiar të koop.bujqësore për vitin 1963 së 
bashku me protokollin përkatës. 

1964 39 

19 Raport i Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë procesverbal 
dhe vendim i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964, mbi disa çështje të shpimeve dhe përvetësimeve në 
ndërmarrjet e kërkimeve të naftës. 

1964 19 
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20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964, mbi shqyrtimin e relacionit mbi inventarizimin fizik 
të mallrave në fillim të vitit 1964 dhe të relacionit mbi 
rregulloret tip për kolektivat blegtorale si dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores. 

1964 41 

21 Raport i Komisionit të Kontrollit, relacione të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë së Përgjithshme si dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.6.1964, mbi shfaqjet e dëmshme në lidhje me ruajtjen dhe 
trajtimin e pasurisë socialiste dhe masat për mënjanimin e 
këtyre shfaqjeve. 

1964 73 

22 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës si dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.6.1964, mbi gjendjen e internateve dhe masat që duhen 
marrë për përmirësimin e punës në to. 

1964 27 

23 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, si dhe procesverbal 
i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.6.1964, mbi 
punën e Komitetit Ekzekutiv të rrethit Lushnjë. 

1964 36 

24 Relacion dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.6.1964, mbi pashaportizimin e shtetasve në 
qytete, dhe mbi ndalimin e të ndoturit të ujrave detare të 
RP.Shqipërisë, së bashku me vendimet dhe dekretet përkatëse. 

1964 51 

25 Raport, projekturdhëresë dhe urdhëresë, mbi zhvillimin e 
vreshtarisë dhe përpunimin industrial të rrushit, 
projekturdhëresë dhe udhëzim, mbi sistemin e fuqisë 
punëtore, si dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 15.6.1964, mbi këtë çështje. 

1964 79 

26 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.6.1964, mbi disa 
konstatime në përdorimin e fondit të shpenzimeve të 
udhëtimit dhe dietave dhe masat për ekonomizimin e tyre. 

1964 46 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.6.1964, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që do të 
marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit 
të Ministrave, për 3/mujorin e tretë të vitit 1964. 

1964 15 
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28 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Financave dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 17.7.1964, mbi plotësimin e planit dhe 
buxhetit të shtetit për 6/mujorin e parë të vitit 1964. 

1964 111 

29 Raport i Ministrisë së Industrisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 17.7.64, mbi masat e marra për 
normimin teknik të materialeve dhe detyrat për të ardhmen. 

1964 20 

30 Raport i Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale, 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.7.1964, si dhe letër qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi 
zhvillimin dhe administrimin e pensioneve. 

1964 25 

31 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 17.7.1964, vendim i 
Këshillit të Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, mbi mbrojtjen e pyjeve. 

1964 8 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.9.1964, mbi shqyrtimin e raportit për punën e Komitetit 
Ekzekutiv të rrethit të Tepelenës dhe protokollin përkatës. 

1964 51 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.9.1964, mbi shqyrtimin e raportit për gjendjen e cilësisë së 
prodhimeve, ndërtimeve e shërbimeve dhe masat që duhet të 
merren për përmirësimin e saj. 

1964 53 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.9.1964, mbi shqyrtimin e raportit për gjendjen e sigurimit 
teknik e mbrojtjen në punë, në ndërmarrjet e Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë dhe Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 19 
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35 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
ndryshimin e urdhëresës së Këshillit të Ministrave për 
rregullat e regjimit kufitar, relacion i Ministrisë së Financave, 
mbi ndryshimin e urdhëresës së Këshillit të Ministrave, për 
amballazhet, relacion i Ministrisë së Financave mbi 
ndryshimin në dekretin për të ardhurat e popullsisë, relacion i 
Ministrisë Gjeologjisë dhe Minierave, mbi strukturën e kostos 
së punimeve në shpim-kërkimet dhe shpim shfrytëzimin e 
naftës, si dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.9.1964, së bashku me relacionin përkatës. 

1964 26 

36 Projektplan, plani dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.9.1964, mbi çështjet që do të marrë në 
shqyrtim Këshilli i Ministrave, gjatë tremujorit të katërt të vitit 
1964. 

1964 6 

37 Relacion i Komsionit të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e 
planit të 9/mujorit 1964, relacion i Ministrisë së Financave, 
mbi buxhetin konsumtiv të shtetit për vitin 1963, sî dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.10.64 mbi këto çështje. 

1964 107 

38 Relacion dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 26.10.1964 për zbatimin e dekretit 3876, mbi 
pashaportizimin e shtetasve në qytete. 

1964 49 

39 Relacion, projektrregullore dhe procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 26.10.1964 mbi rregulloren e 
këshillave popullore të fshatrave. 

1964 40 

40 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 26.10.1964, si dhe protokoll i 
Këshillit të Ministrave, mbi rezultatet e arritura në 
përmirësimin e racës së gjedhit, dhe masat që duhen marrë në 
të ardhmen. 

1964 54 

41 Raporte, relacione, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.11.1964, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe ligji i Kuvendit Popullor, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1965. 

1964 155 
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41/1 Raporte, relacione, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.11.1964, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe ligji i Kuvendit Popullor, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1965. 

1964 478 

41/2 Raporte, relacione, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.11.1964, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe ligji i Kuvendit Popullor, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1965. 

1964 189 

41/3 Raporte, relacione, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.11.1964, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe ligji i Kuvendit Popullor, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1965. 

1964 398 

41/4 Raporte, relacione, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 18.11.1964, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe ligji i Kuvendit Popullor, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1965. 

1964 317 

42 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave, datë 18.11.1964, mbi zbatimin, gëzimin 
e të drejtave civile nga të huajt dhe zbatimin e ligjit të huaj, së 
bashku me ligjin përkatës të Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1964 37 

43 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, projektvendim, 
vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe  procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 16.12.1964, mbi 
zbatimin e dekretit për pashaportizimin e shtetasve në qytete. 

1964 57 

44 Relacion i Ministrisë së Financave,  procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave, datë 16.12.64 vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi rregulloren për qarkullimin e vlerave 
materiale dhe monetare. 

1964 174 

45 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave,  procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 16.12.1964, dekret dhe ligj i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi taksën e pullës, tarifën e taksave të 
akteve si dhe mbi veprimet juridike. 

1964 48 
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46 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi ngritjen 
dhe mirëmbajtjen e aparateve shumëzuese për botim mbi 
bërjen, përdorimin dhe ruajtjen e vulave zyrtare, relacion i 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi lëndët helmuese me efekt të fortë, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.12.64. 

1964 23 

47 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, mbajtur 
më 16.12.1964, mbi shqyrtimin e projektplanit të çështjeve që 
do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e 
Këshillit të Ministrave gjatë 3/mujorit të parë të vitit 1965, së 
bashku me projektplanin përkatës. 

1964 11 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

48 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shkrirjen e ndërzimit të 
lopëve me spermë të konservuar në rrethet e Korçës, 
Pogradecit, Librazhdit dhe Beratit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 16 

49 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
projektudhëzimin mbi eksperimentimin e dhënies së 
pensioneve në disa kooperative bujqësore, me vendimin 
përkatës. 

1964 9 

50 Projektdekret, rregullore dhe projektudhëzim i Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi mbrojtjen e tokave të pjerrta bujqësore nga 
gërryerja dhe shpërlarja, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 25 

51 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ndalimin e traktorëve 
që punojnë në vende të papërshtatëshme dhe pjerrësi të 
mëdha, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

52 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa ndryshime në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.335 datë 1.8.1960 "Mbi 
përmirësimin e punës në sektorin e gjuetisë ", së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 3 

53 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
rrethit Elbasan dhe Lushnjë, mbi shkrirjen e koop.bujqësore 
Thanasaj në NBSH "29 Nëntori" Lushnjë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 
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54 Informacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, dhe Ministrisë së Bujqësisë mbi plotësimin e pritshëm 
të prodhimit të drithërave nga NBSH. 

1964 11 

55 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi zhvillimin e 
simpoziumit për diaktiokanlozën (qimza) e gjedhit mbajtur në 
Bukuresht me 28.11. - 5.12.1963. 

1964 4 

56 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi zbatimin e vendimit të 
Plenumit të Komitetit Qendror të PPSH të nëntorit 1959, mbi 
pyjet, dhe letrës së Sekretariatit të Komitetit Qendror Nr.194 
dt.31.1.1963, së bashku me vendimet përkatëse. 

1964 16 

57 Relacion, raport dhe informacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Komunikacionit, Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e detyrave 
të vendimeve të Këshillit të Ministrave Nr.68 dt.26.2.1963 dhe 
Nr.112. datë 29.3.1963, mbi punimet që duhen bërë në sistemet 
kulluese e ujitëse dhe në argjinaturat e lumenjve të dëmtuara 
nga përmbytjet e periudhës nëntor 1962 janar 1963. 

1964 20 

58 Raport i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi disa konstatime në administrimin e vlerave materiale dhe 
zbatimin e organikave dhe listorganikave në ndërmarrjet e 
ndërtimit. 

1964 13 

59 Relacion i Ministrisë së Financave, propozim i Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave drejtuar Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH. mbi afatet e kthimit të kredive agrare, me 
vendimi përkatës. 

1964 11 

60 Projektvendim i Ministrisë së Financave, mbi shfuqizimin e 
rregullores së qeverisë mbi sigurimin vullnetar të kulturave 
bujqësore aprovuar me vendimin Nr.662 datë 21.8.1950, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

61 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi projektdekretin mbi 
vetë tatimin e popullsisë fshatare. 

1964 5 

62 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe qarkore 
e Këshillit të Ministrave mbi përfundimin e kalesës mbi lumin 
Osum për fshatin Jaupas. 

1964 10 
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63 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi financimin e 
investimeve në rrethin e Tepelenës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 4 

64 Raport i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi zhvillimin e punimeve në veprat industriale që ndërtohen 
me ndihmën e RP. të Kinës për vitin 1963. 

1964 13 

65 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi nevojat 
perspektive të energjisë elektrike dhe përcaktimi i radhës së 
ndërtimit të hidrocentraleve. 

1964 22 

66 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e 
energjisë elektrike në rrethin e Korçës. 

1964 24 

67 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi masat për ruajtjen dhe 
përmirësimin e gjendjes në gjolet bregdetare e pellgjet 
vaditëse rritjen e prodhimtarisë biologjike të tyre dhe 
përmirësimin e teknikës së peshkimit në Dajlan, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 22 

68 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Industrisë, 
mbi grumbullimin dhe përpunimin e ullirit dhe lules diellit 
deri më 25.12.1963. 

1964 6 

69 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi mbulimin e humbjes 
jashtë planit të vërtetuar në NISH Kripa Vlorë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 4 

70 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Komitetit Ekzekutiv të 
rrethit Sarandë, mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të 
xhiros në NIL Prodhimeve në Sarandë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 4 

71 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi çmimet e shitjes me pakicë për konserva perimesh 
të konservuara në kavanozë qelqi si dhe për reçele, konfitora 
dhe komposto në kavanozë qelqi me vendimin përkatës. 

1964 7 

72 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi sigurimin e tokës 
për prodhimin e tullave të dorës dhe tjegullave të vendit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 
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73 Raport dhe studim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
Miniera-Gjeologji, mbi sigurimin e argjilës për prodhimin e 
tullave e tjegullave, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 21 

74 Studim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi masat 
që duhen marrë për shtimin e prodhimit të qymyrgurit gjatë 
5/vjeçarit të katërt, së bashku me relacionin përkatës të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, dërguar Byrosë Politike të 
Komitetit Qëndror të PPSH dhe vendimin e Këshillit të 
Ministrave. 

1964 28 

75 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
mbulimin e mungesave të mjeteve të xhiros të NMSH shpim-
kërkimeve qyteti Stalin dhe Patos, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 6 

76 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi dhënie 
shpërmblimesh për zbulim vendburimesh të reja mineralesh 
të dobishme, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

77 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
riorganizimin e ndërmarrjeve në industrinë e bakrit, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 7 

78 Raport i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave mbi gjendjen 
e normimit të punës në ndërmarrjet minerale dhe të 
gjeologjisë. 

1964 9 

79 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi një 
ndryshim në strukturën e Ministrisë së Minierave dhe 
Gjeologjisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

80 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
ndryshimin e pagës së kafsharëve të ndërmarrjeve gjeologjike, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

81 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
shtesa personeli për krijim sektorësh të rinj në kooperativat e 
artizanatit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

82 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi disa 
shtesa në organikat e ndërmarrjeve të grumbullimit (sektori i 
rritjes së derrit) së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 
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83 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi 
shpërblimin e rojtarëve të zonave pyjore, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 6 

84 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
krijimin e vendit të shefit të seksionit të tregtisë me organikat 
e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
Skrapar, Librazhd dhe Tropojë. 

1964 4 

85 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi krijimin e zyrës së 
doganës në portin e Sarandës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 4 

86 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndarjen e ndërmarrjes 
shtetërore vegla auto-karburantë në dy ndërmarrje, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 14 

87 Informacion e zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi realizimin e planit në tregun special ar-valutë dhe 
masat për zhvillimin e mëtejshëm të tij, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

88 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. konsumit, mbi 
zgjerimin e aktivizimin e mëtejshëm të rrjetit të tregtisë në 
zonat e thella, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

89 Relacion i Bashkimit Qendror koop. konsumit, mbi kalimin e 
lokalit të ish punishtes rakisë në bllokun e depove të 
bashkimit të koop.konsumit Shkodër, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 3 

90 Relacion i Ministrisë së Shendetësisë, mbi vdekjet e fëmijëve 
dhe masat që duhen marrë në të ardhmen. 

1964 11 

91 Relacion i Ministrisë së Arsimit, mbi shtimin e disa fondeve në 
sektorin e arsim-kulturës. 

1964 5 

92 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi suprimimin 
e llotarisë sportive, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

93 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi krijimin e 
arkivit të përhershëm e të pavarur të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

1964 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

94 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi mënyrën e 
pagimit të energjisë elektrilke, të ujit dhe qirasë së banesave 
dhe mbi disa ndryshime në rregulloren e energjisë elektrike 
dhe të ujësjellësave, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 14 

95 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, Drejtorisë Ekonomisë Komunale si dhe komitetit 
ekzekutiv të rrethi Tiranë, mbi elektrifikimin e disa fshatrave. 

1964 11 

96 Propozim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH., 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave të RPSH dhe Komiteteve 
Ekzekutive të rretheve të ndryshme, mbi caktimin e vendit të 
varrezave të dëshmorëve, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 15 

97 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komitetit Ekzekutiv 
të rrethit Gjirokastër, mbi industrializimin e ujit të Glinës, si 
dhe informacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Gjirokastër, 
mbi shpronësimin e 11 banesave private në Glinë. 

1964 11 

98 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi kuotat vjetore të disa treguesave 
kryesore të planit, hartimin e protokollmarrëveshjeve dhe 
lidhjen e kontratave. 

1964 12 

99 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe Ministrisë së Financave, mbi planin e arkës për 
tremujorin e parë të vitit 1964. 

1964 12 

100 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë Këshillit të Ministrave datë 
24.1.1964, si dhe informacion i Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e vendimeve të Partisë dhe të Qeverisë për 
periudhën 1-31.1.1964. 

1964 42 

101 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi shkeljet e 
shpërdorimet e pasurisë pyjore në rrethin e Lushnjës. 

1964 19 

102 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zonën e 
Dumresë dhe mundësitë për të krijuar një ndërmarrje 
bujqësore nacionale. 

1964 21 

103 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi lëvizjen traktorëve S-30-
100 dhe mbi krijimin e një dege të SMT-së Cërrikut në Belsh të 
Elbasanit. 

1964 5 
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104 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi masën e tokës në përdorim të punonjësve të 
NBSH-ve EDE-ve dhe NBL. 

1964 13 

105 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljen e fidanave 
frutore të koleksionit të importuara nga Italia, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 4 

106 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e një kursi për 
përgatitje gjeometrash pranë Ministrisë së Bujqësisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

107 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen dhe masat e 
marra për luftimin e tuberkulozit e brucelozës dhe disa 
sëmundjeve të tjera në gjënë e gjallë. 

1964 6 

108 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi dëmet e shkaktuara 
në tokat bujqësore nga përmbytjet e vitit 1963. 

1964 2 

109 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përhapjen e 
sëmundjes malseko në limonat. 

1964 1 

110 Relacion dhe vendim i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Berat, 
mbi shpronësimin e 13 dynym tokë brenda periferisë të rep. 
ushtarak Nr.6550 Uznovë. 

1964 5 

111 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Elbasan, mbi krijimin e një blloku me ullinj në Darsi të 
Peqinit. 

1964 2 

112 Projektvendim i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Librazhd dhe 
relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
pasurie të paluajtëshme në rrethin e Librazhdit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

113 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet dhe mënyrën e grumbullimit dhe të 
shpërndarjes së farërave. 

1964 31 

114 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi administrimin e 
vlerave monetare dhe materiale në fidanishten e Kranesë të 
rrethit Sarandë. 

1964 18 
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115 Raport, relacion dhe njoftim i Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi disa konstatime në 
ndërmarrjet lokale bujqësore. 

1964 10 

116 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kriteret e 
dhënies së kredisë së koop.bujqësore për rezervën e drithit për 
anëtarët. 

1964 7 

117 Raport, informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave dhe shoqërisë komisionaria Tiranë, 
mbi aktivitetin e shoqërisë komisionaria. 

1964 14 

118 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kthimin e ndihmave 
mujore për fëmijë të marra pa të drejtë si ndihmë mujore për 
fëmijët së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

119 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl Këllezi 
mbi ndryshimin e vendimit Nr.479 datë 11.11.1958 mbi 
shumën që i jepet në dobi të mjeteve detare dhe valutës në 
dobi të detarëve, së bashku me vendim përkatës. 

1964 3 

120 Informacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi personelin që merret në punë jashtë emërtimeve 
të caktuara në listat anekse të vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.318 datë 25.8.1959. 

1964 2 

121 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e planit të 
bursave të shkollave të mesme për vitin shkollor 1963-1964 
dhe zbatimin e kritereve të vëna për dhënien e tyre. 

1964 10 

122 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Shtetit Shqiptar 
dhe Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi disa çështje 
mbi puset e naftës. 

1964 3 

123 Informacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
dhënie shpërblimesh për zbulim vendburimesh të reja 
mineralesh të dobishme. së bashku me vendimin përkatës 
Nr.73 dt.21.3.1964 të Këshillit të Ministrave. 

1964 4 
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124 Vërejtje, relacion dhe parashtresë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë si dhe komitetit Shtetëror të punës dhe 
pagave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore gjeofizike në 
Patos, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 10 

125 Relacion i Ministrisë së Minierave-Gjeologjisë mbi 
shpronësimin e tokës për shpimin e puseve të rinj të 
shfrytëzimit të naftës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

126 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashme, mbi denoncimin 
dhe radifikim konventash, së bashku me vendimet përkatëse. 

1964 10 

127 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi pjesëmarrjen në 
ekspozitat tregtare ndërkombëtare gjatë vitit 1964, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 8 

128 Vërejtje dhe relacion i Ministrisë së Financave Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Bashkimit Qendror të koop.të Konsumit, 
mbi gjendjen dhe masat që duhen të merren për riorganizimin 
e grumbullimit dhe të përpunimit të prodhimeve bujqësore e 
blektorale në koop. e konsumit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 24 

129 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit, 
mbi kompetencat e Ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve, lidhur me planifikimin e 
ekonomisë dhe të kulturës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

130 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit, 
mbi shtimin e vendit për një zëvendës president në organikën 
e Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit. 

1964 3 

131 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi kalimin e 
shpërndarësave të postës dhe të shtypit të lokaliteteve, në 
administratën e PTT. së bashku me vendimin përkatës. 

1964 8 

132 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi ndërtimin e 
rrugëve pyjore Rrapun-Qarrishte dhe Shkodër-Cukal, së 
bashku me projektidenë dhe vendimi përkatës. 

1964 8 
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133 Raport i Ministrisë së Tregtisë, Komisionit të Planit të Shtetit, 
dhe Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit, mbi 
ndryshimin e planit të prodhimit të qylymave, sixhadeve dhe 
llullave për vitin 1964 së bashku me vendimin përkatës. 

1964 36 

134 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësinë e 
ngritjes së një fabrike për përpunimin e frutave dhe perimeve 
në qytetin e Delvinës. 

1964 5 

135 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi përfundimin e fushatës 
së grumbullimit dhe industrializimit të paxharsheqerit për 
vitin 1963. 

1964 7 

136 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Industrisë, 
mbi gjendjen e punimeve të ndërtim montimit në fabrikën e 
filaturës dhe ngjyrosjes në Korçë. 

1964 5 

137 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi punën e specialistëve 
tanë të hidrocentraleve gjatë qëndrimit në Francë, së bashku 
me relacionin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi aderimin 
tonë në komisionin ndërkombëtar të digave të larta. 

1964 10 

138 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit mbi pjesëmarrjen dhe punën 
e delegacionit tonë në Kongresin e VII-të ndërkombëtar të 
arkitektave në Havanë. 

1964 4 

139 Njoftim i Institutit hidrometeorologjik, mbi punën e grupit të 
hidrometeorologjisë gjatë qëndrimit prej 3 muajsh në Itali. 

1964 6 

140 Relacion i Kryesisë K.përgjithshëm të SHNUM-it mbi disa 
ndryshime në statutin e shoqërisë për ndihmë ushtrisë e 
mbrojtje (SHNUM) aprovuar me vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.450 datë 5.12.1955 së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 9 

141 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi krijimin e 
arkivit të përhershëm të pavarur të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

142 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi dhurimin e gjakut 
falas,  së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 
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143 Relacion i Komitetit Qendror të PPSH.dhe Komisionit të Planit 
të Shtetit, mbi numrin e studenëve që do të ndjekin studimet e 
larta në vitin 1964-1965, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 17 

144 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi disa shtesa vendesh në aspiraturë për vitin 1963-
1964, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

145 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave Manush 
Myftiu, mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të 
Ministrave Nr.387 datë 19.10.1959, mbi disa masa për ngritjen 
e mëtejshme të nivelit arsimor të kuadrove të shtetit, me 
vendimin përkatës. 

1964 9 

146 Vërejtje dhe relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë 
së Arsimit dhe Kulturës, mbi zgjatjen e afatit të studimit të 
degës së gjuhës angleze të Universitetit Shtetëror të Tiranës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

147 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi dhënie 
titulli "Artist i merituar" Hysen Pelinkut. 

1964 3 

148 Informacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Minstrave Abdyl 
Këllezi, mbi ndërtimin e një konvikti si dhe 
protokollmarrëveshje midis Ministrisë së Arsimit dhe 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 4 

149 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi një ndryshim në vendimin Nr.263 datë 6.7.1963 
mbi gradat dhe titujt shkencor, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 3 

150 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
kategorizimin e institucioneve kulturale,  së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 17 

151 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e kapitullit 
XIV të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.462 datë 
11.11.1958 dhe mbi mënyrën e pagesës e shpërblimit për 
kursim të lëndës së parë, për punëtorët e prestarive në 
prodhimin e këpucëve. 

1964 6 
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152 Relacion, raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Komitetit 
Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi gjendjen dhe masat që 
duhen marrë për realizimin e pagës mesatare, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 11 

153 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Tiranë, mbi 
kalimin e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
lagjeve të qytetit të Tiranës në kategorinë e parë të 
lokaliteteve, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

154 Vërejtje, studim i Komitetit Qendror të PPSH dhe Komitetit 
Shtetëror i grumbullimit si dhe të dikastereve të ndryshme, 
mbi ndërtimin e thasëve të duhanit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 12 

155 Relacion i Ministrisë së Drejtorisë, mbi një ndryshim në 
dekretin Nr.2707 datë 9.7.1.1958, mbi regjistrimin e akteve të 
gjendjes civile. 

1964 3 

156 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi varrezat 
dhe shërbimet e varrimit në fshat, së bashku me vërejtjet e 
dikastereve dhe vendimin përkatës. 

1964 8 

157 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
projektvendimin për elektrifikimin e fshatrave të krahinës së 
Dropullit, së bashku me vërejtjet përkatëse të dikastereve. 

1964 7 

158 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale mbi ndërtimin e 
hidrocentralit në fshatin Dardhë të rrethit të Korçës, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 5 

159 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë 
së Industrisë, mbi diferencimin e qirave të apartamenteve të 
shtruara me parket së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

160 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl Këllezi 
dhe Ministrisë së Financave, mbi çmimet me shumicë për 
5/vjeçarin e IV-të së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

161 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Financave, mbi ngritjen e çmimit të shitjes me pakicë të 
shkrepseve prodhim vendi, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 
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162 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e çimentos së bardhë marka 300 e importuar, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 3 

163 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, dhe Ministrisë së Financave, mbi prodhimin, koston 
dhe çmimin e shitjes së karrigeve të fabrikës së mobiljeve të 
përkulura në Elbasan, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 12 

164 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi analizat e kostos dhe 
propozimet e çmimeve me pakicë për çorape burrash e 
fëmijësh me numra filli të ndryshëm, së bashku me 
parashtresën përkatëse të aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe vendimi përkatës. 

1964 10 

165 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e disa 
barnave dhe materialeve të reja mjeksore të importuara, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 21 

166 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Vlorë dhe Ministrisë 
së Bujqësisë, mbi shpronësim toke dhe banesash, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 6 

167 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zhvillimin e 
industrisë elektrike gjatë 5/vjeçarit të IV-të dhe në 
perspektivë. 

1964 52 

168 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shtimin e planit 
të qarkullimit të mallrave për vitin 1964. 

1964 4 

169 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi mbjelljet e vjeshtës 
1963. 

1964 3 

170 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet për disa lloj cigare. 

1964 10 

171 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit së Ministrave, 
datë 21.3.1964. 

1964 25 

172 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zonën e Dumres 
dhe mundësitë për të krijuar një ndërmarrje bujqësore 
nacionale, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 24 
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173 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërndarjen e SMT të 
Mamurasit dhe krijimin e SMT në Belsh të rrethit të Elbasanit, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

174 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Elbasan, mbi krijimin 
e bllokut të ullinjve në NBL e Peqinit, së bashku me 
korrespondencën përkatëse. 

1964 5 

175 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shtimin e planit 
të qarkullimit të mallrave për vitin 1964, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

176 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Korçë, mbi disa 
propozime për shpronësim tokash bujqësore, së bashku me 
relacionin përkatës të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
vendimi përkatës i Ministrisë së Bujqësisë. 

1964 13 

177 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Dibër, mbi heqje nga 
pronësia 13,8 ha. tokë të koop. bashkuar Tomin për fushë 
aviacioni. 

1964 2 

178 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi heqje nga 
fondi pyjor dhe kalimi nga fondi bujqësor të disa pyjeve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

179 Relacion i Ministrisë Miniera-Gjeologjisë, mbi krijimin e 
drejtorisë elektro-mekanike në Ministrinë e Minierave dhe 
Gjeologjisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 35 

180 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
caktimin e pikës të thellë të kërkimit Nr.632 në zonën e 
Bubullimës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

181 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi masën e tatimit mbi 
xhiro për prodhimet me karakter lokal. 

1964 2 

182 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komumale, mbi kalimin e 
fidanishtes qendrore në administrim të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Tiranës. 

1964 9 

183 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi caktim 
pensionesh për merita shërbimi, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 147 
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184 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e 
dytë te vitit 1964, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 19 

185 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e 
alokacioneve të personelit të përfaqësisë Shqiptare në 
Beograd, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

186 Relacion i Ministrisë së Drejtorisë, mbi caktimin e numurit të 
gjyqtarëve dhe nd/gjyqtarëve për gjykatat popullore dhe ato 
të qarkut, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

187 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 1.4.1964. 

1964 8 

188 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi eksportin dhe 
kufitë e importit për vitin 1965 si dhe plani eksport-import për 
vitin 1965, së bashku me urdhërin përkatës. 

1964 152 

189 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi perspektivën e NBSH 
"Gjergj Dimitrov" Tiranë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 13 

190 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi krijimin e ndërmarrjes bujqësore shtetërore në 
rrethin e Kukësit. 

1964 5 

191 Relacion i Komitetit Shtetëror për kontrollin e projekteve në 
ndërtim, mbi ujtjen e plotë të fushës së Korçës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

192 Relacion i Komisionit shtetëror për kontrollin e projekteve në 
ndërtim, mbi projektidenë e ujitjes së fushës së Divjakës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

193 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kufijt e vëllimit 
të ndërtimeve dhe mbi hartimin e projekteve të veprave që 
parashikohen të ndërtohen në vitin 1965, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 54 

194 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi fillimin e punimeve në 
uzinën e plehrave azotike dhe TEC-it në Fier, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 36 
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195 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi shpejtimin e 
punimeve në uzinën metalurgjisë së zezë në Elbasan, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

196 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, Miniera- Gjeologjisë, mbi gjendjen e punimeve të 
ndërtimit për veprat e reja industriale që ndërtohen me 
ndihmën e RP. të Kinës si dhe njoftim i Komisionit Kontrollit 
Shtetit, mbi  marrjen në dorëzim, shpërndarjen, transportimin 
e ruajtjen e materialeve, paisjeve dhe makinerive të industrive 
të reja. 

1964 14 

197 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e 
planit të eksportit për vitin 1963 dhe mallrat që duhet t'i 
dorëzohen eksportit në vitin 1964, nga gjendja simbas 
inventarit fizik në 1 janar 1964 për llogari të vitit 1963, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 30 

198 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndarjen e ndërmarrjes 
shtetërore të eksportit dhe krijimin e tre ndërmarrjeve, së 
bashku me vendimet përkatëse. 

1964 20 

199 Njoftim i Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e bilancit të drithërave të 
bukës për vitin 1963. 

1964 5 

200 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi shpenzimet që 
nevojiten për programet kulturale me Francën, Italinë dhe 
Ganën për vitin 1964 së bashku me vendimin përkatës. 

1964 16 

201 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi konventat e 
detit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 34 

202 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
organizimin e konkursit të II të këngës popullore, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 6 

203 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush 
Myftiu, mbi ndërtimin e një shkolle në lokalitetin Ballsh së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

204 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi riorganizimin e drejtorisë qendrore të 
mirëmbajtjes së rrugëve. 

1964 2 
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205 Relacion i Bashkimit Qendror të koop.të Konsumit, mbi një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.414 datë 
20.9.1960, së bashku me vendimin përkatës, mbi shpenzimet 
që duhet t'i paguajnë shtetit të koop.të artizanatit për mbajtjen 
e fëmijëve në çerdhe e kopshte. 

1964 7 

206 Raport i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punën me 
ankesat. 

1964 12 

207 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi masën e tatimit mbi 
xhiro për prodhimet me karakter lokal. 

1964 3 

208 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, drejtuar Ekonomisë Komunale dhe Komitetit 
Ekzekutiv të rrethit Sarandë, mbi marrjen e disa masave për 
ujësjellësin e Sarandës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

209 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale. mbi shërbimet 
komunale për popullatën. 

1964 7 

210 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi riorganizimin e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale. 

1964 4 

211 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi disa 
shkurtime në organikat e dikastereve qendrore. 

1964 10 

212 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbylljen e ambasadës së 
RP. të Shqipërisë në Irak. 

1964 2 

213 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ardhje specialistësh të 
huaj dhe dërgim kuadri për specializim. 

1964 5 

214 Parashtresë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Tiranë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e një godine të kafshëve të parkut zoollogjik. 

1964 11 

215 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.4.1964. 

1964 16 
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216 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shfrytëzimin më 
të plotë të kapaciteteve prodhuese në dobi të ekonomisë dhe 
masat për zgjerimin e tyre të mëtejshëm së bashku me 
studimin përkatës të Këshillit të Ministrave, dërguar Komitetit 
Qendror të PPSH. si dhe procesverbal i mbledhjes së Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, datë 4.5.1964. 

1964 135 

217 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
projektdekretin për sistemimin e pasaportizimit. 

1964 16 

218 Relacion i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, mbi masat për 
zbatimin e vendimit të Plenumit të Komitetit Qendror të 
PPSH. mbi gjendjen ekonomike sociale e kulturale të fshatit 
dhe masat për ngritjen e mëtejshme të saj. 

1964 19 

219 Raport i Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit, Drejtorisë 
Ekonomike Komunale, Komitetit Ekzekutiv të rrethit Tiranë, 
mbi meremetimin e banesave private për vitin 1962-1963. 

1964 16 

220 Relacion i Komisionit Planit të Shtetit, mbi gjendjen e 
transportit për periudhën janar-prill 1964. 

1964 2 

221 Raport i Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit, mbi 
cilësinë e prodhimeve dhe të riparim shërbimeve në 
kooperativat e artizanatit dhe masat që duhen marrë për 
përmirësimin e saj. 

1964 5 

222 Informacion i Komisionit Shtetëror për kontrollin e projekteve 
mbi projekidenë e ndërtimit të ujësjellësit të uzinës së 
metalurgjisë së zezë dhe të fabrikës së çimentos Elbasan, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

223 Relacion i Komisionit Shtetëror për kontrollin e projekteve 
mbi projekidenë për ndërtimin e ujësjellësit të Kombinatit të 
Tekstileve "Mao Ce Dun" në Berat dhe të uzinës së 
koksifikimit në Q.Stalin së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

224 Relalcion i Komisionit Shtetëror për kontrollin e projekteve, 
mbi projekidenë e ujësjellësit të zonës industriale në Shkodër, 
si dhe ndërtimi i një degëzimi për të marrë ujë për nevojat e 
qytetit të Shkodrës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 
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225 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Industrisë, mbi përqëndrimin e ndreqjeve themelore të 
makinave metal prerëse. 

1964 3 

226 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e NISH letra e 
përpunim drurit në Shkodër dhe NISH sharra Kukës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 8 

227 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka 
dhe Ministrisë së Industrisë, mbi mbulimin e mbishpenzimeve 
në fondin e pagave për ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë, 
të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe asaj të 
Ndërtimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

228 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi masën e 
grumbullimit të elbit distik nga kooperativat bujqësore si dhe 
informacione të komiteteve ekzekutive të rretheve të 
ndryshme, në lidhje me këtë çështje. 

1964 14 

229 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kuotat e planit të 
grumbullimeve dhe treguesit kryesor të bujqësisë për vitin 
1965, së bashku me vërejtjet e shokut Hysni Kapo sekretar i 
Komitetit Qendror të PPSH dhe vendimin përkatës. 

1964 71 

230 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi masat për zhvillimin e 
vreshtarisë me drejtim prodhimi për përpunimin industrial, 
për përmirësimin e prodhimeve që merren nga përpunimi i 
rrushit dhe mbi tregtimin e tyre. 

1964 16 

231 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi ekonomitë ndihmëse të 
ndërmarrjeve ekonomike dhe institucioneve të ndryshme, së 
bashku me korrespondencën përkatëse të institucioneve dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të 
ndryshme. 

1964 134 

232 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi zgjatimin e afateve të kredive bankare 18 
kooperativave bujqësore të rrethit të Matit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 6 
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233 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Financave mbi mundësitë e rritjes së prodhimit, zgjerimit të 
asortimentit dhe të ardhurat shtetërore nga industria e 
kozmetikës. 

1964 15 

234 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi projektceremonialin 
shtetëror për varrimin e personaliteteve zyrtare, si dhe 
vendimi përkatës. 

1964 22 

235 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi përfundimin e 
protokollit tregtar me R.A. të Bashkuar si dhe informacion e 
Ministrisë së Tregtisë, mbi zhvillimin e bisedimeve dhe 
përfundimin e protokollit për shkëmbimin e mallrave me 
delegacionin qeveritar të Repubikës Arabe të bashkuar, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 17 

236 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi riparimin e paisjeve të 
Hotel Dajtit. 

1964 19 

237 Informacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi masat e marra për zbatimin 
e vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. 
Nr.22 datë 7-8.II.64 mbi disa probleme të sigurimit, sistemimit 
dhe përdorimit të fuqisë punëtore. 

1964 5 

238 Raport i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
plotësimin e normave të punës dhe të normave teknike në 
punë. 

1964 9 

239 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi rindërtimin 
e mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve të luftës N.ÇL. 

1964 4 

240 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
studentëve që mbarojnë studimet e larta në vitin 1964. 

1964 30 

241 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi përmirësimin 
e mësimit të gjuhëve të huaja në shkolla. 

1964 7 

242 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi lojrat e I-ra të 
forcave të reja GANQFO  së bashku me vendimin përkatës. 

1964 10 

243 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush 
Myftiu, mbi disa probleme të arkivit të shtetit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 
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244 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi disa 
shtesa organike në agjensinë telegrafike shqiptare. 

1964 5 

245 Raport i institutit hidrometeorologjik, mbi dhejetëvjeçarin 
hidrologjik ndërkombëtar dhe mbi dobinë e pjesëmarrjes të 
vendit tonë në të, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

246 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
projekturdhëresën për sigurimin dhe sistemimin e fuqisë 
punëtore. 

1964 8 

247 Informacion i Komitetit Shtetëror i Grumbullimeve, mbi 
grumbullimin e mishit, si dhe protokollmarrëveshje midis 
Komitetit Shetëror të Grumbullimeve dhe Ministrisë së 
Bujqësisë. 

1964 5 

248 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi punimet linjat dhe 
nënstacionet e tensionit të lartë. 

1964 12 

249 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.5.1964. 

1964 30 

250 Plani i çështjeve që do të shqyrtohen në sektorin e masave 
sociale e kulturale, lidhur me mundësinë e kursimeve në 
shpenzmet e këtyre sektorëve, raport dhe informacion i 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit e Ministrisë së Financave, mbi 
shpenzimet e buxhetit të Shtetit për masat social-kulturore 
dhe mbi mundësitë për kursime në këtë sektor. 

1964 61 

251 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e masës së 
tatimit mbi xhiro për disa prodhime të NISH Tisazhi në 
Shkodër, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

252 Raport i Ministrisë së Financave, mbi bilancin e Bankës së 
Shtetit për vitin 1963, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 12 

253 Relacion i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Industrisë dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi mundësitë e zgjerimit të 
mëtejshëm të prodhimit të artikujve prej plasmasi. 

1964 9 
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254 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka 
mbi zbulimin e mbishpenzimeve në fondin e pagave për disa 
ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë, Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë dhe asaj të Ndërtimit. 

1964 6 

255 Raport, relacion i Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Industrisë, mbi prodhimin e karro-qerreve për vitin 1963. 

1964 19 

256 Raport i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi gjendjen e punimeve në pallatin e kulturës në Tiranë si 
dhe njoftim i Komitetit ekzekutiv të rrethit Tiranë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 17 

257 Relacion i Komitetit Shtetëror i Grumbullimeve mbi 
organizimin e ndërmarrjeve të reja të frigoriferëve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 11 

258 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi zhvillimin e 
kulturës së agrumeve në rrethin e Sarandës, si dhe vërejtjet 
përkatëse të Ministrisë së Bujqësisë. 

1964 24 

259 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi gjendjen e masat për përmirësimin e kullotave 
dhe mbi një rindarje më të drejtë të tyre midis sektorëve të 
pronësisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 42 

260 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
pasurie të paluajtëshme në favor të Institutit të Lartë Shtetëror 
të Bujqësisë në Kamzë. 

1964 6 

261 Projektvendim i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, mbi disa 
masa për përmirësimin e kushteve të jetesës në fshat. 

1964 4 

262 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
riorganizimin e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale mbi 
riorganizimin e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe të 
Drejtorisë Qendrore të mirëmbajtjes së rrugëve. 

1964 33 

263 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
kategorizimin e detyrës "Asistent" në Universitetin Shtetëror 
të Tiranës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 
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264 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi ndalimin e të 
ndoturit të ujrave detare të RP. të Shqipërisë. 

1964 5 

265 Relacion, njoftim i Ministrisë së Komunikacioneve dhe 
Ministrisë së P. të Brendshme, mbi normativat e konsumit të 
karburanteve dhe lubrifikantëve për automjetet, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 13 

266 Informacion, relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Komunikacineve, mbi rishikimin e dispozitave 
për kontrollin vjetor të automjeteve nga ana e inspektoriatit 
shtetëror, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

267 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi 
zgjidhjen e kontratës së punës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 5 

268 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi disa 
ndryshime që propozohet ti bëhen rregullores së dekorimeve, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 30 

269 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi titujt dhe 
gradat shkencore. 

1964 1 

270 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi aktivitetet 
artistike e kulturore që do të organizohen për nder të 20 
vjetorit të çlirimit të Atdheut, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 8 

271 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmime me shumicë 
pa tatim mbi xhiro e me pakicë për disa artikuj të konservave 
të peshkut, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 10 

272 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi çmimin e shitjes së benzinës përfaqësive të huaja, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

273 Relacione të Komisionit qeveritar dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënie pensioni për merita shërbimi 
personave të ndryshëm sipas rretheve. 

1964 370 

274 Informacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka, mbi gjendjen e punimeve në veprat e reja industriale. 

1964 10 
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275 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi ngritjen e 
shkollës së Flotës luftarake detare në shkollë të lartë ushtarake 
detare. 

1964 5 

276 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Tiranë, mbi ndërtimin 
e parkut botanik në qytetin e Tiranës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 8 

277 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.6.1964. 

1964 23 

278 Raport i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl Këllezi, 
mbi përmirësimin e mëtejshëm të formave të sotme të sistemit 
të grumbullimeve për prodhimet bujqësore dhe blegtorale. 

1964 22 

279 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa ndryshime 
në planin e numrit të punonjësve për vitin 1964, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 10 

280 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi gjendjen teknike 
të automjeteve të Ministrisë së Komunikacioneve. 

1964 14 

281 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zbatimin e 
vendimit të plenumit të qershorit të Komitetit Qendror të 
PPSH në sektorët e arsimit e të kulturës. 

1964 8 

282 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi 
bashkimin e pushimeve javore për disa kategori punonjësish 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

283 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përshtatjen e një 
godine të shtëpisë së pushimit të bashkimeve profesionale në 
plazhin e Durrësit për shkollë. 

1964 5 

284 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi heqjen e detyrimit të drithit disa kooperativave 
bujqësore, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

285 Relacion i Drejtorisë së statistikave, mbi realizimin e 
sipërfaqeve, rendimenteve dhe prodhimeve të bimëve të 
lashta dhe të vona për vitin bujqësor 1962-1963, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 31 
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286 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave Manush 
Myftiu mbi funksionimin e Drejtorisë së Arsimit të Ulët 
Profesional, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

287 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi projektvendimin për rritjen e kufijve të 
financimit të disa veprave të bonifikimit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 13 

288 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi festimin e 20 
vjetorit të çlirimit të Atdheut si dhe mbi organizimin e 
ekspozitës Shqipëria Socialiste në 20 vjetorin e saj, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 86 

289 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale. mbi 
administratën e qytetit të nxënësve. 

1964 2 

290 Raport i Bashkimit Qendror të kooperativave të Artizanatit, 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe Komitetit Ekzekutiv të 
qytetit të Tiranës, si dhe vërejtjet përkatëse të dikastereve të 
ndryshme, mbi masat për zgjerimin e mëtejshëm të 
meremetimit të banesave në pronësi të shtetasve në qytete, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 77 

291 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, shpronësim tokash 
bujqësore. 

1964 6 

292 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shlyerjen e detyrimit 
ndaj buxhetit të shtetit nga ana e NIL Prodhimeve të 
ndryshme dhe NTLAP Durrës e Kavajë. 

1964 6 

293 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.6.1964. 

1964 13 

294 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 3.7.1964, si dhe materiali mbi projektplanin e zhvillimit 
ekonomik gjatë pesëvjeçarit të IV-të shqyrtuar në mbledhje të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, datë 3.7.1964, së bashku me 
shkresat përkatëse drejtuar Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH si dhe gjithë institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1964 441 
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295 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Shtetëror të 
Punës dhe Pagave, mbi masat të duhen marrë për forcimin e 
drejtimit të SMT-ve. 

1964 7 

296 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi caktimin e drejtimit 
kryesor të disa NBSH-ve. 

1964 2 

297 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi afatet e mbjelljes së 
kulturave drufrutore. 

1964 4 

298 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Peshkopi në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, mbi kreditin e disa koop. bujqësore të rrethit 
të Peshkopisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 12 

299 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit Kukës dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi zgjatimin e 
afateve të kredive në 8 koop.bujqësore të rrethit Kukës, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

300 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa shtesa në 
pasqyrën e shpërblimeve që gëzojnë pjestarët e familjeve të 
punjësve që dërgohen me punë pranë përfaqësive të 
ndryshme jashtë shtetit aprovuar me vendimin Nr.456, datë 
11.11.1958, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

301 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për tremujorin e 
tretë të vitit 1964, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 17 

302 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi një 
ndryshim në vendimin Nr.66 datë 29.1.1951, mbi afatet e 
pagimit të pagave. 

1964 2 

303 Informacion i Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi realizimin e 
planit të asortimenteve dhe përmirësimin e cilësisë së 
prodhimeve në industrinë e mallrave të konsumit të gjërë. 

1964 9 

304 Relacion i Ministrisë së Industrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Komitetit Ekzekutiv të rrethit Shkodër mbi fitimet e 
paplotësura, humbjet jashtë planit dhe mungesat e mjeteve të 
xhiros të disa ndërmarrjeve industriale, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 18 
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305 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi plotësimin e detyrave 
për 4/mujorin e vitit 1964, nga ndërmarrjet e tullave dhe 
masat për përmirësimin e mëtejshëm të punës. 

1964 5 

306 Njoftim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë mbi 
shvendosjen e kompleksit të fabrikave të vaj-sapunit në ujët e 
ftohtë Vlorë, si dhe mbi ngritjen e reparteve dhe përpunimit të 
farës së lules së diellit, së bashku me vërejtjet dhe vendimin 
përkatës. 

1964 15 

307 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e ndërmarrjes 
shtetërore elektrike të hidrocentralit të Bistricës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

308 Relacion i Ministrisë së Industrisë mbi krijimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të tullave në Vlorë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 4 

309 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi kthimin e ndërmarrjes 
industriale shtetërore të trikotazhit në Korçë në kombinat i 
trikotazheve në Korçë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

310 Informacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka, mbi pranimin e projektdetyrës së zgjeruar të fabrikës 
së ngjyrosjes në Kombinatin e tekstileve "Mao Ce Dun" në 
Berat. 

1964 1 

311 Procesverbal i bisedës së zhvilluar ndërmjet grupit të 
plotëfuqishëm të specialistëve të RPSH. për shikimin dhe 
aprovimin e projekteve dhe ndërmjet përfaqësuesit të 
Ministrisë së Ndërtimit të RP.të Kinës me rastin e aprovimit të 
projektdetyrës të zgjeruar të fabrikës së çimentos Elbasan si 
dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Industrisë, mbi aprovimin e detyrës së zgjeruar të fabrikës 
çimentos Elbasan,  së bashku me vendimin përkatës. 

1964 18 
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312 Procesverbal i bisedës midis grupit të plotfuqishëm të 
specialistëve të RPSH. për shikimin dhe aprovimin e 
projekteve dhe përfaqësuesit të Ministrisë Ekonomisë ujore e 
energitikës së RP. të Kinës, mbi shikimin dhe aprovimin e 
projektdetyrës së zgjeruar për TEC-in e Fierit, së bashku me 
informacionin përkatës së Ministrisë së Ndërtimit dhe 
Industrisë, si dhe vendimi përkatës. 

1964 45 

313 Raport i Minstrisë së Ndërtimit, mbi mbulimin e mungesës në 
mjetet e xhiros dhe detyrimet ndaj buxhetit të disa 
ndërmarrjeve të ndërtimit për vitin 1963, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 10 

314 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi asfaltimin e 
rrugëve në qytetet kryesore, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

315 Informacion, relacion dhe njoftim i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit, 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
prishjen e depos së koop.konsumit Tepelenë për arsye të 
zgjerimit të shkollës 11vjeçare "Abaz Shehu" së bashku me 
vendimin përkatës të Komitetit Ekzekutiv të këshillit popullor 
të rrethit Tepelenë. 

1964 18 

316 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. Konsumit mbi 
sigurimin e makinerisë fabrikës qumështit Lushnjë. 

1964 2 

317 Raport i Bashkimit Qendror të koop. Artizanatit mbi 
prodhimin dhe eksportin e qilimave, sexhadeve, peliçerisë, 
konfeksioneve, llullave dhe shqopës gjysmë të punuar nga 
koop. e Artizanatit. 

1964 7 

318 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi zbatimin e 
marrëveshjeve gjatë vitit 1963. 

1964 7 

319 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi gjendjen e 
duhaneve në uzinën e fermentimit Durrës. 

1964 11 

320 Njoftim i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi disa 
konstatime mbi zbatimin e udhëzimit të Këshillit të 
Ministrave dhe të Komitetit Qendror të PPSH. "Mbi disa 
rregulla për provimin e punëtorëve me rastin e klasifikimit të 
tyre", së bashku me udhëzimin përkatës. 

1964 9 
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321 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
zbatimin e dispozitave për rrogat personale së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 14 

322 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
heqjen e shpërblimit progresiv në sharrat e Pukës dhe 
zëvendësimin e tij me shpërblimin për realizimin dhe 
tejkalimin e planit së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

323 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një shtesë në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.233 datë 18.6.1958, së 
bashku me vendimin përkatës, mbi punën me orar të 
reduktuar në disa sektor të shëndetësisë të rrezikshëm dhe të 
dëmshëm për shëndetin. 

1964 3 

324 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi ndërtimin e 
institutit të epidemiologjisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

325 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi vlerësimin 
me notë të përparimit të nxënësve në mësime, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 7 

326 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi praktikën në 
prodhim të studentëve të shkollave të larta, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 13 

327 Relacion, njoftim i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, 
Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave si dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit mbi elektrifikimin e fshatit dhe mbi prodhimin 
e hidroturbinave dhe ndërtimin e hidrocentraleve të fshatrave, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 41 

328 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa 
ndryshime në dekretin Nr.2300 dt.25.7.1956 mbi zgjedhjet e 
këshillave popullore, si dhe relacion i zv. Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave Abdyl Këllezi, mbi aprovimin e 
projektrregullores së këshillave popullore të fshatrave. 

1964 12 

329 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimin e 
grumbullimit të kashtës së grurit dhe orizit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 6 
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330 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi aprovimin e kritereve 
të shitjes së makaronave dhe të vajit të ngrënshëm, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 4 

331 Informacion dhe propozim i Komitetit Ekzekutiv të rrethit 
Shkodër, mbi shpronësimin e një ndërtese së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 6 

332 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e 
punës mësimore-edukative në teknikume dhe përmirësimin e 
saj, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 17 

333 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi gjendjen e punimeve në 
veprat e bonifikimit dhe pjesëmarrja e fshatarsisë në këto 
vepra, si dhe informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi apartamentet e banimit të 
ndërtuara nga NSHN Bonifikimi nga fondet e bonifikimit. 

1964 14 

334 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi studimin e shkarjes në 
Memaj të rrugës Tiranë-Ndroq, Shkëmbi-Kavajës, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 9 

335 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi heqjen e kontrollit të fondit të pagave për punonjësit e 
fabrikës së pasurimit të NMSH fosforiteve në Bularat, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

336 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi dhënien e shpërblimit familjeve të punonjësve dhe 
ushtarakëve aktivë që dërgohen jashtë shtetit për studime, 
specializime dhe aspiraturë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 19 

337 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
P. të Jashtme, mbi projektrregulloren në lidhje me pregatitjen 
e dokumentave që përdoren për përfundimin  dhe hyrjen në 
fuqi të traktateve, marrëveshjeve dhe konventave, së bashku 
me vendimin përkatës të Presidiumit të Kuvendit Popullor 
dhe Këshillit të Ministrave. 

1964 19 

338 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi ndryshimet e 
neneve 35 e 36 të urdhëresës së Qeverisë Nr.10 datë 5.11.1960, 
mbi rregullat e regjimit kufitar. 

1964 3 
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339 Relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi ndërmarrjet që 
kanë dalë me humbje dhe ato që nuk realizuan fitimin e 
planifikuar, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 15 

340 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ardhjen e studentëve për 
pushime verore. 

1964 4 

341 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.7.1964. 

1964 21 

342 Raporte, relacione dhe studim të institucioneve qendrore, mbi 
thjeshtësimin e aparatit administrativ qendror dhe forcimin e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1964 306 

342/1 Raporte, relacione dhe studim të institucioneve qendrore, mbi 
thjeshtësimin e aparatit administrativ qendror dhe forcimin e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1964 205 

343 Relacion i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, 
mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.65 datë 
27.2.1963 mbi masat për forcimin e mëtejshëm të disiplinës së 
organikave, së bashku me vërejtjet dhe njoftimet përkatëse të 
dikastereve. 

1964 126 

344 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave mbi kalimin 
nga paga simbas kategorizimit të vendit të punës, në pagën 
sipas kualifikimit personal. 

1964 8 

345 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjendjen dhe 
perspektivën e zhvillimit të transportit në Republikën 
Popullore të Shqipërisë. 

1964 38 

346 Projektvendim i Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
normativat e përdorimit të gomave, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 12 

347 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi bilancin e lëndëve 
djegëse të RP. të Shqipërisë për 5/vjeçarin e katërt dhe mbi 
sigurimin e lëndës së drurit për vitin 1965 dhe 5/vjeçarin e 
katërt. 

1964 72 

348 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë, mbi përfundimet e 
arritura në industrinë e çimentos dhe masat për të ardhmen. 

1964 15 
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349 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi cilësinë e 
prodhimeve të NISH Gomës Durrës. 

1964 2 

350 Relacion, njoftim dhe vërejtje të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe dikastereve të ndryshme mbi 
projektrregulloren mbi dokumentimin e qarkullimit të 
prodhimit, investimet dhe pagat e ndërmarrjet e sharrave dhe 
të shfrytëzimit pyjor, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 158 

351 Raport dhe parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesa 
fondesh në planin e investimeve të Ministrisë së Ndërtimit, si 
dhe vënien në provë të fabrikës së shtyllave beton-arme të 
centrifugave, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 38 

352 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi bonifikimin e zonës 
Bistricë-Vagalat, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 8 

353 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat dhe metodat për 
përmirësimin dhe shfrytëzimin racional të kullotave. 

1964 13 

354 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi pakësimin dhe 
unifikimin e pagave të gjedheve në NBSH së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 9 

355 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi humbjet jashtë planit 
dhe mungesën e mjeteve të xhiros të NBSH-ve për vitin 1963, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

356 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi projekturdhëresën mbi 
ndalimin e therjes së viçave, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 15 

357 Njoftim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros, faljen e detyrimit 
dhe mbi shpenzimin në fondin e pagave, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 15 

358 Projektvendim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologisë, mbi 
nxjerrjen jashtë përdorimit të sondave të shpimit tip BU-40. 

1964 6 

359 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe  
Ministrisë së Financave, mbi projektrregulloren mbi mënyrën 
e financimit të shpimit të puseve të naftës dhe të gazit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 18 
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360 Relacion, njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Minierave, dhe 
Gjeologjisë, si dhe Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Krujë, mbi përfundimet e arritura nga ekipet e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
qytetit të Tiranës për forcimin e mëtejshëm të regjimit të 
kursimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 35 

361 Relacion i Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi dhënie kredie me 
afat të gjatë personave që shkojnë familjarisht nga qyteti dhe 
vendosen në fshat, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

362 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi furnizimin e popullit me 
mish e vezë gjatë 6/mujorit të I-rë 1964. 

1964 6 

363 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ambalazhet e perimeve 
dhe të frutave. 

1964 6 

364 Raport i Ministrisë së Tregtisë mbi gjendjen e hoteleve dhe 
masat për përmirësimin rrënjësor të saj, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 10 

365 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi marrëveshjen për 
heqjen e vizave me RP.të Rumanisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 5 

366 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi nënshkrimin e 
planeve kulturale dhe mbi shkëmbimet kulturale me vendet e 
tjera, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 8 

367 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa masa 
për përmirësimin e gjendjes në estradat profesionale, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

368 Relacione dhe vërejtje të dikastereve të ndryshme, mbi 
projektrregulloren mbi ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, 
trotuarëve, kanalizimeve dhe elektrotelefonike, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 23 

369 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro, tarifat e tatimit mbi xhiro dhe disa masa të 
tjera për ullinj të kripur, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 
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370 Vendim qarkullues i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
çmimet e grumbullimit për industrializim të lirit kokra dhe të 
susamit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

371 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi masës e bursës dhe 
kriteret ekonomike që ndiqen për akordimin e bursës në 
shkollat e larta dhe të mesme, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 15 

372 Relacion i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi selinë e 
Kuvendit Popullor. 

1964 4 

373 Njoftim i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi ndërtim-montimin e veprave industriale dhe mbi punën e 
grupit të specialistëve për pranimin e PDZ të Uzinës së 
plehrave azotike. 

1964 28 

374 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.9.1964. 

1964 20 

375 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 5.10.1964, studim dhe relacion të Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi zhvillimin e mëtejshëm të mekanizimit të 
bujqësisë si dhe mbi zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës 
popullore gjatë pesëvjeçarit të katërt 1966-1970. 

1964 485 

376 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi punën e 
komiteteve ekzekutive për shpërndarjen e banesave. 

1964 6 

377 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çështje 
pensionesh, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 10 

378 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për 
projektvendimin mbi kalimin për administrim të 
autokimemave nga Kinostudio "Shqipëria e Re" komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 14 

379 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe 
Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi përfundimet e arritura 
në pasurimin e fosforiteve. 

1964 6 
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380 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
mundësinë e elektrifikimit të sondave të shpim-kërkimeve në 
zonën e gëlqerorëve të Patos Ballshit, së bashku me njoftimin 
dhe vërejtjen përkatëse të Ministrisë së Financave dhe 
Ministrisë së Tregtisë. 

1964 15 

381 Raport, relacion dhe njoftim i zv. Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Spiro Koleka, Ministrisë së Industrisë dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit, mbi sigurimin e prodhimit 
ritmik, përmirësimin e cilësisë në industrinë e lëkurëve dhe 
masat që duhen marrë për të ardhmen. 

1964 20 

382 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e ndërmarrjes 
industriale kombëtare të Kombinatit tekstileve "Mao Ce Dun" 
Berat, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

383 Njoftim i Ministrisë së Industrisë, mbi një projektvendim për 
mbulim humbje. 

1964 5 

384 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Industrisë, 
mbi sigurimin e lëndës së drurit në këmbë, sipas 
asortimenteve që parashikon plani i shtetit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 9 

385 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi furnizimin e fabrikave 
të cigareve me duhan gjeth. 

1964 13 

386 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi spostimet dhe 
shpronësimet e kryera në qytetin e Elbasanit dhe atë të 
Peqinit. 

1964 21 

387 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi teknikumin e pyjeve. 1964 3 

388 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi planin e mbjelljes së 
ullinjve për vitin bujqësor 1964-1965, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 18 

389 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi forcimin me pyllëzime të 
buzëve të lumenjve, përrenjve dhe vendeve të tjera që 
rrezikohen nga gërryerjet dhe mbi shtimin e drunjve të plepit, 
shelgut dhe të llojeve të tjera me rritje të shpejtë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 17 
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390 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e valanidhit dhe 
masat për përmirësimin, administrimin dhe shtimin e tij të 
mëtejshëm, së bashku me protokollin pëkatës. 

1964 9 

391 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
plotësimin e fushatës për grumbullimin e të lashtave dhe mbi 
masat që duhen marrë për grumbullimin e të vonave. 

1964 4 

392 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi disa 
ndryshime në metodologjinë e planifikimit të grumbullimit të 
duhanit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

393 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndërtimin e një pishine 
dhe të një këndi për lojra fëmijësh nga fondi i drejtorit të disa 
ndërmarrjeve dhe organizatave. 

1964 4 

394 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi mundësitë e rritjes 
së prodhimit, zgjerimit të asortimentit dhe të ardhurave 
shtetërore nga industria e kozmetikës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 20 

395 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e 
katërt të vitit 1964, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 13 

396 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e kreditit me afat të gjatë për 
kooperativat bujqësore për vitin 1965, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 9 

397 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi disa shkelje të 
rënda dhe veprime arbitrare të bëra në gjimnazet e mbrëmjes 
"Hasan Vogli" dhe "10 Korriku" Tiranë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 18 

398 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi disa ndryshime 
fondesh në veprat e planit të ndërtimeve për vitin 1964, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 17 

399 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme, mbi ndryshimet e Kartës së 
OKB-së, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 14 
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400 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi aprovimin e kalimit 
të disa punonjësve të shoqërisë së miqësisë Shqipëri-B.Sovjetik 
dhe të veprimtarisë së tyre në organikën dhe veprimtarinë e 
komitetit shqiptar për marrëdhënie kulturale e miqësore me 
botën e jashtme. 

1964 4 

401 Relacione të zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka, mbi ndërtimin e ujësjellësit të uzinës së plehrave 
azotike të TEC-it të uzinës A.T. dhe të qytetit Fier, si dhe mbi 
ndërtimin dhe përdorimin e rezervuarit të Visokës, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 17 

402 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi disa masa 
për shkollat e mbrëmjes së arsimit të përgjithshëm. 

1964 6 

403 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi statutin tip 
të shkollave të ulta profesionale së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 38 

404 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi makineritë 
e shtypit që pritet të vijnë nga RP. e Kinës si dhe mbi krijim 
ndërmarrjesh të reja shtetërore të shtypshkrimeve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 13 

405 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi krijimin e 
Drejtorisë së botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe 
forcimin e bazës teknike të shtypit pranë saj, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 9 

406 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e 
bazës materiale mësimore në shkollat 8/vjeçare, masat dhe 
rrugët për plotësimin e saj. 

1964 14 

407 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi suprimimin e NSH Botimeve "Naim Frashëri" 
dhe krijimin e shtëpisë Botuese "Naim Frashëri" dhe 
ndërmarrjes shtetërore të tregtisë së librit Tiranë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 9 

408 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi përfundimet 
e vitit shkollor 1963-1964 dhe përgatitjet për vitin e ri shkollor 
1964-1965. 

1964 12 
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409 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi gjendjen 
nevojat dhe përgatitjen e kuadrit të teatrit operas, trupës 
baletit dhe teatrit popullor të dramës. 

1964 10 

410 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi mënyrat se si po zbatohet vendimi i Këshillit të 
Ministrave Nr.424 datë 3.12.1963 mbi ndihmën teknike  
t'organizatave ndërkombëtare, së bashku me listën e 
materialeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës mbi aparatet e 
ndryshme që kërkohen nga organizatat ndërkombëtare. 

1964 13 

411 Njoftime të Ministrisë së Financave dhe Komitetit Shtetëror i 
Punës dhe Pagave mbi zbatimin e vendimit të Byrosë Politike 
të Komitetit Qendror të PPSH Nr.22 datë 7-8-1964 mbi disa 
çështje të sigurimit, sistemimit dhe përdorimit të fuqisë 
punëtore. 

1964 17 

412 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
projektvendimin për organizimin dhe funksionimin e 
mbrojtjes civile të Republikës, së bashku me dekretin përkatës 
të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe ligjin përkatës, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
projektdekretit mbi mbrojtjen civile të Republikës. 

1964 25 

413 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.10.1964. 

1964 34 

414 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 6.11.1964, si dhe raport mbi plotësimin e planit të vitit 
1964 dhe detyrat për projektplanin e vitit 1965 të zhvillimit 
ekonomik e kulturor të RPSH. së bashku me pasqyrat 
përkatëse. 

1964 211 

415 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi masat për një rritje 
më të shpejtë të prodhimit bujqësor e blegtoral në zonat 
kodrinore dhe malore. 

1964 440 
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416 Propozime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet 
Shehu, mbi forcimin e luftës së diktaturës së proletariatit për 
ruajtjen dhe mbrojtjen e pasurisë socialiste nga vjedhjet, 
abuzimet, shpërdorimet dhe dëmtimet, si dhe relacion mbi 
disa masa për forcimin e revizionit e të kontrollit, për rritjen e 
përgjegjësisë materiale të punonjësve dhe për përmirësimin e 
dispozitave mbi administrimin e pasurisë socialiste. 

1964 65 

417 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi gjendjen e frutikulturës të financuar me kredi në 
koop.bujqësore të rrethit Sarandë. 

1964 6 

418 Raport i Ministrisë së Financave, mbi rezultatet e 
eksperimentit të kreditit kundrejt ditëve të punës në 
kooperativat bujqësore, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 15 

419 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi planin e kreditit me 
afat të gjatë për vitin 1965 për ndërtim e meremetim banesash 
qytet e fshat, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 8 

420 Raport i Ministrisë së Financave, mbi format e arkëtimit të 
tatimeve në fshat. 

1964 5 

421 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa ndryshime në 
buxhetin e shtetit të vitit 1964, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 6 

422 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi ndryshimin e disa 
tarifave të tatimit mbi xhiro, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

423 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën Nr.1 datë 24.1.1961 mbi amballazhet. 

1964 3 

424 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi dhuratat që u jepen delegacioneve të huaja, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

425 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa ndryshime në 
urdhëresën Nr.3 datë 5.5.1961, mbi furnizimin e mallrave të 
eksportit, së bashku me urdhëresën përkatëse. 

1964 11 
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426 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Shtetëror i 
punës dhe pagave, mbi disa ndreqie në pasqyrat e pagave të 
punonjësve drejtues administrativ dhe inxhiniero-teknik, të 
aprovuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.457 datë 
11.11.64 së bashku me vendimin përkatës. 

1964 18 

427 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
gjendjen dhe përmirësimin e normimit të punës në montimin 
e paisjeve në ndërtim. 

1964 6 

428 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
rezultatet e provës të formës së shpërblimit për respektim 
grafiku, në transportin automobilistik për udhëtarë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 15 

429 Relacion dhe njoftim të Ministrisë së Tregtisë si dhe Ministrisë 
së Bujqësisë, mbi amballazhin e perimeve dhe të frutave, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

430 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve mbi kërkesën 
e një sasi toke të NBSH-së Lezhë për NSHRD Tresh, si dhe 
njoftimet përkatëse të dikastereve të ndryshme. 

1964 5 

431 Urdhëresë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Gjirokastër, mbi ruajtjen dhe përmirësimin e mushave. 

1964 5 

432 Relacion i Drejtorisë Ekonomisë Komunale, mbi krijimin e 
ndërmarrjes shtetërore komunale të ujësjellësave Tiranë, së 
bashku me vërejtjet nga dikasteret e ndryshme dhe vendimi 
përkatës. 

1964 13 

433 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme, mbi ekuivalencën e 
shkollave dhe kurseve ushtarake jashtë shtetit me shkollat e 
arsimit të përgjthshëm në RPSH. për efekt gradimi të 
oficerëve, së bashku me udhëzimin përkatës. 

1964 7 

434 Kërkesë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për mbrojtje 
ligjshmërie kundër vendimit të kryearbitrit të lartë Nr.117 datë 
18.10.63 së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

435 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi çeljen e disa 
shkollave mbi planin. 

1964 2 
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436 Letër e Presidentit Ndërkombëtar të Dakaut, drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, mbi 
ngritjen në Dakau, të një monumenti për kujtim viktimave të 
barbarisë naziste. 

1964 3 

437 Informacion dhe relacion i Komitetit Qendror të PPSH. dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë, mbi punën private të punonjësve të 
mjeksisë, si dhe mbi ushtrimin e profesionit në mënyrë private 
për disa mjekë dhe informacion i SH.Manush Myftiu mbi 
ndalimin e punës private të mjekëve. 

1964 19 

438 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi shpërdorimin 
e prodhimit t'ullirit nga fshatarsia. 

1964 3 

439 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 14.11.1964. 

1964 31 

440 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
shpërdorime në shpërblimin e punës dhe administrimin e 
pasurisë në kooperativat bujqësore Synej-Qerret-Durrës. 

1964 15 

441 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa çështje të 
ekonomisë së gjuetisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

442 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi çmuarjen e prodhimit të ullirit dhe fondin e grumbullimit 
për stinën 1964-1965, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

443 Relacion i Ministrisë së Industrisë si dhe Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë, mbi sigurimin e fuqisë punëtore, 
specialistë dhe inxhiniero teknik për veprat industriale që 
ndërtojmë me ndihmën e RP. të Kinës, që vihen në shfrytëzim 
në vitin 1965. 

1964 15 

444 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
krijimin e ndërmarrjes shtetërore të ndërtimit të minierave, si 
dhe vërejtje dhe njoftime përkatëse të dikastereve të 
ndryshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 11 

445 Relacion dhe njoftim i aparatit të Komitetit Qendror të PPSH 
si dhe Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi gjendjen e 
punimeve në uzinën e koksifikimit të bitumit në Qytetin Stalin 
dhe masat që duhen marrë për vënien e plotë në shfrytëzim. 

1964 7 
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446 Relacion dhe njoftim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë 
si dhe Ministrisë së Financave, mbi mbyllljen e punimeve të 
shpimeve për bitum në zonën e vendburimit të Selenicës së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

447 Raporte të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi furnizimin dhe 
trajtimin e punonjësve në qendrat e punës që furnizohen nga 
NSHFP-të dhe mbi ruajtjen e pasurisë socialiste, së bashku me 
vërejtjet përkatëse. 

1964 30 

448 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
përfundimet e arritura në gëlqeroret e Patosit dhe Divjakë. 

1964 4 

449 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi shfrytëzimin e automjeteve nga ndërmarrjet e 
naftës. 

1964 7 

450 Studim i Ministrisë së Financave, mbi format e arkëtimit të 
tatimeve në fshat. 

1964 5 

451 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme, mbi blerjen e 10 
apartamenteve në Romë për banimin e personelit të 
ambasadës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

452 Relacione të zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, dhe Ministrisë së Financave, mbi disa ndryshime në 
vendimin Nr.20 datë 4.1.1960 mbi shpërblimet e udhëtimit për 
përsonat që dalin jashtë shtetit. 

1964 69 

453 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndryshimin e alokacioneve vetiake të punonjësve të 
përfaqësive dipllomatike,. 

1964 8 

454 Relacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe 
Ministrisë së Financave, mbi fshatrat që mund të furnizohen 
me energji elektrike, mbi kriteret për kreditimin e veprave 
energjitike të fshatit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 12 

455 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi dhënie energji elektrike disa fshatrave. 

1964 2 
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456 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
çrregullime të administrimit të pasurisë në repartin e riparimit  
veturave të NSHRAK-ut Tiranë. 

1964 4 

457 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e 
punimeve në stadiumin e Elbasanit. 

1964 2 

458 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen dhe zhvillimin e 
bazës së ftohjes në tregti. 

1964 6 

459 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi kontrollin e ushtruar 
në disa zyra të doganave së bashku me vendimin përkatës. 

1964 14 

460 Relacione dhe projektvendim të zv. Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Abdyl Këllezi, mbi sendet e përdorimit për 
nevojat vetiake e familjare që lejohet importimi me anë të 
postës dhe mbi tagrin doganor të sendeve që sjellin udhëtarët 
tej normave të caktuara, së bashku me projektvendimin e 
Ministrisë së Tregtisë dhe vendimin përkatës. 

1964 24 

461 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi disa masa për përmirësimin e furnizimit të 
popullit me vezë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 13 

462 Relacion, njoftim dhe informacion i zv. Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Abdyl Këllezi, Ministrisë së Tregtisë, si dhe 
Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi mundësinë e rritjes së 
prodhimit të kartolinave për nevojat e tregut, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 8 

463 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi zbatimin në lëmin e 
shëndetësisë të detyrave të vendimit të Plenumit të Komitetit 
Qendror të PPSH. në lidhje me ngritjen e mëtejshme të 
gjëndjes ekonomike, sociale dhe kulturale të fshatit. 

1964 15 

464 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi gjendjen 
epidemiologjike të vendit. 

1964 10 

465 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimit Nr.51 datë 
2.3.1959 për pakësimin e mëtejshëm të vdekjeve në fëmijët. 

1964 16 

466 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
shpërndarjen e gjedhëve me vlerë zooteknike. 

1964 4 
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467 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e 
bilancit të drithërave të bukës për 9/mujorin e vitit 1964. 

1964 3 

468 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
plotësimin e mungesës së mjeteve të xhiros të disa 
ndërmarrjeve të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

469 Raport i Komitetit Shetëror të Punës dhe Pagave, mbi gjendjen 
e normimit të punës në sektorët kryesor ekonomik. 

1964 15 

470 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
shpërblimin e punëtorëve të pastrimit të kromit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

471 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi shtesa 
organike në zyrën e shifrës të Ministrisë P. të Jashtme, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

472 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi dhënie rroge personale Dule Çarçanit. 

1964 1 

473 Relacion e Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kërkesën 
personale të Zenel Mane Islamajt, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 3 

474 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi përdorimin e 
çimentos nga Ministria e Ndërtimit gjatë vitit 1964. 

1964 3 

475 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
të Tiranës, mbi radhën e ndërtimit të objekteve kryesore të 
qendrës të qytetit Tiranës. 

1964 6 

476 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
Tiranë, mbi shpërnguljen e banesave që ndodhen në zonën e 
varrezave të Sharrës. 

1964 8 

477 Informacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi gjendjen e krahëve të lirë në qytetin e Vlorës dhe 
mbi sistemin e pjesshëm të tyre. 

1964 4 

478 Plotësimi i planit muajit nëntor 1964 (sipas të dhënave 
operative). 

1964 8 
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479 Njoftime të Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi mundësinë e sigurimit të fuqisë 
punëtore për Kombinatin e Tekstileve "Mao Ce Dun" Berat. 

1964 9 

480 Njoftim i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi afatin e lëvrimit të materialeve dhe paisjeve për veprat që 
ndërtojmë me ndihmën e RP. të Kinës. 

1964 6 

3 Vendimet Qarkulluese.   

481 Protokoll i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 17.12.1964. 

1964 23 

482 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e gjedhëve me vlerë 
zooteknike koop. bujqësore. 

1964 7 

483 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave shtetërore 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lënien pa fuqi të 
pikës 6 të vendimit Nr.210 datë 31.5.1955, mbi masat për 
organizimin dhe funksionimin e Arkivave Shtetërore të RP. të 
Shqipërisë. 

1964 6 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro dhe me tatim mbi xhiro për pjesët e këmbimit 
për auto-traktora, të prodhuara në vend. 

1964 27 

485 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi prishje vendimesh të 
arbritrazhit shtetëror, me materialin përkatës. 

1964 11 

486 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh, me 
materialin përkatës. 

1964 39 

487 Relacion i Bashkimit Qendror Koop. Artizanatit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve të shitjes me 
pakicë të disa qilimave prodhuar për eksport. 

1964 7 

488 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim pasurie të 
paluajtëshme. 

1964 5 

489 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi organikën e 
përfaqësisë së RP.të Shqipërisë në R. e Brazilit si dhe, mbi 
ngritjen e legatës së RP. të Shqipërisë në Itali në rang 
ambasade. 

1964 13 
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490 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për përmirësimin e 
gjendjes ekonomike të koop.bujqësore të rrethit të Skraparit. 

1964 11 

491 Relacione dhe informacione të dikastereve të ndryshme si dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Gjirokastër 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
përdorimin me ekonomi të bukës dhe nënprodukteve të tyre. 

1964 48 

492 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e një 
antari të kolegjumit të Komitetit Shtetëror të Punës dhe 
Pagave dhe përbërjen e kolegjumit të Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 7 

493 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin  e kaldajave 
në ndërtesat e banimit me paisje për ngrohje të përqendruar. 

1964 9 

494 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e disa apartamenteve për strehimin e familjeve të 
amnistuar që kthehen nga jashtë së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 16 

495 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi çmimet e artikujve ushqimorë. 

1964 28 

496 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
strukturën organike të Ministrisë së Bujqësisë. 

1964 27 

497 Relacion dhe kërkesë e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, si 
dhe Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendim, i Këshillit 
të Ministrave, mbi furnizimin me energji elektrike nga rjetet e 
tensionit të lartë  të Rep. ushtarak Nr.9951 në Lushnjë. 

1964 7 

498 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të stofit të leshtë artikull 770 dhe të bazenit të 
pambuktë, si dhe të peshqirëve prodhim vendi. 

1964 10 

499 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për tulla me 6 
birra. 

1964 5 

500 Relacion i Ministrisë P.të Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi marrëveshjen kulturale midis RP. të 
Shqipërisë dhe Republikës Algjeriane demokratike dhe 
popullore. 

1964 12 
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501 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fuqi punëtore e fond 
pagash për disa punime komunale. 

1964 7 

502 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në planin e 
investimeve të vitit 1964 për drejtorinë speciale. 

1964 3 

503 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë Industrisë 
dhe Ministrisë Financave si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e kostos dhe të çmimeve me 
shumicë në industrinë e tekstileve. 

1964 10 

504 Promemorie e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e një fondi 
për dhënie shpërblimi punonjësve të dalluar. 

1964 6 

505 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e varrit të 
Kryetarit të Kuvendit Popullor dhe dekan i fakultetit të 
mjeksisë Dr.Medar Shtylla. 

1964 2 

506 Parashtresë e Komitetit Ekzekutiv të rrethit Tiranë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shëmbjen e disa 
ndërtesave për rreth pallatit të Kulturës në Tiranë. 

1964 8 

507 Propozim dhe njoftim i Bashkimit Qendror koop. të 
Artizanatit dhe Ministrisë Financave si dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi çmimet me filtro kartoni, lartësi gjer 115 
M/M për automjete. 

1964 8 

508 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi traktatin e tregtisë dhe 
lundrimit midis RP. të Shqipërisë dhe Republikës Franceze. 

1964 11 

509 Propozim i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtesën e kufirit të financimit për punimet e 
ndërtim montimit të hidrocentralit Bistrica e parë. 

1964 4 

510 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e rregullores së brendshme të 
Ministrisë Financave. 

1964 15 

511 Raport dhe promemorje e Ministrisë Komunikacioneve dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-ve dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e qëndrave radiotransmetuese dhe 
radio-marrëse. 

1964 27 
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512 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e banesave 
familjare në disa rrethe për nevojat e reparteve të kufirit. 

1964 3 

513 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
rregulla për tregtimin  e prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1964 9 

514 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e konvikteve 
për Universitetin Shtetëror të Tiranës. 

1964 2 

515 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dënimin disiplinor të 
Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
të Gjirokastrës. 

1964 2 

516 Propozim dhe njoftim i Ministrisë Industrisë dhe Ministrisë 
Financave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet 
për disa modele të reja këpucësh tenisi të presuara. 

1964 5 

517 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënie fondi 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit të Përmetit, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

518 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.114 datë 1.4.1964 për caktimin e numrit të 
gjyqtarëve dhe ndihmës gjyqtarëve të gjykatave popullore. 

1964 3 

519 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpallje zije 
kombëtare. 

1964 7 

520 Relacion i Ministrisë Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e vendit të ndërtimit të derdhjes së 
ujrave (deporatorit) të kanalizimeve të qytetit të Tiranës. 

1964 13 

521 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërndarje farë misri koop. bujqësore për 
mbjelljet e pranverës të vitit 1964. 

1964 4 

522 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes për 
disa asortimente tekstile prej pambuku, me materialin 
përkatës. 

1964 21 

523 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ardhje specialistësh të 
huaj. 

1964 5 

524 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkimin e Zef 
Prendit, si kryetar i Komitetit Ekzekutiv. 

1964 2 
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525 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin pa preventiv 
të disa veprave të ndërtimit. 

1964 4 

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

1964 14 

527 Relacion i Komisionit të Shtetit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi regjistrimin e përgjithshëm të drurëve frutorë. 

1964 9 

528 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përcaktimin e tatimit mbi xhiro të pëlhurës 
100 cm. prodhuar nga koop. e Artizanatit në Krujë. 

1964 6 

529 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e fondit të 
programit të zgjeruar të organizatës së kombeve të bashkuara 
për vitin 1965 dhe 1966. 

1964 11 

530 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të qytetit 
Tiranë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e 
kohës së zbatimit të vendimit Nr.212 datë 17.6.1959 mbi 
zbritjen e çmimeve minimale të grumbullimit të frutave dhe 
zarzavateve. 

1964 3 

531 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovim projektmarrëveshje midis RP. të 
Shqipërisë dhe Republikës së Kubës. 

1964 11 

532 Propozim i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e transportit të mallrave me 
automjete taksi mbi kapacitet mbi 1 gjer më 3 ton. 

1964 3 

533 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Koço 
Theodhosi, dhe Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime dhe 
aprovim çmimesh të reja të bimëve mjeksore. 

1964 12 

534 Propozim i Ministrisë Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënie fondi në valutë. 

1964 5 

535 Relacion dhe njoftime të Ministrisë Minierave dhe Gjeoogjisë, 
Ministrisë Financave dhe Komisionit të Planit të Shtetit si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në kufirin e 
financimit të pusit minierës Mborje Drenovë. 

1964 10 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

536 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
ndërtimin e gazsjellësit nga Bubullima në Marinës, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 8 

537 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në vendimin Nr.410 datë 
20.9.1960 mbi shpërblimin plotësues të kuadrove drejtuese 
dhe të specialistëve të koop. bujqësore. 

1964 17 

538 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të pusit të minierës së qymyrgurit në Mëzez, së 
bashku me skicat përkatëse. 

1964 21 

539 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përfundimin e ndërtesës 
caktuar për seli të ish ambasadës sovjetike. 

1964 3 

540 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e sheshit të depozitimit 
të kromit në bunkerët e Laçit. 

1964 7 

541 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e projektmarrëveshjes për heqjen e 
vizave për pasaportat diplomatike dhe të shërbimit midis RP. 
të Shqipërisë dhe Republikës së Kubës. 

1964 9 

542 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në vendimin 
Nr.82 datë 7.3.1959 mbi ngritjen e shkollës së lartë për aktorë. 

1964 6 

543 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e shitjes me pakicë për artikullin e ri 
fill leshi Nr.3 Pirot. 

1964 9 

544 Propozim i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Industrisë si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e artikujve të rinj, fitil pambuku dhe  filtro nafte për traktora 
prodhuar me fitil pambuku. 

1964 12 

545 Shkresë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, 
mbi lëvizjet e shumta që bëhen nga ana e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
në transferimin e oficerëve. 

1964 1 
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546 Vendime të Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, 
mbi shpronësim toke për shpimin e puseve të thella të 
kërkimit të naftës. 

1964 14 

547 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së 
Financave, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
çmimin e shitjes me pakicë për artikullin e ri shkrepse guzhine 
me 150 fije kutia, prodhim vendi. 

1964 19 

548 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e tri depove për 
vendosjen e pambukut. 

1964 6 

549 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimin me shumicë pa 
tatim mbi xhiro për qymyrgurin e Alarupit. 

1964 4 

550 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet për asortimentin e ri konjak i 
stazhionuar 3/vjeçar me raki rrushi 26 gradë. 

1964 5 

551 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të qytetit të Tiranës të fondit të nevojshëm për 
ndërtimin e kafes "Parku". 

1964 5 

552 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shfuqizimin e 
vendimeve të Këshillit të Ministrave Nr.61 datë 9.3.1964 dhe 
213 dt.3.6.1964, për shembjen e ndërtesave dhe ndërtimin e 
rrugës për rreth Pallatit të Kulturës Tiranë. 

1964 5 

553 Propozim dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë 
së Financave, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
masën e tatimit mbi xhiro për llokumin suxhuk me arra. 

1964 11 

554 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
rrethit Durrës dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
punimet për përshtatjen e një ndërtese për hotel në Durrës. 

1964 15 

555 Relacion i Ministrisë P. të Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi njohjen e Qeverisë së Shtetit të Malavisë. 

1964 3 

556 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi asfaltim rrugësh dhe shtimin e fondit të banesave në 
Berat. 

1964 14 
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557 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa shtesa në prodhim dhe në shpërndarje. 

1964 7 

558 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapje ambasade në 
Republikën Demokratike të Vietnamit. 

1964 7 

559 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e fondit të 
drejtorit nga NSHOA-ja. 

1964 3 

560 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.185 datë 4.7.1961 mbi dhënien e kredive për 
ndërtim banesash kuadrove drejtuese që caktohen nga qyteti 
në koop. bujqësore. 

1964 3 

561 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit të 
shkëmbimit të mallrave me Jugosllavinë për vitin 1964. 

1964 10 

562 Njoftim dhe relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Përmet, 
mbi disa shtesa fondesh për ndërtime në Përmet. 

1964 12 

563 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien Ministrisë së 
Arsimit dhe Kulturës të një aparature elektrike për skema. 

1964 5 

564 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi dërgimin jashtë 
shtetit të disa kuadrove për specializim, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

565 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi antarësinë e vendit tonë 
në federatën ndërkombëtare të Arkivave të filmave. 

1964 5 

566 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi krijimin e 
shkollës së oficerëve të plotësimit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 6 

567 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi çmimet e artikujve të rinj pëlhurë mëndafshi, pambuku, 
kanatjere dhe beze. 

1964 64 

568 Kërkesë e Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi rritjen e kufirit të financimit të fabrikës së 
qelqit Korçë. 

1964 6 
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569 Relacion dhe propozime të Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Industrisë dhe Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë të pllakave të zdrukthit. 

1964 8 

570 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
fiskulturën. 

1964 4 

571 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kriteteret e hapjes së 
shkollave të mbrëmjes dhe me korrespondencë. 

1964 7 

572 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi  disa shtesa dhe 
ndryshime në vendimin Nr.85 datë 16.2.1960 mbi normat 
materiale ditore të ushqimit në institutcionet shëndetësore dhe 
shtëpitë e pushimit. 

1964 16 

573 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e shërbimit 
të mjekut të rojes në institucionet shëndetësore me shtretër 
dhe mbi shpërblimin e mjekut për punën që kryen në klinika e 
poliklinika jashtë kohës normale të punës. 

1964 9 

574 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa në sektorin e 
arsimit dhe të shëndetësisë. 

1964 7 

575 Relacion, projektvendim dhe parashtresë e Ministrisë së 
Industrisë, Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e 
kufirit të financimit për fabrikën e bukës në Tiranë. 

1964 20 

576 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush 
Myftiu, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi lënie 
pa fuqi të dekretit Nr.1354 datë 1.11.1951, mbi krijimin e 
rezervave të punës, së bashku me vendimin përkatës të 
Këshillit të Ministrave. 

1964 7 

577 Vendime të Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, 
mbi çelje degësh të reja në fakultetin e shkencave të natyrës si 
dhe disa masa për pregatitjen e shpejtë të kuadrit arsimor për 
lëndët shkencore. 

1964 9 

578 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për asortimente të 
reja tekstilesh të pambukta të mercerizuara. 

1964 16 
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579 Vendim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Berat, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
toke bujqësore. 

1964 6 

580 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshim emërtimi në 
organikën e ambasadës së RP. të Shqipërisë të  RP. të Kinës 
dhe shtesë në organikën e Drejtorisë së shërbimit të trupit 
diplomatik. 

1964 6 

581 Relacion dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe 
dikastereve të ndryshme, si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi shtesë fondesh në disa vepra sipas 
preventivave definitive. 

1964 28 

582 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën mujore për 
fëmijët e punonjësve që mbajnë familjen në fshat. 

1964 10 

583 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Bashkimit Qendror 
koop. të Artizanatit, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave 
mbi zbritjen e normave të financimit për rroba të gatshme. 

1964 14 

584 Relacion dhe Protokoll i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në aneksin 
Nr.1 të marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Qeverisë së RSF. të Jugosllavisë  "Mbi masat 
për ndalimin ose zgjidhjen e incidenteve që eventualisht 
mund të ndodhin në të ardhmen në vijën e kufirit shtetëror 
Shqiptaro-Jugosllav". 

1964 12 

585 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin në administrim 
të tokës për sigurimin e lëndës së parë të fabrikës së tullave në 
Shkodër. 

1964 5 

586 Propozim dhe njoftim i Bashkimit Qendror të koop. të 
Artizanatit dhe Ministrisë së Financave, si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi çmime për asortimente të reja 
pëlhurësh prej zhuke dhe për artikuj të rinj perdesh prej 
pëlhurësh zhuke. 

1964 15 
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587 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.275 datë 24.6.1960 mbi përmbajtjen në yndyrë të 
qumështit dhe të kosit të konsumit të gjerë dhe mbi 
prodhimin e gjalpit nga skremimi i qumështit të konsumit të 
gjerë. 

1964 3 

588 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi  xhiro për 
një  tip të ri arkë druri për ambalazhimin e marmalatës. 

1964 11 

589 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet për artikuj të rinj prej pambuku 
prodhim vendi për qepje me makinë. 

1964 12 

590 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarjes 
shtetërore metalurgjike të bakrit në Kukës. 

1964 15 

591 Propozim dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimeve, mbi çmimet për artikullin e ri 
duhan i grirë për llullë i amballazhuar në kuti kartoni me 
përmbajtje 50 gram, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 14 

592 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përjashtimin e pjesshëm 
të dorëzimit të detyrimit të drithërave të bukës disa 
kooperativave bujqësore të zonave kodrinore. 

1964 5 

593 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e nënstacionit 110/356 kv. në 
qytetin e Korçës. 

1964 11 

594 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Tiranës dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e shtëpive 
të disa fshatrave në katundin Dome të rrethit të Tiranës. 

1964 12 

595 Propozim i Bashkimit Qendror i Kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e shitjes me 
pakisë të radiove me vajguri. 

1964 4 

596 Projektdekret mbi marrëveshjen tregtare midis RP.të 
Shqipërisë dhe Republikës së Finlandës së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 11 
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597 Propozim i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në panairet dhe 
ekspozitat ndërkombëtare gjatë vitit 1965. 

1964 16 

598 Propozime të Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet me shumicë me tatim dhe pa tatim 
mbi xhiro të artikullit të ri bateri 6 v. 84 H. për automjete 
prodhuar ne vend. 

1964 14 

599 Propozim i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit të 
duhanit filiza të njoma. 

1964 5 

600 Vendim i Komisionit për çështje agrare pranë Komitetit 
Ekzekutiv të rrethit Korçë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpronësim tokë bujqësore. 

1964 6 

601 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e legatës së RP. të 
Shqipërisë në Francë në rang ambasade. 

1964 5 

602 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin e shitjes me pakicë të artikullit të ri 
pëlhurë pambuku me ngjyra dhe me vaj, me gjerësi 160+3 cm. 

1964 9 

603 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për artikuj të rinj 
stofra leshi (shajak) artikull 855 dhe 860. 

1964 10 

604 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për artikuj të rinj, 
çorape sporte najloni për fëmijë, prodhim vendi. 

1964 11 

605 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh. 1964 197 

606 Relacion i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të 
Shqipërisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.224 datë 
16.6.1958 "Mbi lejet plotësuese". 

1964 5 

607 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi pagat personale. 

1964 8 
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608 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë në vendimin 
Nr.387 datë 12.10.1959 "Mbi disa masa për ngritjen e 
mëtejshme të nivelit arsimor të kuadrove të shtetit". 

1964 4 

609 Propozim dhe njoftim i Bashkimit Qendror koop. të artizanatit 
dhe Ministrisë së Financave si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet për artikuj të rinj, këpucë dimërore 
me 1/2 qafe dhe me hastar peliçe, këpucë speciale model 
veror dhe pantofla me qafë me hastar peliçe për gra. 

1964 20 

610 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe Komitetit 
ekzekutiv të rrethit Sarandë, si dhe vendim i Këshilllit të 
Ministrave, mbi furnizimin me energji elektrike të qytetit të 
Delvinës nga hidrocentrali Bistricë Nr.2. 

1964 16 

611 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e shtetit të 
Maltës dhe të Qeverisë së tij. 

1964 6 

612 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.392 datë 2.12.1963 "Mbi aprovimin e 
projektbuxhetit të shtetit për vitin 1964". 

1964 3 

613 Propozim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë për 
vajrat lubrifikante prodhim vendi. 

1964 7 

614 Propozim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro të bitumit fluksat tip i III-të . 

1964 15 

615 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e artikullit të ri pllaka zdrukthi me 
trashësi 5 m/m. 

1964 8 

616 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimin me shumicë pa tatim mbi xhiro dhe 
mbi tarifën e tatimit mbi xhiro të kartonit prodhim vendi. 

1964 7 

617 Propozim i Bashkimit Qendror të koop.të Konsumit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit 
të qepëve të thata për eksport. 

1964 6 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

618 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e mbeturinave 
(hirave dhe skorjeve) të qymyr gurit, zhavorit të bitumit dhe 
mbeturinave të bitumit të Selenicës. 

1964 11 

619 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e dëshmimtarëve 
dhe përkthyesit që thirren nga organet e hetimit dhe nga 
gjykatat. 

1964 12 

620 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi çelje shkollash fillore, tetëvjeçare 
dhe të mesme. 

1964 6 

621 Kërkesë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, mbi një shtesë 
në planin e bursave për vitin 1964-1965, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 6 

622 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrëveshjen për 
bashkëpunimin kultural midis RP. të Shqipërisë dhe 
Republikës Arabe të Bashkuar. 

1964 15 

623 Propozim i Ministrisë së Tregtisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të qytetit Tiranë si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi uljen e çmimeve të disa lloj rrushëve. 

1964 6 

624 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
ekonomive ndihmëse. 

1964 12 

625 Relacion dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe 
dikastereve të ndryshme, si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes industriale shtetërore e 
uzinës metalike në Gjirokastër. 

1964 13 

626 Projektvendim dhe njoftime të Ministrisë së Industrisë dhe 
dikastereve të ndryshme, si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes industriale shtetërore 
të letrës në Kavajë. 

1964 11 

627 Relacion dhe procesverbal i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të rrethit Gjirokastër dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi meremetimin e urës mbi lumin Drino 
(Gjirokastër). 

1964 12 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

628 Njoftim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në planin e 
investimeve të vitit 1964. 

1964 14 

629 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënie shpërblimesh për 
zbulimin e vend-burimeve të reja të mineraleve të dobishme. 

1964 11 

630 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi thirrjen e një 
numri rezervistësh për paradën ushtarake të vitit 1964, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

631 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e republikës së Zambias. 

1964 6 

632 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Koço 
Theodhosi, dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
për artikuj të rinj bulmeti. 

1964 6 

633 Kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi zbritjen e çmimeve të shitjes me pakicë të 
tricomicidit të importuar. 

1964 11 

634 Relacion i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave, dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organikën e institutit 
pedagogjik 2/vjeçar "A.Xhuvani". 

1964 8 

635 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë të druve të zjarrit 
për familjet që banojnë pranë stabilimenteve të sharrave në 
zonat pyjore. 

1964 8 

636 Propozim i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi 
xhiro, masat e tatimit mbi xhiro dhe rabati për mishin peshë e 
therur. 

1964 12 

637 Relacion dhe kërkesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar dhe Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e kontrollit të 
Bankës së Shtetit mbi fondin e pagave për punonjësit e 
nxjerrjes së mineralit në NMSH Fosfotiteve Bularat. 

1964 15 
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638 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Shkodër dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
shtëpish të disa fshatarëve në katundin Bajzë të rrethit të 
Shkodrës. 

1964 7 

639 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
B.Curri dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
toke bujqësore. 

1964 9 

640 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim toke 
bujqësoe për ndërtimin e kanalit të ujravet ë larta, për 
mbrojtjen e veprave industriale në qytetin e Fierit. 

1964 6 

641 Projektvendim i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e tarifës tatimit mbi 
xhiro për pëlhurën për thasët prej zhuke. 

1964 7 

642 Propozim i Bashkimit Qendror koop.Konsumit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi  çmimet e grumbullimit për 
eksport të portokalleve vetëm prej kohën prej fillimit të 
prodhimit gjer më 15.12.1964. 

1964 7 

643 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e tokave bujqësore 
për nevojat e shpimit të një pjese të puseve të shfrytëzimit për 
vitin 1965. 

1964 12 

644 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpimet e farës së 
lirit për mbjellje dhe të farës për industrializim. 

1964 20 

645 Relacion i Komitetit bektashian dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovim ndryshimesh në statutin e Komitetit 
bektashian Shqiptar. 

1964 31 

646 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për artikuj të rinj 
ullinj vajorë të kripur. 

1964 15 

647 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për atikuj të rinj 
çorape pambuku me fill Nr.65/1 për burra dhe për gra. 

1964 17 
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648 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Korçë, mbi aprovimin e nxënësave në ekonomi në 
gurgdhëndës dhe relacion i Ministrisë së Ndërtimit mbi 
hapjen e kurseve me ndërprerje nga puna për murator, 
karpentjer e saldator, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 16 

649 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi avancim 
fondesh për fillimin e punimeve të ndërtimit të disa shkollave, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 8 

650 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e dy 
specialistëve në Republikën e Kubës. 

1964 5 

651 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e përkohshme të 
grumbullimit për eksport të disa prodhimeve bujqësore. 

1964 7 

652 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për artikuj të rinj këpucë me fjapë Nr.35-38 pa 
qafa(gjysma) për të rinj, prodhuar me suprinë vaqeti dhe 
shollë gome automjeti. 

1964 2 

653 Propozim i Bashkimit Qendror të kooperativave të artizanatit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë për artikuj të rinj perdesh prodhuar me pëlhurë prej 
zhuke. 

1964 10 

654 Projektvendim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi rritjen e planit të 
shpim kërkimeve të thella të naftës. 

1964 12 

655 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijim Ministrie dhe 
emërim ministri. 

1964 5 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

656 Relacion dhe promemorje e Ministrisë së Ndërtimit si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e planit të 
përdorimit të çimentos për vitin 1964, Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 12 

657 Propozime të Komitetit Qendror të PPSH dhe Ministrisë së 
Financave si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
dërgimin jashtë shtetit të disa kuadrove për specializim. 

1964 26 

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

1964 5 
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659 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim tokash bujqësore. 

1964 6 

660 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi shpronësimin e tokës për nevojat e ndërtimit 
dhe të shfrytëzimit të fabrikës së tullave silikate në Tiranë, së 
bashku me planimetrinë përkatëse. 

1964 8 

661 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, dhe propozim i Ministrisë së Industrisë, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimet e asortimentit të 
ri fill leshi prodhuar me 100% lesh merinos të hollë të cilësisë 
ekstra dhe të parë. 

1964 18 

662 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e disa 
punonjësve për ekspozitën "Shqipëria në 20 vjetorin e saj". 

1964 5 

663 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen e rangut të 
ambasadorit. 

1964 5 

664 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për artikuj të rinj, 
këpucë fëmijësh me fjapë dhe me shollë gome. 

1964 21 

665 Relacion i Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit 
Lushnjë, mbi shpronësim pasurie të paluajtëshme, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 11 

666 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkim nga detyra e 
Zëvëndës Ministrit. 

1964 6 

667 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.38 datë 7.1.1960, mbi normat e paisjes me 
veshmbathje të kursantëve në shkollat e rezervave të punës. 

1964 10 

668 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e shoferave dhe 
shitësave të biletave (fatorinove) të atobuzave urban të 
NTASH udhëtarëve Tiranë. 

1964 2 

669 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Drejtorisë 
së Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi disa çështje 
të krijimit dhe përdorimit të fondit të pandashëm dhe atij 
tranzitor në koop.bujqësore. 

1964 20 
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670 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi marëdhëniet e 
Drejtorisë së rezervave shtetërore me të tretët. 

1964 18 

671 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë 
Bujqësore, mbi ndërtimin e banesave private në NBSH-të dhe 
SMT-të. 

1964 5 

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

1964 2 

673 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i zv.Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Abdyl Këllezi dhe aparatit të Komitetit 
Qendror të PPSH., për përdorimin e hotelit turistik 
"Apollonia" në Durrës për miqtë e huaj që kalojnë pushimet në 
vendin tonë. 

1964 9 

674 Qarkore dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
dhënies së dokumentave të pronësisë për pasuritë e ndodhura 
në Shqipëri dhe të dëmtuara nga lufta. 

1964 4 

675 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin e 
mbeturinave ushqimore të restoranteve dhe mencave. 

1964 5 

676 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e përdorimit 
të fondit të pagës së punës të punonjësve të ndërmarrjeve 
bujqësore dhe të grumbullimit. 

1964 7 

677 Qarkore dhe udhëzim të Këshillit të Ministrave si dhe 
informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat e luftimit 
kundra krimbit të kuq dhe krimbit të boçës së pambukut. 

1964 11 

678 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e 
shpërndarjes së mallrave të konsumit të gjerë në vend. 

1964 5 

679 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, dhe Ministrisë së Bujqësisë, si dhe udhëzime  të 
Këshillit të Ministrave, mbi përcaktimin e vijës së verdhë të 
sektorëve të NSHG-ve, NSHRD-ve, NLB-ve dhe mbi 
ndërtimet në ekonomitë ndihmëse të dikastereve, etj. 

1964 15 

680 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi rikthimin e punëtorëve 
në fshat. 

1964 5 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

681 Relacion i Bashkimit Qendror Koop. të Konsumit dhe 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, si dhe qarkore e 
udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mos përfshirjen në 
bilancin e drithrave të bukës të prodhimit të drithit të 
kopshteve në përdorim personal me madhësi gjer dy dylym të 
anëtarëve të koop.bujqësore. 

1964 20 

682 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e kontratës në 
lidhje me ndërtimin e uzinës së plehrave azotike. 

1964 7 

683 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e farës së 
patates. 

1964 3 

684 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi urdhër shërbimet e 
personave që shkojnë jashtë shtetit. 

1964 4 

685 Urdhëra të Këshillit të Ministrave, mbi masat për analizën e 
plotësimit të planit dhe zotimeve gjatë vitit 1964 dhe 
zbërthimin, shtruarjen e planit, marrjen e zotimeve dhe 
përcaktimin e detyrave për vitin 1965. 

1964 8 

686 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit 
Skrapar dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e një 
shpërblimi të menjëhershëm disa kryetarëve të kooperativave 
bujqësore të rrethit të Skraparit. 

1964 7 

687 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë së bashku me vërejtjet 
përkatëse të dikastereve të ndryshme dhe urdhër i Këshillit të 
Ministrive, mbi shkurtimin e afatit të therrjes së qingjave 
meshkuj nga ana e NBSH-ve koop.bujqësore dhe ekonomive 
bujqësore individuale. 

1964 6 

688 Propozim i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe urdhër 
i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni të 
përhershëm për legjislacionin e punës. 

1964 5 

689 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e qendrës së 
NBSH-së së rritjes së derrit të rrapezës në rrethin e Lushnjës. 

1964 4 

690 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen në 
mbledhjet e byrosë së çmimeve. 

1964 2 

691 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi kopshtet personale të 
familjeve që kthehen nga qyteti në fshat. 

1964 4 
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692 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi konsumin e bukës së 
misrit. 

1964 4 

693 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e traktorëve 
dhe të plugjeve në punim dhe mbjelljen e tokave. 

1964 2 

694 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi ngarkimin e sekretarëve 
të organizatave të partisë me punëra të ndryshme. 

1964 2 

695 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi disa detyra të shtruara 
nga pleniumi i Komitetit Qendror të PPsh. mbi intesifikimin e 
bujqësisë. 

1964 5 

696 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e digave të 
rezervuarve të ujit me shkarkuesa. 

1964 1 

697 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi shitjen e një bunkeri 
Kolonel Çelo Arëzës. 

1964 2 

698 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi ankesën e qytetarit Vasil 
Dhimitër Xhumba. 

1964 3 

699 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje të disiplinës 
së planit lidhur me hapjen e disa shkollave. 

1964 2 

700 Informacion mbi disa çështje të dala nga kontakti i Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, me bazën dhe shtruar 
prej tij aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje. 

1964 244 

701 Përshëndetje e Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RPSH. 
Mehmet Shehu, dhe kryetarit të Këshillit të Ministrave të RPK. 
Çuen Lai, në pritjen e dhënë në Shkodër, për nder të 
delegacionit Qeveritar të RP. të Kinës. 

1964 9 

6 Sekretaria e përgjithshme.   

702 Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
23.1.1964, mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për strukturën 
e kostos së punimeve në ndërmarrjet gjeologjike si dhe të 
projektplanit të çështjeve, së bashku me urdhëresën përkatëse 
të Këshillit të Ministrave. 

1964 16 
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703 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
20.3.1964, mbi shqyrtimin e raportit për punën e arbitrazhit 
shtetëror pranë Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1963, të 
projektvendimit për hartimin e protokollmarrëveshjeve dhe 
lidhjen e kontratave dhe të projektdekretit për vetë tatimin e 
popullsisë fshatare, së bashku me raportin e relacionin 
përkatës të Komisionit të Planit të Shtetit dhe aparatit të 
Këshillit të Ministrave. 

1964 36 

704 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.5.1964, mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin e rregullores 
mbi ruajtjen, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e makinerisë 
aprovuar me vendimin e Këshilli të Ministrave Nr.472 datë 
21.12.1955, së bashku me raportin përkatës të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit. 

1964 28 

705 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
17.8.1964, relacion dhe raport të Komisionit të Planit të Shtetit 
dhe Ministrisë Financave mbi plotësimin e planit të Shtetit për 
6/mujorin e parë të vitit 1964. 

1964 105 

706 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.6.1964, mbi shqyrtimin e raportit për shfaqjet e dëmshme 
në lidhje me ruajtjen dhe trajtimin e pasurisë socialiste dhe 
masat për mënjanimin e këtyre shfaqjeve, së bashku me 
raportin përkatës të Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1964 242 

707 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
14.9.1964, mbi shqyrtimin e raportit për gjendjen e cilësisë së 
prodhimeve, së bashku me materialin përkatës. 

1964 88 

708 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
26.10.1964, informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të 9/mujorit janar-shtator 1964 si dhe 
buxhetin konsuntiv i shtetit për vitin 1963, dhe vendimi 
përkatës i Këshillit të Ministrave. 

1964 128 
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709 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
datë 18.11.1964, projektligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor 
të R.P.SH. mbi projektbuxhetin e Shtetit për vitin 1965, së 
bashku me raportet dhe pasqyrat përkatëse, mbi plotësimin e 
planit të vitit 1964 dhe planin e zhvillimit ekonomik dhe 
kultural të R.P.SH për vitin 1965. 

1964 312 

710 Procesverbal të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
15.6.1964 dhe 16.12.1964, dekret i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, udhëzim dhe vendim i Këshillit të Ministrave me 
materialin përkatës mbi pasaportizimin e shtetasve në qytete 
dhe, mbi ndalimin e të ndoturit të ujrave detare të RPSH. 

1964 89 

711 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur me 
15.6.1964, 14.9.1964 dhe 14.12.1964 mbi projektplanin e 
çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 3/mujorit të tretë të vitit 
1964, gjatë 3/mujorit të katërt të vitit 1964 dhe tremujorit të 
parë të vitit 1965. 

1964 35 

712 Relacion i Ministrisë P. të Brendshme si dhe procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 16.112.1964, 
mbi shqyrtimin e projekturdhëresës për lëndët helmonjëse me 
efekt të fortë, të projekurdhëresës për ngritjen dhe 
mirëmbajtjen e aparateve  shumëzuese për botim dhe të 
projekturdhëresës përbërjen, përdorimin dhe ruajtjen e vulave 
zyrtare. 

1964 37 

713 Procesverbale të mbledhjes të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave mbajtur gjatë vitit 1964. 

1964 307 

714 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit, mbi projektidenë e 
zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës popullore gjatë 
5/vjeçarit të katërt të vitit 1966-1970. 

1964 406 

715 Relacion dhe pasqyra mbi domosdoshmërinë dhe leverdinë 
ekonomike të ndërtimit të disa veprave gjatë 5/vjeçarit të 
katërt të vitit 1966-1970. 

1964 432 

716 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrepondencë me 
Ministrinë e Financës, mbi forcimin e organeve të planifikimit 
në të gjitha hallkat e aparatiti shtetëror. 

1964 13 
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717 Qarkore të Këshillit të Ministrave, drejtuar të gjitha 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi masat për analizën e 
plotësimit të planit dhe zotimeve gjatë vitit 1964 dhe 
shtruarjen e planit për vitin 1965. 

1964 15 

718 Udhëzime, urdhëresë dhe relacione të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin dhe sistemimin e fuqisë punëtore 
dhe organizimin socialist të punës. 

1964 98 

719 Vendime të Byrosë Politike dhe Sekretariatit të Komitetit 
Qendror të PPSH, dhe korrespondecë e Këshillit të Ministrave 
me Presidiumin e Kuvendit Popullor, mbi emërim dhe 
shkarkim ambasadorësh. 

1964 25 

720 Raport i Arbitrazhit të Lartë, mbi aktivitetin e 6/mujorit të 
parë të vitit 1964, për këtë institucion informacione dhe 
korrepondencë e Këshillit të Ministrave me arbitrazhin e lartë, 
mbi aktivitetin e Arbitrazhit të Lartë. 

1964 103 

721 Relacione dhe informacione e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e P.të Brendshme, mbi shkeljen e 
dispozitave ligjore dhe çrregullimin në institucione dhe 
ndërmarrje. 

1964 21 

722 Letër e Komitetit Qendror të Partisë të PPSH, drejtuar gjithë 
instucioneve dhe Komiteteve të Partisë, mbi luftën e partisë 
kundër paragjykimeve fetare. 

1964 11 

723 Relacion i Shokut Haxhi Lleshi, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi disa probleme ekonomike të rrethit të 
Skraparit, si dhe shkresë e Komitetit Ekzekutiv të rrethit 
Skrapar, mbi disa çështje të mobilizimit të popullit për 
ndërtimin e objekteve ushtarake. 

1964 8 

724 Telegram i Presidentit të Republikës Demokratike të 
Vietnamit dhe Kryeministrit të Qeverisë  së Republikës 
Demokratike të Vietnamit dërguar shokut Haxhi Lleshi e 
Mehmet Shehu, ku falenderojnë për urimet e dërguara me 
rastin e rizgjedhjes së tyre në funksionet përkatëse. 

1964 1 
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725 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi krijimin e 
arkivit të përhershëm e të pavarur të Ministrisë Punëve të 
Brendshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 13 

726 Relacion i Institutit hidrometeorollogjik, mbi reshjet 
shumëvjeçare në vendin tonë. 

1964 12 

727 Informacion i Komitetit të Partisë të rrethit Korçë drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi disa probleme që kërkojnë zgjidhje 
nga organet qendrore. 

1964 29 

728 Relacion i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, mbi disa masa për 
përmirësimin e kushteve të jetesës në fshat. 

1964 4 

729 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mosngarkimin e 
sekretarëve të organizatave në komisione të ndryshme. 

1964 1 

730 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e marjes në 
punë të pastruesve të pallateve shtetërore. 

1964 1 

731 Skica dhe projekte, mbi sistemin energjitik të godinës së 
Këshillit të Ministrave. 

1964 11 

732 Relacion i Ministrisë P.të Jashtme, mbi varrimin e 
personaliteteve zyrtare, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 20 

733 Kërkesë e Vangjel Manushit dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave për të shkuar në Itali përkohësisht. 

1964 4 

734 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave, me 
Komitetin ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit Elbasan, 
mbi lënien në zotërim të Ibrahim Biçakut të sendeve me vlerë 
dhe orendive shtëpiake të tij. 

1964 2 

735 Telegram drejtuar Komitetit Qendror të PPSH, Këshillit të 
Ministrave dhe Frontit Demokratik të RPSH, mbi festimin e 20 
Vjetorit të Çlirimit të Atdheut, si dhe telegrame mbi 
angazhimet e marra nga Komitetet e partive dhe komitetet 
ekzekutive të rretheve për realizimin e planit të shtetit, me 
vendimin përkatës. 

1964 118 

736 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Mbrojtjes, mbi 
normën e ushqimit të efektivit të Flotës luftarake detare dhe 
projektudhëzim mbi ushqimin e ushtarakëve aktivë dhe 
rezervë gjatë zboreve stërvitore. 

1964 8 
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737 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
institucioneve qendrore, mbi vërtetimin e pjesëmarrjes në 
luftën Nacional-Çlirimtare. 

1964 3 

738 Korrespondencë e Ministrisë Punëve të Brendshme, me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi lidhje pensioni disa 
oficerëve të çmobilizuar. 

1964 5 

739 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënien e 
flamurit luftarak Gardës së RPSH. me materialin përkatës. 

1964 6 

740 Korrespondencë e Ministrisë P.të Brendshme me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi shtimin e normës së mishit për 
qentë. 

1964 4 

741 Vendim, relacione dhe korrepondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e P.të Jashtme, mbi marrëdhëniet e 
vendit tonë me shtetet e tjerë dhe mbi qëndrimin e vendit  
tonë nëpër probleme dhe ngjarje ndërkombëtare dhe 
përdorimin e fondit të programit të zgjeruar të OKB-së për 
vitin 1965-1966. 

1964 69 

742 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe atë të Mbrojtjes, 
mbi ndërtimin e objekteve të Poliçanit Gramshit dhe objekteve 
të tjera speciale. 

1964 46 

743 Relacion i Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm të SHNUM-it, 
mbi statutin e shoqërisë për ndihmë e mbrojtje (SHNUM) 
aprovuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 450 datë 
5.12.1955, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

744 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, mbi bashkëpunimin e organeve të 
pushtetit me degët ushtarake për zbatimin e ligjit mbi 
shërbimin ushtarak të shtetasve. 

1964 3 
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745 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brenshme, mbi punën e 
bërë nga komisioni Shqiptaro-Jugosllav për përmirësimin e 
rrjedhës së lumit Buna dhe përcaktimit të kufirit ndërmjet 
ishullit "Franc Jozef" dhe ishullit "pa emër" si dhe, për çështjet 
e Drinit të Zi Mireshit e Reshanit. 

1964 50 

746 Këshillit të Ministrave vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
marrëveshjen për heqjen e vizave me RP. të Rumanisë. 

1964 1 

747 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi orenditë e ambasadës Sovjetike në 
Tiranë,. 

1964 5 

748 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbylljen e ambasadës së 
RP të Shqipërisë në Irak. 

1964 4 

749 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e Qeverisë së 
Shtetit të Malavisë. 

1964 2 

750 Propozime të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi pagesën e 
qirasë për godinat e përfaqësive tona në RP të Kinës, Koresë, 
Kubës dhe Rumanisë mbi baza reciprociteti, si dhe për 
ngritjen e konsullatës shqiptare ne Stamboll. 

1964 4 

7 Sektori i industrisë.   

751 Raport i Ministrisë së Industrisë, së bashku me procesverbalin 
e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 23.1.1964, mbi disa 
çështje të industrisë mekanike, si dhe mbi plotësimin e planit 
të treguesave tekniko-ekonomik të industrisë mekanike, të 
zgjerimit të prodhimit, cilësisë dhe uljes së kostos dhe 
përqëndrimin e makinave metal prerëse. 

1964 249 

752 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shfuqizimin  më 
të plotë të kapaciteteve prodhuese në dobi të ekonomisë dhe 
masat për zgjerimin e tyre të mëtejshëm, së bashku me 
procesvebalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
4.5.1964, mbi këtë çështje. 

1964 64 
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753 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
15.5.1964, së bashku me vendimin përkatës, mbi disa çështje të 
shpimeve dhe përvetësimeve në ndërmarrjet e kërkimeve të 
naftës si dhe mbi ngritjen e institutit të naftës. 

1964 32 

754 Relacion i Prokurorisë  Përgjithshme, procesverbal i mbledhjes 
së Këshillit të Ministrave datë 15.5.1964, së bashku me 
vendimin dhe udhëzimin përkatës, si dhe informacionin e 
Kontrollit të Shtetit, mbi përvetimet dhe dëmtimet në sharrat e 
Pukës. 

1964 59 

755 Raporte të Ministrisë së Industrisë, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.7.1964, mbi masat e marra për normimin teknik të 
materialeve dhe detyrat për të ardhmen. 

1964 27 

756 Raport i Ministrisë së Industrisë dhe Gjeologjisë, së bashku me 
procesverbalin e mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
14.9.1964, mbi gjendjen e sigurimit teknik e mbrojtjen në punë 
në ndërmarrjet e Ministrisë së Minierave e Gjeologjisë dhe 
Ministrisë së Industrisë. 

1964 21 

757 Informacion i Ministrisë Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
rezultatet gjeologjike gjatë 3/mujorit të parë të vitit 1964, si 
dhe informacion mbi pasurimin e albitofireve të Gurit të Zi. 

1964 41 

758 Studime mbi rërat bituminoze të Patosit dhe raport i 
Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi gjendjen e 
punimeve mbi ngritjen e impiantit për pasurimin e rërave 
bregdetare dhe masat që duhen marrë për vënien e tij në 
shfrytëzim, si dhe mbi zbulimin e elementëve të rrallë dhe 
shfrytëzimin e shkrifërimeve bregdetare. 

1964 93 

759 Studime, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi 
shfytëzimin, pasurimin dhe ngritjen e impiantit të fosforiteve. 

1964 293 

760 Raport i Ministrisë Miniera-Gjeologjisë, mbi punën e institutit 
të studimeve dhe kërkimeve gjeologjike e minerale. 

1964 5 
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761 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjis mbi dhënie 
shpërblimesh për zbulim vendburimesh të reja minerale të 
dobishme, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

762 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, 
Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe institucione të tjera, mbi 
ratifikimin dhe përdorimin e vajrave lubrifikantë të vendit. 

1964 109 

763 Përgjithësim i Prokurorisë së Përgjithshme dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Prokurorinë e 
Përgjithshme, mbi disa shkelje të vendimeve të Qeverisë për 
normativat e konsumit të gomave, vajrave lubrifikant dhe 
karburantëve. 

1964 29 

764 Projektvendim dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institutin hidrometeorologjik mbi një fond të 
organizatës botërore të meteorologjisë, si dhe  mbi punën e 
grupit të meteorologjisë gjatë qëndrimit në Itali. 

1964 50 

765 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Minierave dhe Gjeologjisë, mbi zhvillimin e punimeve 
hidrogjeologjike si dhe, mbi rezervuarin e Visokës. 

1964 44 

766 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave drejtuar Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë e kësaj Ministrie me Këshillin e Ministrave, 
mbi  zbulimin, shfrytëzimin dhe firon me materialin e kromit. 

1964 100 

767 Relacion dhe projektvendim mbi dërgimin e një grupi 
specialistësh të naftës në RP. të Kinës si dhe studime raporte 
dhe relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave mbi shpim dhe 
shfrytëzim si dhe organizimin e ndërmarrjeve të naftës. 

1964 174 

768 Raporte dhe korrespondencë e Ministrisë së Minierave dhe 
Gjeologjisë me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
prodhimin, shpërndarjen dhe projektplanin e vitit 1965 për 
qymyrgurin si dhe studim mbi masat që duhen marrë për 
shtimin e prodhimit të qymyrgurit gjatë pesëvjeçarit të katërt. 

1964 102 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

769 Plan masash për vënien në provë të uzinës së bakrit në Kukës, 
si dhe korrespndencë mbi industrinë e përpunimit të bakrit 
dhe riorganizimin e ndërmarrjeve në industrinë e bakrit, me 
vendimin përkatës. 

1964 72 

770 Relacionet e Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
mundësinë e elektrifikimit të sondave të shpim-kërkimit në 
zonën e gëlqerorëve të Patos-Ballshit dhe përfundimet e 
arrituara në këto kërkime. 

1964 12 

771 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, Minierave dhe Ministrinë e Mbrojtjes dhe 
institucionet e tjera, mbi nevojat për lëndë dhe pjesë këmbimi 
për objekte të ndryshme. 

1964 23 

772 Raport i Ministrisë Miniera-Gjeologjisë, mbi punën e Institutit 
të studimeve dhe kërkimeve gjeologjike e minerale. 

1964 8 

773 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektrregulloren "Mbi dokumentimin e qarkullimit të 
prodhimit, investimet dhe pagat në ndërmarrjet e sharrave 
dhe të shfrytëzimit pyjor", së bashku me vendimet përkatëse. 

1964 86 

774 Projektvendim, mbi rregulloren dhe inspetoriatin shtetëror të 
pajisjeve nën presion si dhe korrespondenca përkatëse. 

1964 27 

775 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Arsimit dhe Industrisë, mbi shfrytëzimin e fonderisë artistike 
dhe mbi prodhimin e makinerive dhe veglave bujqësore. 

1964 19 

776 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ndarjen e 
prodhimeve të ndryshme Durrës në tre ndërmarrje, plan i 
Ministrisë Industrisë, si dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe institucione të tjera, 
mbi prodhimin dhe shpërndarjen e oksigjenit. 

1964 50 

777 Raporte dhe skicat përkatëse, mbi ndërtimin e fabrikës së 
qelqit në Korçë, fabrikës së vajit në Lezhë, nënstacionit elektrik 
të Korçës, korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë mbi ndërtimin e objekteve industriale. 

1964 131 
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778 Njoftime të dikastereve dhe informacion i aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi gjendjen e punimeve në veprat e reja 
industriale, si dhe mbi nevojat në fuqi punëtore për objektet e 
reja industriale dhe mënyra e sigurimit të saj. 

1964 30 

779 Relacion dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 
veprimtarisë së prodhimit të gëlqeres nga koop.e Artizanatit 
në Krujë, Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 21 

780 Informacion i Komisionit të Planit të Shtetit, dërguar aparatit 
të Këshillit të Ministrave lidhur me kontratën për uzinën e 
plehrave azotike, nënshkruar në Pekin midis palës kineze dhe 
Montecatini-it. 

1964 5 

781 Relacion i Ministrisë Ndërtimit, mbi vënien në provë të 
fabrikës së shtyllave hekurbetoni të centrifiguara dhe shtesë 
fondi për përfundimin e saj, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 14 

782 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi përfundimet e arritura 
në industrinë e çimentos dhe masat për të ardhmen. 

1964 18 

783 Studime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe institucione të tjera, 
mbi prodhimin dhe shpërndarjen e tullave, me vendimet 
përkatëse. 

1964 220 

784 Studime mbi furnizimin me energji elektrike të zonës Bulqizë-
Martanesh dhe Prenjas-Pogradec, studime, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi furnizimin dhe prodhimin e 
energjisë elektrike. 

1964 163 

785 Studim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, mbi shfrytëzimin 
energjitik të lumit të Shushicës. 

1964 71 

786 Planimetria e NISH Ushqimores Berat, studime, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi zhvillimin e industrisë ushqimore. 

1964 180 

787 Studime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe institucione të tjera, 
mbi prodhimin dhe zhvillimin e industrisë së peshkut, me 
vendimin përkatës. 

1964 127 
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788 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, mbi zhvillimin e industrisë së cigareve 
dhe duhanit. 

1964 72 

789 Korrespondencë e Ministrisë Industrisë me aparatin e Këshillit 
të Ministrave, mbi grumbullimin dhe përpunimin e ullirit, lule 
diellit dhe mishit. 

1964 60 

790 Relacione të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe 
Gjeologjisë dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijim 
ndërmarrjesh. 

1964 41 

791 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë, mbi zhvillimin e 
industrisë tekstile dhe plasmasit. 

1964 53 

792 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe institucione të tjera, mbi përmirësimin e cilësisë 
në industrinë e lëkurëve dhe shollës. 

1964 52 

793 Studime, raporte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Industrisë, mbi kultivimin dhe përdorimin e 
kallamit për prodhimin e mëndafshit artificial. 

1964 35 

794 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi realizimin e planit të asortimenteve dhe 
përmirësimin e cilësisë së prodhimeve në industrinë e 
mallrave të konsumit të gjërë. 

1964 43 

795 Relacion i Ministrisë së Industrisë, së bashku me skicat 
përkatëse mbi rrugët e brendshme pyjore, si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi hapje rrugësh pyjore dhe shfrytëzimin e 
pyjeve. 

1964 80 

796 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe institucione të tjera 
mbi lëndën e drurit dhe përpunimin e saj, mbi sharrat dhe 
fabrikat e përpunimit të drurit, me vendimin përkatës. 

1964 155 

797 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë, mbi shtesa fondi për përfundimin e veprave 
industriale. 

1964 36 
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798 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë, Minierave dhe Gjeollogjisë, mbi 
prodhimin në vend të eksplozivit dhe përdorimin e tij. 

1964 21 

799 Korrespondencë e qarkore e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave, mbi mbulimin e 
mbishpenzimeve në fondin e pagave për ndërmarrjet e 
industrisë dhe minierave. 

1964 97 

800 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Financave, mbi mundësitë e rritjes së prodhimit, zgjerimit të 
asortimentit dhe të ardhurave shtetërore nga industria e 
kozmetikës. 

1964 15 

801 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeollogjisë, mbi 
furnizimin dhe trajtimin e punonjësve në qendrat e punës që 
furnizohen nga NSHFP-të. 

1964 16 

802 Raport e relacione të Ministrisë së Industrisë mbi mbulimin e 
mungesave të mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve 
industriale, me vendimet përkatëse. 

1964 23 

803 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave mbi importimin e mallrave 
industriale. 

1964 23 

804 Raport i Ministrisë së Industrisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi përfundimet e fushatës 6/mujore për 
problemet e organizimit socialist të punës. 

1964 11 

805 Evidencë e Ministrisë së Industrisë, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi realizimin e planit në sektorët e industrisë. 

1964 27 

806 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Industrisë dhe Minierave mbi lëndët djegëse për 
nevojat e Industrisë dhe për ngrohje. 

1964 70 

807 Relacione, njoftime dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Industrisë, mbi zbatimin e 
vendimeve të qeverisë. 

1964 40 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

808 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Bashkimin Qëndror koop. të 
Artizanatit, mbi organizimin dhe zgjerimin e rrjetit të riparim 
shërbimeve në qytete, lokalitete dhe fshatra. 

1964 56 

809 Raporte të Bashkimit Qëndror të koop. të Artizanatit, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, si  dhe qarkore e Këshillit të Ministrave 
mbi zhvillimin e artizanatit dhe organizimin e ekspozitës së 
artizanatit. 

1964 43 

810 Informacione të Ministrisë së Industrisë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi furnizimin e fshatit me mallra industriale dhe 
të artizanatit. 

1964 36 

811 Relacione e raporte të Ministrisë së Tregëtisë Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Bashkimit Qëndror të koop. Konsumit, 
mbi ndryshimin e planit të prodhimit të qilimave, sixhadeve 
dhe llullave për vitin 1964, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 68 

812 Raport dhe informacion i Bashkimit Qëndror koop. të 
Artizanatit, mbi ruajtjen dhe administrimin e pasurisë. 

1964 34 

813 Letër e Këshillit të Ministrave drejtuar dikastereve të 
ndryshme, mbi nevojën e përqëndrimit të punimeve topo-
gjeofizike, si dhe relacione e korrepondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret për këtë çështje. 

1964 9 

814 Listë organike e aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe 
relacion mbi nevojën për shtesë në organikën e Ministrisë së 
Industrisë të një zv.Ministri. 

1964 11 

815 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi, disa shtesa në prodhim 
dhe shpërndarje. 

1964 3 

8 Sektori i bujqësisë.   

816 Informacione, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe institucionet e tjera, 
mbi gjëndjen e NBSH-ve dhe masat e marra për to si dhe mbi 
ndërtime banesash dhe rrugësh në NBSH dhe SMT, me 
vendimin dhe udhëzimin përkatës. 

1964 139 
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817 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
institucionet e tjera, mbi përdorimin e farërave të zgjedhura në 
bujqësi dhe, mbi çmimet e grumbullimit dhe shpërndarjes së 
farërave, me vendimin dhe udhëzimin përkatës. 

1964 61 

818 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me 
Mininstrinë e Bujqësisë dhe institucione të tjera, mbi 
mekanizimin e bujqësisë dhe punën e SMT-ve si dhe, mbi 
ngritjen e objekteve dhe uzinave bujqësore, me vendimin 
përkatës. 

1964 99 

819 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi kuadrot drejtuese të 
koop. bujqësore, si dhe mbi disa çështje të jetës së brendshme 
të koop bujqësore. 

1964 46 

820 Raporte, relacione, informacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
institucione të tjera, mbi gjendjen e koop. bujqësore dhe masat 
për përmirësimin e punës në to. 

1964 117 

821 Informacione të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimeve 
të Partisë dhe Qeverisë. 

1964 68 

822 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
20.3.1964 dhe 26.10.1964, protokoll dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave me materialin përkatës, për zbatimin e detyrave të 
Pleniumit të Komitetit Qëndror të PPSH. për zhvillimin dhe 
përmirësimin e dhenve. 

1964 258 

823 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.6.1964, vendim i Këshillit të Ministrave si dhe raport e 
relacion të Ministrisë Industrisë dhe Bujqësisë, mbi krijimin e 
vreshtave të reja dhe mbi vjeljen e rrushit për përpunimin 
industrial. 

1964 94 
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824 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.7.1964, si dhe raport i Ministrisë Punëve të Brendshme, mbi 
një ndryshim në nenin 51 të ligjës Nr. 3349 datë 3.10.1961 mbi 
mbrojtjen e pyjeve dhe mbi gjendjen dhe masat që duhen 
marrë për zhvillimin e ekonomisë pyjore shfrytëzimin racional 
të pyjeve dhe ekonomizimin e lëndës së drurit. 

1964 42 

825 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964, si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
aktivitetin ekonomiko-financiar të kooperativave bujqësore 
për vitin 1964. 

1964 91 

826 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964, vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe relacion i 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rregulloret tip për 
kolektivat blegtorale. 

1964 18 

827 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.5.1964, si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
plotësimin e planit të drithrave të bukës gjatë 3 vjetëve 1961-
1963 gjendja dhe masat për plotësimin e planit të vitit 1964. 

1964 97 

828 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1964 si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi punën e 
kryer dhe rezultatet e arritura në luftimin e dëmtonjësve dhe 
sëmundjeve dhe veçanërisht në luftimin e mizës së ullirit. 

1964 52 

829 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, së bashku me 
qarkoren përkatëse të Këshillit të Ministrave, mbi disa shkelje 
në administrimin e pasurisë socialiste në kooperativat 
bujqësore të rrethit Gjirokastër dhe të fshatit Synej në rrethin e 
Durrësit, si dhe raport i Prokurorisë së Përgjithshme mbi disa 
shpërdorime në shpërblimin e punës në kooperativa 
bujqësore. 

1964 81 

830 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave, 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Komitetin 
Shtetëror të Grumbullimeve, mbi dëmet në prodhimet 
bujqësore e blegtorale. 

1964 11 
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831 Informacione dhe raporte të Bashkimit Qëndror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi gjendjen dhe masat që duhet 
të merren për riorganizimin e grumbullimit dhe të përpunimit 
të prodhimeve bujqësore e blegtorale në koop. e Konsumit së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 123 

832 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi kuotat e planit të 
grumbullimeve dhe treguesit kryesor të bujqësisë për vitin 
1965, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 71 

833 Raport i Presidiumit të Bashkimit Qëndror të Artizanatit dhe 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi vlerësimin dhe klasifikimin e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1964 24 

834 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
rregulla për tregëtimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1964 6 

835 Studim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi nevojën për ujitje të 
fushës së Dumresë, si dhe relacion e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe 
institucione të tjera, mbi ujitjen e tokave, gjendjen e punimeve 
në veprat e bonifikimeve dhe pjesëmarrjen e fshatarësisë në 
këto vepra. 

1964 85 

836 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
rendimenteve dhe prodhimeve të bimëve të lashta dhe të vona 
të realizuara për vitin 1962-1963, qarkore e Këshillit të 
Ministrave, informacione dhe studime, mbi fushatën e 
mbjelljeve, korrjeve shirjeve, kultivimin e patates dhe 
mbjelljen e orizit me fidana. 

1964 44 

837 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ekonomitë 
ndihmëse të ndërmarrjeve dhe institucioneve të ndryshme në 
rrethe, mbi rikthimin në tokë bujqësore të tokave të 
shfrytëzuara për kumitë dhe mbi kalim tokash bujqësore në 
administrim të ekonomisë bujqësore të Institutit të Lartë 
Bujqësor. 

1964 49 

838 Studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi masat për një 
rritje më të shpejtë të prodhimit bujqësor e blegtoral në zonat 
kodrinore dhe malore. 

1964 215 
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839 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, si dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror të 
punës e pagave me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e detyrave që caktoi plenumi i Komitetit Qendror të 
PPSH i nëntorit 1958 për shtimin e mishit dhe të qumështit. 

1964 13 

840 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë dhe institucione të tjera, 
mbi kultivimin dhe përpunimin e duhanit. 

1964 145 

841 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi planin e mbjelljes së 
ullinjve për vitin bujqësor 1964-1965 si dhe mbi aprovimin e 
fondit të prodhimit dhe të grumbullimit të ullirit për stinën 
1964-1965. 

1964 52 

842 Relacion dhe studim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
zhvillimin e kulturës së agrumeve në rrethin e Sarandës. 

1964 41 

843 Relacion i Ministrisë Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi mundësinë e 
zgjerimit të ekonomisë së Institutit të Bujqësisë dhe shtimin e 
prodhimit të qumështit, si dhe raport i Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi përfundimet e arritura nga Instituti i Lartë Shtetëror i 
Bujqësisë në lëmin e studimeve dhe kërkimeve shkencore. 

1964 31 

844 Relacion e raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi forcimin me 
pyllëzime të buzëve të lumenjëve, prrenjëve dhe vendeve të 
tjera që rrezikohen nga gërryerjet dhe mbi shtimin e drunjve 
të plepit, shelgut dhe llojeve të tjera me rritje të shpejtë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 40 

845 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë mbi teknikumin e pyjeve. 1964 5 

846 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e valanidhit dhe 
masat për përmirësimin, administrimin dhe shtimin e tij të 
mëtejshëm, së bashku me protokollin, udhëzimin dhe 
qarkoren  përkatëse. 

1964 51 

847 Planimetri e zonës së ndërtimit për sektorin e rritjes së rosave 
në ishullin e Lezhës si dhe për rritjen industriale të shpendëve. 

1964 22 
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848 Informacion i Drejtorisë së Përgjthshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi apartamentet e banimit të ndërtuara nga NSHN 
Bonifikimi nga fondet e bonifikimit. 

1964 3 

849 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e punës në sektorin e gjuetisë. 

1964 7 

850 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zonën e 
Dumresë dhe mundësitë për  të krijuar një ndërmarrje 
bujqësore nacionale, si dhe raport i Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi humbjet jashtë planit, mungesën e 
mjeteve xhiruese dhe mos realizimin e fitimit në disa 
ndërmarrje të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, me 
vendimet përkatëse. 

1964 36 

851 Relacion i Komitetit Shtetëror i Grumbullimeve mbi 
organizimin e ndërmarrjeve të reja të frigoriferëve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 9 

852 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e një fondi 
për dhënie shpërblimi punonjësve të dalluar. 

1964 3 

853 Relacion i Ministrisë Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të 
Shtetit, mbi masat e furnizimit të kombinateve të tekstileve me 
pambuk. 

1964 6 

854 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe institucione të tjera, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në konferenca dhe kongrese ndërkombëtare për 
probleme të bujqësisë. 

1964 33 

855 Relacione dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me komitetin shtetëror të grumbullimeve, 
Ministrinë e Financave, Bashkimin Qendror të Koop.  
Konsumit, mbi organizimin e ndërmarrjeve të reja të 
frigoriferëve. 

1964 14 

856 Informacion i Ministrisë së Financave, mbi disa konstatime 
lidhur me zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpejtimin e ndërtimit të veprave ujitëse lokale. 

1964 11 

857 Relacion i Ministrisë Bujqësisë mbi aktivitetin ekonomiko-
financiar të koop. bujqësore  për vitin 1963. 

1964 12 
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9 Sektori i Tregtisë.   

858 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregëtisë dhe Bashkimin Qendror 
të Koop. të Konsumit, mbi kategorizimin e ndërmarrjeve 
tregëtare, organikat dhe list-organikat e tyre. 

1964 25 

859 Projektvendim dhe relacion i Bashkimit Qendror të Koop. 
Konsumit, mbi kalimin e frigoriferit të vogël të Tiranës nga 
ndërmarrje grumbullimi, në administrim të ndërmarrjes 
industrializimit të qumështit Tiranë, si dhe korrespondencë e 
aparatit të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Tregëtisë, mbi furnizimin e popullsisë me qumësht e 
bulmet. 

1964 27 

860 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Tregëtisë dhe Bashkimit 
Qendror të Koop. të Konsumit, mbi shitjen e bukës dhe të 
miellit, në rrethe të ndryshme. 

1964 54 

861 Relacion dhe projektudhëzim i Këshillit Qëndror të Koop. të 
Konsumit, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi përpunimin e 
prodhimeve bujqësore dhe blegtorale të fshatit, me ujem. 

1964 34 

862 Udhëzime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Tregtisë, mbi grumbullimin dhe shpërndarjen e 
vezëve. 

1964 29 

863 Udhëzime dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Bashkimin Qendror të Koop. Konsumit, mbi 
furnizimin e shpërndarjen e fruta-zarzavateve amballazhimin 
e perimeve dhe të frutave. 

1964 135 

864 Projektvendim i Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
e Ministrisë Tregëtisë dhe Bashkimit Qendror të Koop. 
Konsumit me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
grumbullimin dhe shpërndarjen e patates. 

1964 22 

865 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë me Bashkimin Qendror të Koop. të Konsumit, 
mbi zgjerimin dhe aktivizimin e rrjetit të tregtisë në zonat që 
izolohen nga dimri. 

1964 14 
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866 Raport i Ministrisë Tregëtisë, mbi rezultatet e vet-shërbimit në 
rrjetin ushqimor të tregtisë. 

1964 5 

867 Njoftim i aparatit të Komitetit Qendror, drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të fuqisë blerëse, si 
dhe informacion i Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit, mbi 
mungesën e disa artikujve të konsumit në rrjetin e tregtisë 
kooperativiste. 

1964 10 

868 Relacion i Dhomës së Tregtisë, dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi konservimin e prodhimeve ushqimore me anë 
të metodës së liofilizimit. 

1964 18 

869 Korrespondencë e Komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve Tepelenë, Fier, Durrës dhe Bashkimit 
Qendror të Koop. Konsumit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e tregut fshatar dhe furnizimin e 
fshatit. 

1964 17 

870 Informacione dhe korrespondencë e Ministrisë Tregtisë, 
dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave mbi furnizimin me 
artikuj industrial. 

1964 61 

871 Korrespondencë e Ministrisë së Mbrojtjes me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi rrjetin e tregtisë në Poliçan. 

1964 2 

872 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Peshkopi, Vlorë 
dhe Shkodër me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi planin 
e xhiros dhe të qarkullimit të mallrave. 

1964 9 

873 Relacion i Ministrisë Tregëtisë, mbi ndarjen e ndërmarjes 
shtetërore të eksportit dhe krijimin e tre ndërmarrjeve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 21 

874 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi aktivitetin e Tregtisë 
së Jashtme dhe informacion i Ministrisë Financave, mbi 
forcimin e kontrollit financiar për tregtinë e jashtme. 

1964 14 

875 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovim fondesh e rritje kufi 
financimi për sektorin e tregtisë. 

1964 36 
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876 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit 
Qendror të Koop. Konsumit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e gjendjes së hoteleve. 

1964 58 

877 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë institucioneve qendrore, 
mbi bufet e institucioneve qendrore. 

1964 4 

878 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi cilësinë ruajtjen dhe respektimin e 
standardeve shtetërore të mallrave. 

1964 42 

879 Informacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi disa çështje të gjendjes financiare të koop. të 
Konsumit. 

1964 6 

880 Informacion i Bashkimit Qendror Koop. Konsumit mbi 
plotësimin e planit për 9/mujorin  e vitit 1964. 

1964 8 

881 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi ekspozitën e 20 Vjetorit 
të Çlirimit. 

1964 1 

882 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, si dhe informacione të 
Ministrisë së Tregtisë dhe  Bashkimit Qendror të Koop. 
Konsumit, mbi zbatimin e vendimeve të Këshillit të 
Ministrave. 

1964 13 

883 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, si dhe 
korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Prokurorinë e Përgjithshme Bashkimin Qendror të Koop. të 
Konsumit, mbi disa shkelje e dëmtime të pasurisë socialiste. 

1964 30 

884 Korrespondencë e aparatit Këshillit të Ministrave me 
Bashkimin Qëndror të koop. të Konsumit, mbi fuqinë 
punëtore dhe fondin e pagave. 

1964 38 

885 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të konsumit, 
mbi kompetencat e Ministrive, institucioneve qendrore dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve, lidhur me planifikimin e 
ekonomisë dhe të kulturës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 
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886 Informacione të Kontrollit të Shtetit, mbi disa të meta të 
vërtetuara në koop. autonome të konsumit Përmet, Skrapar 
dhe Kolonjë, lidhur me furnizimin dhe shërbimin e 
popullatës, si dhe mbi disa çrregullime në sektorin e 
peshëmatjeve etj. 

1964 7 

887 Raport i Ministrisë së Tregtisë, mbi gjendjen dhe zhvillimin e 
bazës së ftohjes në tregti. 

1964 6 

888 Relacion i Bashkimit Qendror koop. Konsumit, mbi kalimin e 
lokalit të ish punishtes rakisë në bllokun e depove të 
bashkimit të koop. Konsumit Shkodër së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 3 

889 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Tregtisë, 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi krijimin e zyrës së doganës në portin e 
Sarandës dhe mbi çështje të kontrollit doganor, me vendimin 
përkatës. 

1964 36 

890 Relacione të zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi sendet e përdorimit për nevoja vetjake e familjare 
që lejohet importimi me anë të postës, mbi normativat e 
sendeve që udhëtarët mund të kalojnë pa tagër dhe me tagër 
doganor, si dhe mbi disa masa për përmirësimin e punës në 
doganat, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 22 

891 Informacioni i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e planit në tregun special ar-valutë dhe masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të saj, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 9 

892 Protokollmarrëveshje, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e P. të Jashtme dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi shkëmbim mallrash, akordim 
kredie dhe levrim mallrash midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të 
Kinës. 

1964 114 
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893 Protokoll ndërmjet Qeverisë së RP. të Kinës dhe Qeverisë së 
RP. të Shqipërisë, mbi dhënien e kredisë, si dhe marrëveshje 
midis Ministrive të Bujqësisë të dy vendeve për 
bashkëpunimin reciprok në degët e ndryshme të ekonomisë 
bujqësore. 

1964 23 

894 Protokoll midis Qeverisë së RP. të Shqipërisë dhe Qeverisë 
RD. të Vietnamit dhe Qeverisë së RD. të Koresë, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 1964 dhe 1965. 

1964 61 

895 Protokollmarrëveshje në lidhje me shkëmbimin e mallrave 
dhe pagesat për vitin 1964, midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të 
Rumanisë, Polonisë, Hungarisë, Bullgarisë,  Çekosllovakisë 
dhe RD. të Vietnamit. 

1964 83 

896 Protokoll midis Qeverisë së RP. të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Kubës, mbi shkëmbimin e mallrave midis dy 
vendeve për vitin 1965, si dhe marrëveshje midis dy vendeve 
për vizat dhe pasaportat. 

1964 14 

897 Protokoll, marrëveshje, raporte, relacione dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe 
Mininstrinë e P. të Jashtme, mbi marrëdhëniet tregtare midis 
RP. të Shqipërisë dhe Republikës Italiane, Franceze, 
Jugosllave, Finlandës, Algjerisë, Pakistanit dhe RA. të 
Bashkuar, me dekretin përkatës. 

1964 177 

898 Relacion dhe informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi 
përfundimin e një kontrate me firmën Daneze për shitjen e 
dorezave prej lëkure, mbi mundësinë e shkëmbimit të 
mallrave midis Shqipërisë dhe Zelandës së Re, si dhe mbi 
bisedimet tregtare me disa vende të Europës dhe Afrikës. 

1964 21 

899 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e Agjensisë tregtare në 
Trieste, dhe mbi përpjekjen për të shitur perime dhe fruta, në 
vendet kapitaliste. 

1964 26 

900 Informacione, relacione dhe korrespondencë e Minisrtrisë së 
Tregtisë me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dërgim 
delegacionesh tregtare jashtë shtetit dhe mbi pjesëmarrjen në 
ekspozita e panaire të vendit tonë, me vendimin përkatës. 

1964 225 
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901 Vendime dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, me 
materialin përkatës, mbi eksportin dhe kufitë e importit për 
vitin 1965, realizimin e mallrave të eksportit dhe importit për 
vitin 1964 dhe mbi importin dhe eksportim frutash, 
zarzavatesh etj. 

1964 369 

902 Raport dhe relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi përfundimin 
e marrëveshjeve të shkëmbimit të mallrave për vitin 1964 dhe 
zbatimin e marëveshjeve për vitin 1963. 

1964 25 

903 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe informacion i Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit, mbi shitjen e motoçikletave që sillen 
për kooperativat bujqësore. 

1964 4 

904 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
20.3.1964, informacion  i Drejtorisë Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar mbi makineritë e tepërta që qëndrojnë pa u 
shfrytëzuar pranë organizatave ekonomike dhe institucioneve 
të ndryshme, së bashku me planin e çështjeve për 3/mujorin e 
II-të që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave. 

1964 53 

10 Sektori i Financës.   

905 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
16.4.1964, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
plotësimin e planit të 3/mujorit të parë 1964, mbi gjendjen e 
pjesëve të këmbimit sipas inventarit fizik me 1 janar 1964 së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 114 

906 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
15.5.1964, si dhe raporte të Ministrisë së Financave për 
përfundimet nga shqyrtimi i bilanceve të ndërmarrjeve dhe 
organizatave ekonomike për vitin 1963 dhe mbi bilancin e 
arkëtimeve dhe pagesave për vitin 1963 dhe 1964. 

1964 91 

907 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
15.6.1964, si dhe raport i Këshillit të Ministrave, mbi disa 
konstatime në përdorimin e fondeve të shpenzimeve të 
udhëtimit dhe dietave dhe masat për ekonomizimin e tyre, së 
bashku me urdhëresën përkatëse të Këshillit të Ministrave. 

1964 52 
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908 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
17.7.1964, raport i Bashkimeve Profesionale të RPSH si dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin dhe zbatimin 
e dispozitave të pensioneve. 

1964 28 

909 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
14.9.1964, relacione të Ministrisë së Financave, Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, Ministrisë 
Minierave dhe Gjeologjisë, si dhe Ministrisë P. të Brendshme 
mbi ndryshimet e neneve 35 e 36 të urdhëresës së Qeverisë Nr. 
10 datë 5.11.1960, "Mbi rregullat e regjimit kufitar, mbi 
strukturën e kostos së punimeve në shpim-kërkimet dhe 
shpim shfrytëzimin e naftës, si dhe mbi disa ndryshime në 
urdhëresën Nr. 1 datë 24.1.1961 "Mbi amballazhimet" së 
bashku me urdhëresat përkatëse të Këshillit të Ministrave. 

1964 52 

910 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
16.12.1964, si dhe relacion mbi projektrregulloren " Mbi 
qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave materiale dhe 
monetare", së bashku me vendimin përkatës. 

1964 208 

911 Raport i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu 
dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpenzimet e buxhetit 
të shtetit për masat social-kulturore dhe mbi mundësitë për 
kursime në këtë sektor. 

1964 22 

912 Relacion mbi mundësinë e thjeshtimit të mëtejshëm në 
aparatin e ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike, studim 
mbi pregatitjen e kuadrove financiarë, organikat dhe trajtimin 
ekonomik të kuadrove të kontroll-revizionit, korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministritë dhe institucionet, mbi 
shtimin dhe thjeshtimin e organikave. 

1964 221 

913 Njoftime, relacione dhe korrespondencë e Komitetit Shtetëror 
të punës dhe pagave, me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi 
organikat e institucioneve qendrore, forcimin e mëtejshëm të 
disiplinës së organikave, thjeshtimin e aparatit administrativ. 

1964 102 
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914 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, raporte, relacione dhe 
informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, Ministrisë 
Financave, Bankës së Shtetit dhe Komitetit Shtetëror të punës 
dhe pagave, mbi pagat e institucioneve të ndryshme. 

1964 187 

915 Relacion i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave, mbi disa 
ndreqie në pasqyrat e pagave të punonjësve drejtues 
administrativ dhe inxhiniero-teknik së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 18 

916 Informacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro 
Koleka, mbi mbulimin e mbishpenzimeve në fondin e pagave 
për disa ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë, Ministrisë 
Minierave dhe Gjeologjisë dhe asaj të Ndërtimit, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 10 

917 Relacione dhe korrespondencë e institucioneve të ndryshme 
me Këshillin e Ministrave, mbi pagat. 

1964 85 

918 Relacion i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave, mbi shtesa 
organike në zyrën e shifrës të Ministrisë P. të Jashtme, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

919 Relacione të Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave, mbi 
kategorizimin e detyrës asistent në Universitetin Shtetëror të 
Tiranës dhe mbi disa shtesa në organikën e ATSH. 

1964 20 

920 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi disa 
shtesa në organikat e ndërmarrjeve të grumbullimit (sektori i 
rritjes së derrit) së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

921 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
ndryshimin e pagës së fshatarëve të ndërmarrjeve gjeologjike, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

922 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi disa 
shtesa personeli për krijim sektorësh të rinj në koop. e 
artizanatit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

923 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi një 
ndryshim në strukturën e Ministrisë së Minierave dhe 
Gjeologjisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 
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924 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
krijimin e shefit të seksionit të  tregtisë në organikat e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve: 
Skrapar, Librazhd dhe Tropojë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 3 

925 Raport i Ministrisë Financave dhe Ministrisë Ndërtimit, mbi 
disa konstatime në administrimin e vlerave materiale dhe 
zbatimin e organikave dhe list organikave në ndërmarrjet e 
ndërtimit. 

1964 12 

926 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e 
mbishpenzimeve në fondin e pagave për disa ndërmarrje të 
Ministrisë së Industrisë, Ministrisë së Minierave dhe 
Gjeologjisë dhe asaj të ndërtimit. 

1964 3 

927 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe vërejtje të dikastereve 
dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi pagën e 
traktoristëve dhe sigurimin e fuqisë së punës gjatë gjithë vitit. 

1964 41 

928 Raporte të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e 
parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, me vendimin përkatës. 

1964 69 

929 Korrespondencë e Ministrisë Financave dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi ndihmat mujore për fëmijët dhe 
kthimin e ndihmave të marra pa të drejtë, me vendimin 
përkatës. 

1964 28 

930 Udhëzime të Këshillit të Ministrave si dhe pasqyra të 
Ministrisë Financave, mbi realizimin e planit të depozitave të 
kursimit dhe sigurimeve shtetërore, për tremujor. 

1964 73 

931 Njoftim, raport i aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe 
Ministrisë Financave, mbi forcimin e mëtejshëm të regjimit të 
kursimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 31 

932 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, informacion i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe studim i 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Korçë, mbi 
ditët e punës produktive dhe improduktive të kooperativave 
bujqësore dhe pjesëmarrja e krahëve të punës. 

1964 31 
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933 Raport, informacione dhe ralacione të Ministrisë Financave 
dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie kredi 
për ndërtime e meremetime banesash në qytet dhe fshat, me 
vendimin përkatës. 

1964 43 

934 Relacion i Drejtorisë Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi gjendjen e frutikulturës, të financuar me kredi 
në koop. bujqësore të rrethit Sarandë. 

1964 5 

935 Raport, relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa konstatime 
të nxjerra nga kontrollet financiare në ndërmarrjet lokale 
bujqësore të komiteteve ekzekutive të rretheve, si dhe mbi 
kriteret e dhënies së kredisë kooperativave bujqësore për 
rezervën e drithrave për anëtarët, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 7 

936 Raporte-relacione dhe informacione të Bankës së Shtetit dhe 
Ministrisë së Financave, mbi rezultatet e eksperimentimit të 
kreditit kundrejt ditëve të punës në kooperativat bujqësore, 
zgjatjen e afateve të kthimit të kredive bankare kooperativave 
bujqësore dhe planin e kredive të kooperativave bujqësore. 

1964 84 

937 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dërguar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi shkelje të dispozitave 
tatimore në rrethin e Beratit. 

1964 24 

938 Raport i Ministrisë Financave dhe informacion i Komisionit 
Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e politikës tatimore për 
aktivitetet private (tregtarët, zejtarët, dhe për kolektivat 
tregtare). 

1964 19 

939 Udhëzim i Drejtorisë Ekonomike Komunale, mbi qeratë e 
ndërtesave që përdoren për ushtrim tregtie, profesioni dhe 
zejtarie. 

1964 8 

940 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Financave 
dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi tatimin mbi të 
ardhurat e kooperativave bujqësore, mbi tatimin e atyre që 
shesin shtëpia të ndërtuara me kredi, si dhe tatimin për të 
ardhurat nga bimët medicinale e industriale. 

1964 18 
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941 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Industrisë mbi 
tatimin mbi xhiro të prodhimeve të ndryshme dhe mbi format 
e arkëtimit të tatimit në fshat. 

1964 56 

942 Raport i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
mbulimin  e mungesës së mjeteve të xhiros, shlyerjen e 
detyrimit dhe mbi shpenzimin në fondin e pagave, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 14 

943 Raport i Ministrisë së Bujqësisë, mbi humbjet jashtë planit dhe 
mungesën e mjeteve të xhiros të NBSH-ve ndërmarrjeve lokale 
dhe Kombinatit të peshkut "Ernest Telman" me vendimin 
përkatës. 

1964 34 

944 Relacione, njoftime dhe projektvendime, si dhe 
korrepondencë e Këshillit të Ministrave e Financave dhe 
institucioneve të tjera, mbi zbatimin e vendimeve dhe 
dispozitave ligjore për probleme finaciare. 

1964 19 

945 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi disa çështje financiare të shkollave të naftës dhe 
me korrespondencë si dhe me korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Arsimit, mbi shpenzimet në 
sektorin e arsimit dhe financave. 

1964 7 

946 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi financimin e punimeve 
në disa vepra të planit të vitit 1964, pa preventiva, së bashku 
me listën e objekteve që do të financohen pa preventiva, si dhe 
vërejtjet përkatëse të dikastereve të ndryshme dhe vendimi 
përkatës i Këshillit të Ministrave. 

1964 24 

947 Korrespondencë e Instucioneve të ndryshme me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi kërkesa valutash për shpenzime 
delegacionesh të huaja. 

1964 90 

948 Raport i Ministrisë së Financave drejtuar Këshillit të 
Minsitrave, mbi gjendjen ekonomike financiare të Drejtorisë 
Pyjore. 

1964 22 

949 Informacione dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucionet e ndryshme, mbi kufitë e 
financimit dhe fondin e investimeve. 

1964 42 
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950 Informacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Minstrinë e Financave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi repartet ndihmëse të 
ndërmarrjeve industriale, teprime në projektet dhe 
preventivat në veprat industriale, dhe mbi përdorimin e 
fondeve për objektet me karakter prodhues dhe jo prodhues. 

1964 33 

951 Urdhër i Këshishillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë 
Financave, mbi çështje ekonomiko-financiare në ndërmarrjet 
industriale të degës së veshmbathjes. 

1964 19 

952 Raporte të Ministrisë së Financave, mbi forcimin e disiplinës 
financiare në sektorin e kulturës fizike e sportive. 

1964 28 

953 Relacione dhe bilancet e të ardhurave dhe shpenzimeve në 
valutë  për vitin 1963 dhe 1964, dhe bilanci i bankës së shtetit 
për vitin 1963. 

1964 109 

954 Relacione të Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe 
Ministrisë së Financave , mbi shpërblimet e punonjësve, me 
vendimin përkatës. 

1964 119 

955 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënjanimin e 
dëmtimeve të kulturave bujqësore gjatë ndërtimit. 

1964 2 

956 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe informacion i Ministrisë 
së Financave, mbi zbulimin e aktiviteteve pa leje, dhe mbi 
kufizimin e shpenzimeve për blerje materialesh dhe 
shërbimesh në privatë. 

1964 10 

957 Projekturdhëresë dhe korrespondecë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret e ndryshme, mbi fondin e drejtorit. 

1964 50 

958 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe njoftim i Bankës së 
Shtetit, mbi kursimin qendror për aftësimin e normistave, 
pregatitjen profesionale të kuadrove të industrive të reja e 
tjera dhe mbi provimin e punëtorëve me rastin e klasifikimit të 
tyre. 

1964 19 

959 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi,  mbi ndryshimin e vendimit Nr.479 datë 11.11.1958 
"Mbi shumën që jepet në dobi të mjeteve detare dhe valutës në 
dobi të detarëve së bashku me vendimin përkatës". 

1964 11 
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960 Relacione të zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave Abdyl 
Këllezi, mbi disa ndryshime në vendimin Nr.20 datë 4.1.1960 
"Mbi shpërblimet e udhëtimit për personat që dalin jashtë 
shtetit". 

1964 28 

961 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
shpronësim toke dhe banesash. 

1964 17 

962 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shtimin e planit 
të qarkullimit të mallrave për vitin 1964, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

963 Promemorie dhe relacione të shoqërisë komisionaria si dhe 
raport i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme 
të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi veprimtarinë e shoqërisë 
komisionaria. 

1964 42 

964 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi dhënien shpërblim familjeve të punonjësve dhe 
ushtarakëve aktivë që dërgohen jashtë shtetit për studime, 
specializime etj. së bashku me vendimin përkatës. 

1964 16 

965 Raport i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave, mbi zbatimin 
e dispozitave për rrogat personale së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 10 

966 Relacion i Bashkimit Qendror i koop. Konsumit , mbi një 
ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.414 datë 
20.IX.1960, mbi shpenzimet për çerdhe dhe kopshte, me 
vendimin përkatës. 

1964 4 

967 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi dhënie kredie me afat të gjatë personave që 
shkojnë familjarisht nga qyteti dhe vendosen në fshat, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

968 Relacion i Ministrisë Financave, mbi shfuqizimin e rregullores 
së qeverisë mbi sigurimin vullnetar të kulturave bujqësore 
aprovuar me vendimin Nr.662 datë 21.8.1950, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 2 

969 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe relacion i Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
ruajtjen dhe shpërndarjen e mallrave tranzit. 

1964 12 
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970 Vërejtje të dikastereve, mbi projektvendimet dhe urdhëresat. 1964 18 

971 Projektudhëzim i Ministrisë Financave dhe korrespondencë e 
Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin me ushqim të 
ushtarakëve aktiv dhe punonjësve civilë gjatë mbledhjeve 
mësimore. 

1964 5 

972 Korrespondencë e Ministrisë P.të Jashtme me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi allokacionet e punonjësve të 
ambasadës në Kubë. 

1964 2 

973 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e të hollave. 1964 2 

974 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Krujë, mbi 
kompesimin e veshmbathjes. 

1964 8 

975 Material mbi shfaqjet e huaja të qëndrimit ndaj punës dhe 
pronës socialiste. 

1964 4 

976 Mbi zgjerimin e llojeve të prodhimit dhe përmirësimin e 
cilësisë për rritjen e mëtejshme të të ardhurave shtetërore. 

1964 29 

977 Urdhëresë e Qeverisë dhe relacion i Ministrisë së Financave, 
mbi normat e shpenzimeve për eksport të disa prodhimeve 
bujqësore, dhe mbi furnizimin e mallrave për eksport. 

1964 16 

978 Relacion i Ministrisë së Industrisë dërguar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi dëmet që janë shkaktuar nga shkeljet e 
njëanshme e marrëveshjeve për ngritjen e një seri objektesh 
industriale të 5/vjeçarit të tretë nga BR.SS. dhe disa shtete të 
demokracisë popullore të Europës. 

1964 31 

979 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së P.të 
Jashtme, mbi blerjen e 10 apartamenteve në Romë për banimin 
e personelit të ambasadës, së bashku  me vendimin përkatës. 

1964 3 

980 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e buxhetit 
për masat social-kulturore dhe mundësitë për kursime në këtë 
sektor. 

1964 4 

981 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 469 
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981/1 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 369 

981/2 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 369 

981/3 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 305 

981/4 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 414 

981/5 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 293 

981/6 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 396 

981/7 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi akordim e 
mosakordim pensionesh për merita shërbimi, së bashku me 
materialin e vendimin përkatës. 

1964 316 

982 Raporte të Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, mbi 
normimin e punës në sektorët e ekonomisë. 

1964 53 

983 Relacione të Ministrisë së Financave dhe aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifat e tatimit të ekonomisë bujqësore për 
anëtarët e kooperativave bujqësore për sasinë e tokës në 
përdorim personal si dhe, mbi prodhimin dhe tatimin e pijes 
alkoolike. 

1964 44 

11 Çmimet.   

984 Relacion, informacion dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë dhe institucionet e tjera qendrore, 
mbi caktimin e çmimeve me shumicë dhe pakicë për mallrat 
industriale dhe bujqësore dhe mbi kushtet teknike të 
prodhimit të tyre. 

1964 241 
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985 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive dhe institucioneve qendrore, relacione dhe 
vendime të komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi çmimet në 
meremetim shërbimet e artizanatit. 

1964 352 

986 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë dhe 
institucionet qendrore, mbi caktimin e çmimeve me shumicë 
për artikuj bujqësor dhe industrial. 

1964 181 

987 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen në 
mbledhjet e byrosë së çmimeve, si dhe procesverbal i 
mbledhjes së byrosë së çmimeve. 

1964 232 

988 Relacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë dhe institucionet e tjera, mbi çmimet e 
grumbullimit dhe të shitjes së produkteve bujqësore. 

1964 196 

989 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
grumbullimit për industrializim të lirit kokërr dhe të susamit. 

1964 2 

990 Korrespondencë e Këshillit Qendror të kooperativave të 
Artizanatit me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
prodhimin dhe përdorimin e veshjeve të gatshme. 

1964 19 

991 Relacion i Ministrisë Shëndetësisë dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi 
caktimin e çmimeve për banjat thermale dhe protezat e gojës, 
duarve dhe të këmbëve. 

1964 25 

992 Projektvendim dhe relacion i Bashkimit Qendror të 
kooperativave të Konsumit dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifat e frigoriferëve të rinj. 

1964 8 

993 Udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komitetin Shtetëror të Grumbullimeve, mbi çmimet e shitjes 
me pakicë të mishit të derrit. 

1964 3 

994 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi ngritjen e çmimeve me shumicë pa tatim mbi 
xhiro, tarifat e tatimit mbi xhiro dhe disa masa të tjera për 
ullinj të kripur, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 5 

995 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl Këllezi 
mbi çmimet e blerjes dhe të shitjes së farërave. 

1964 23 
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996 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi,  mbi çmimet e çimentos së bardhë marka 300 e 
importuar, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

997 Relacion i zv.Kryetarit të  Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi ngritjen e çmimit të shitjes me pakicë të 
shkrepseve prodhim vendi, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

998 Relacion i  zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi çmimet me shumicë për pesëvjeçarin e IV-të së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

999 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi zbritjen e çmimeve të shitjes me pakicë të 
karrikeve të përkulura që prodhon kombinati i drurit "Nako 
Spiro" Elbasan, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

1000 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi shtesën e qirasë së apartamenteve të shtruar me 
parket dhe banja e guzhina shtruar me pllaka gres dhe veshur 
me pllaka majolike, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 

1001 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi çmimet e shitjes me pakicë për disa prodhime të 
reja çorape pambuku, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

1002 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet për 
disa barna dhe materiale mjeksore të importuara, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 15 

1003 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet për 
disa lloj cigaresh. 

1964 6 

1004 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Koço 
Theodhosi, mbi çmimin e shitjes së benzinës së importuar  B-
70 përfaqësive të huaja në vendin tonë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

1005 Relacioni Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
me shumicë për disa lloj konserva peshku si dhe mbi çmimet 
me shumicë dhe me pakicë për disa lloj prodhime të reja 
konserva peshku dhe perimesh, me vendimin përkatës. 

1964 5 
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1006 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit Qendror të 
Kooperativave të Konsumit, mbi aprovimin e kritereve të 
shitjes së makaronave dhe të vajit të ngrënshëm, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 3 

1007 Projektvendim i Ministrisë së Shëndetësisë, për përcaktimin e 
çmimeve të barnave dhe marialeve mjeksore të importit. 

1964 26 

1008 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi,  mbi çmimin e grumbullimit të kashtës së grurit dhe të 
kashtës së orizit për prodhimin e letrës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 22 

1009 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi çmimin e faturimit të lëkurëve që 
përdoren për psidhje. 

1964 8 

1010 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministritë dhe 
institucione të tjera, mbi çmimet me pakicë për mallra 
industriale dhe bujqësore. 

1964 319 

12 Sektori i ndërtimit.   

1011 Raporte, relacione, informacione dhe korreposndencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit dhe 
institucioneve të tjera, mbi fondin e pagave dhe mbulimin e 
mbi shpenzime mbi ndërmarrjet e ndërtimit. 

1964 137 

1012 Informacion i Drejtorisë së Industri-Ndërtim të Komitetit 
Qendror të PPSH, mbi punën e byrove të projektimit, si dhe 
informacione të Ministrisë Ndërtimit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi punën e byrove të projektimit. 

1964 41 

1013 Relacione skica dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Ndërtimit dhe institucioneve të tjera, mbi 
ndërtim, meremetim dhe asfaltim rrugësh dhe ura, me 
vendimin përkatës. 

1964 119 

1014 Raporte, informacione, planimetri, skica, si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe institucioneve të tjera, mbi bonifikimin, 
kullimin dhe hapjen e kanaleve në tokat bujqësore dhe 
objekteve industriale, studim mbi argjinaturat në vendin tonë, 
me vendimet përkatëse. 

1964 165 
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1015 Studime, raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ndërtimit si dhe planimetri e 
ndërtimit të Kombinatit të materialeve të ndërtimit. 

1964 72 

1016 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi thellimin e portit të Durrësit dhe ndërtimin e 
pontileve. 

1964 15 

1017 Relacion i Ministrisë së P.të Jashtme me Këshillin e 
Ministrave, mbi punimet e godinave të trupit diplomatik. 

1964 35 

1018 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe institucioneve të tjera, mbi ndërtimet brenda 
dhe jashtë vijave të verdha. 

1964 30 

1019 Urdhër i Këshillit të Ministrave, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi ndërtimin e parqeve automobilistike dhe 
ofiçinave të tyre. 

1964 15 

1020 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikastere të ndryshme dhe institucione, si dhe 
vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
shpejtimin e përfundimit të punimeve në Pallatin e Kulturës 
në Tiranë. 

1964 204 

1021 Mbi studimin dhe plotësimin e disa porosive të shokut 
Kryeministër. 

1964 4 

1022 Studim i Ministrisë Ndërtimit, mbi ndryshimin e strukturës 
organizative të Ministrisë së Ndërtimit dhe shkurtimit të 
aparatit administrativ të kësaj Ministrie. 

1964 32 

1023 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, Prokurorinë e Përgjithshme dhe Këshillin Qendror 
të Bashkimeve Profesionale, mbi hartimin e një rregulloreje, 
për sigurimin teknik në punë për sektorët e ndërtimit. 

1964 9 

1024 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, mbi importin e materialeve të nevojshme të 
ndërtimit. 

1964 21 
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1025 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me Ministrinë e 
Ndërtimit dhe institucioneve të tjera, mbi sigurimin e fuqisë 
punëtore për ndërmarrjet e ndërtimit. 

1964 36 

1026 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi moszbatimin e urdhërit të Ministrit të Ndërtimit 
Nr. 81/187 datë 27.5.1964, nga parqet e ndërmarrjeve të 
ndërtimit . 

1964 8 

1027 Informacion i Ministrisë P. të Brendshme, mbi mosaktivizimin 
e plotë të të dënuarve politik. 

1964 2 

1028 Relacion i delegacionit të arkitektëve shqiptar mbi punimet e 
Kongresit të VII-të të Bashkimit të arkitektëve, mbajtur në 
Havanë, si dhe materiale mbi Kongresin e XII të rrugëve që 
mbahet në Romë. 

1964 108 

1029 Projektvendim, së bashku me relacionin përkatës të Ministrisë 
së Ndërtimit, mbi disa shtesa dhe pakësime në planin e e 
ndërtimit për vitin 1964 dhe 1965 me vendimin përkatës. 

1964 339 

1030 Raport i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe masat për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës së organizatave 
profesionale të punonjësve të ndërtimit. 

1964 36 

1031 Relacion i Universitetit Shtetëror të Tiranës mbi ndërtimin e 
një stacioni sizmik në Tiranë. 

1964 3 

1032 Informacione të Kontrollit të Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi konstatimet e kontrolleve të ushtruara në 
ndërmarrjet e Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 22 

1033 Planimetri dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit dhe institucione të tjera, mbi 
planimetrit e qyteteve dhe qendrave të tjera të banuara. 

1964 76 

1034 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe aktmarrëveshje midis 
komiteteve ekzekutive të rrethit Tepelenë dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi tejkalimin e fondit të ndërtimit të shtëpisë së 
kulturës në Tepelenë, së bashku më vendimin përkatës. 

1964 22 
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1035 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi mbulimin e mungesës në 
mjetet e xhiros dhe detyrimet ndaj buxhetit të disa 
ndërmarrjeve të ndërtimit për vitin 1963, me vendimin 
përkatës. 

1964 9 

1036 Raport i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit, 
Drejtorisë Ekonomisë Komunale, Komitetit Ekzekutiv të 
rrethit Tiranë, mbi meremetimin e banesave private për vitin 
1962-1963 si dhe të ndërtesave shtetërore. 

1964 15 

1037 Raporte të aparatit të Këshillit të Ministrave mbi nevojat 
perspektive të energjisë elektrike dhe përcaktimi i radhës së 
ndërtimit të elektro-centraleve si dhe, mbi gjendjen energjitike 
të rrethit të Korçës, me vendimin përkatës. 

1964 39 

1038 Informacion dhe relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave 
dhe Prokurorisë së Përgjithshme, mbi zgjerimin e shkollës 
11/vjeçare "Abaz Shehu" në Tepelenë dhe kundërshtimi i 
Bashkimit Qendror të koop. të Konsumit për prishjen e depos, 
së bashku me vendimin përkatës dhe Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të rrethit Tepelenë. 

1964 5 

1039 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi planifikimin e zërave të punës në ndërtim për 
ndjekjen e normativave të harxhimit të materialeve. 

1964 26 

1040 Raporte, relacione dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin dhe montimin e veprave industriale si dhe, detyrat 
për vitin 1964 për veprat industriale, me vendimet përkatëse. 

1964 91 

1041 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e varrit të 
Kryetarit të Kuvendit Popullor, dhe dekan i fakultetit të 
mjekësisë Dr.Medar Shtylla. 

1964 1 

1042 Relacione dhe skicat përkatëse, mbi ndërtim shkollash dhe 
institucione shtetërore si dhe, mbi ndërtimin e lokaleve për 
zyra banke, zyra për PTT dhe agjensi transporti, me vendimin 
përkatës. 

1964 51 

1043 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e kolegjumit të 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1964 2 
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1044 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e vendit të 
ndërtimit të derdhjes së ujrave (depuratorit) të kanalizimeve 
të qytetit të Tiranës. 

1964 1 

1045 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e banesave 
familjare në disa rrethe për nevojat e reparteve të kufirit. 

1964 2 

1046 Studime, protokolle, raporte dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrisë e Industrisë dhe institucione, mbi 
marrëveshjet me RP. të Kinës për ndërtimin dhe paisjen e 
veprave të reja industriale që ndërtohen me ndihmën e RP. të 
Kinës. 

1964 466 

1047 Relacione, informacione, aktmarrëveshje dhe korrespondencë 
e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Industrisë dhe 
Minierave dhe institucione, mbi ndërtimin dhe montimin e 
uzinës së plehrave azotike dhe T.E.C.-in e Fierit. 

1964 309 

1048 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrisë e 
Industrisë, mbi porositë e materialeve për linjat elektrike të 
tensionit të lartë dhe mbi sigurimin e fondeve për financimin e 
punimeve në radiostacionin e fondeve për financimin e 
punimeve në radiostacionin e Shijakut. 

1964 26 

1049 Korrespondencë e Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi shtesë afati për 
specialistët kinezë dhe, mbi sigurimin e transportit. 

1964 24 

1050 Informacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrisë e Industrisë, makina-import dhe institucione të 
tjera, mbi importimin e mallrave. 

1964 110 

1051 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Vlorë, mib vend-
vendosjen e repartit të artilerisë kundërajrore në atë rreth. 

1964 9 

13 Sektori i kominikacionit.   
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1052 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
20.3.1964, si dhe raport e relacione të Këshillit të Ministrave 
dhe dikastereve të ndryshme, mbi lëvizjen pa riparim 
themelor të transportit automobilistik dhe për lëvizjen e 
traktoristëve për tejkalimin e punimeve pa riparim themelor, 
si dhe për një shfrytëzim më të mirë të automjeteve në 
ekonomi së bashku me vendimet përkatëse të Këshillit të 
Ministrave. 

1964 191 

1053 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe institucioneve të tjera mbi 
transportin detar. 

1964 117 

1054 Projektplane 5/ vjeçare të Ministrisë së Komunikacioneve, si 
dhe projektplani vjetor i kësaj ministrie, mbi investimet dhe 
veprat e plota të importit për vitin 1965. 

1964 94 

1055 Informacion dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacionit dhe institucioneve të tjera, mbi 
importimin e automobilave dhe pjesëve të këmbimit, si dhe 
relacion mbi transportimin e makinerive të azotikut të Fierit. 

1964 35 

1056 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Komunikacioneve dhe institucionet qendrore, 
mbi mirëmbajtjen dhe asfaltim rrugësh. 

1964 55 

1057 Informacione të Ministrisë së Komunikacioneve, mbi zbatimin 
e vendimeve të Këshillit të Ministrave për sektorin e 
Komunikacionit. 

1964 52 

1058 Studim i specialistëve kinezë për thellimin e kanalit të hyrjes 
në portin e Durrësit. 

1964 40 

1059 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në 
konferenca ndërkombëtare të hekurudhave të vendeve 
socialiste dhe mbi aderimin e vendit tonë në organizatën 
ndërkombëtare të transportit automobilistik dhe ujor. 

1964 52 

1060 Urdhër i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi një sasi lëndë druri për shoqërinë detare 
Shqiptaro-Kineze. 

1964 3 
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1061 Informacion i Ministrisë së Komunikacioneve, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi konsumin e oksigjenit industrial 
nga ndërmarrjet e Ministrisë së Komunikacioneve. 

1964 2 

1062 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet e ushtruara në 
ndërmarrjet e Ministrisë së Komunikacioneve. 

1964 12 

1063 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi punimet 
e mbledhjes së tretë të këshillit administrativ të shoqërisë 
aksionere kino-shqiptare të lundrimit detar. 

1964 7 

1064 Projektrregullore e Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
shkarkimin e lëndëve eksplozive nga anijet tregtare. 

1964 6 

1065 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa 
çrregullime të administrimit të pasurisë në repartin e riparimit 
të veturave të NSHRAK-ut Tiranë. 

1964 7 

1066 Relacion i zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi rishikimin e dispozitave për kontrollin vjetor të 
automjeteve nga ana e autoinspektoriatit Shtetëror, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 4 

1067 Relacione të Ministrisë së Komunikacioneve dhe mbi 
normativat e konsumit të karburantëve dhe lubrifikantëve si 
dhe mbi normativat e përdorimit të gomave, me vendimet 
përkatëse. 

1964 13 

1068 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi ngritjen e 
shkollës së Flotës luftarake detare në shkollë të lartë ushtarake 
detare. 

1964 4 

1069 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi shërbimin me taksi dhe autobuza gjatë viteve 
1965-1970, si dhe urdhër i Këshillit të Ministrave mbi 
sigurimin e transportit të pasagjerëve për në plazhin e 
Durrësit. 

1964 14 

1070 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacioneve, mbi lokalet e agjensitë e transportit 
automobilistik. 

1964 10 
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1071 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Komunikacioneve, mbi 
ndërlidhjen telegrafike dhe telefonike si dhe mbi përmirësimin 
e shërbimit postar. 

1964 90 

14 Sektori i komunales.   

1072 Relacion i Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave Abdyl 
Këllezi, mbi riorganizimin e Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale, së bashku me ligjin dhe vendimin përkatës. 

1964 8 

1073 Udhëzim, raporte, relacione dhe korrespondencë e aparatit të 
Këshillit të Ministrave me drejtorinë e Ekonomisë Komunale 
dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve të 
ndryshme mbi ndërtimin e hidrocentraleve dhe elektrifikimin 
e fshatrave, me vendimin përkatës. 

1964 203 

1074 Relacione dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Ekonomisë Komunale dhe institucione të tjera 
mbi furnizimin e popullatës me ujë të pijshëm. 

1964 161 

1075 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale dhe 
institucione të tjera qendrore, mbi furnizimin e popullatës me 
lëndë djegëse dhe zëvendësimin e druve të zjarrit me lëndë të 
tjera djegëse. 

1964 240 

1076 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale së bashku me 
skicat përkatëse, qarkore e Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë, mbi ndriçimin e shkallëve të apartamenteve 
të banimit nëpër qytete. 

1964 33 

1077 Raport i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi shërbimet 
komunale. 

1964 15 

1078 Njoftim i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi ndërtimet 
për pesëvjeçarin e katërt. 

1964 7 

1079 Informacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale mbi planin e 
importit për vitin 1965. 

1964 8 
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1080 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
projektrregulloren "Mbi ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
rrugëve, trotuarëve e kanalizimeve elektro-telefonike të 
qyteteve", së bashku me materialin përkatës. 

1964 13 

1081 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale  dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore 
komunale të ujësjellsave si dhe, marrjen e disa masave për 
ujësjellsësin e Sarandës. 

1964 10 

1082 Relacion i Ministrisë së P.të Brendshme dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi problemin e strehimit të efektivit 
të Ministrisë së P.të Brendshme në qytetin e Tiranës. 

1964 4 

1083 Relacione, informacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Ekonomisë Komunale dhe 
institucione të tjera, mbi ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
godinave të banimit. 

1964 35 

1084 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale dhe urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e aktiviteteve të lodrave 
të fëmijëve. 

1964 3 

1085 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Ekonomisë Komunale dhe institucioneve të tjera, mbi 
kanalizimin e ujrave të zeza. 

1964 14 

1086 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi gjelbërimin e bulevardit 
"Dëshmorët e Kombit" mbi administrimin e dekoreve, si dhe 
mbi rrugën e parkut "Liria" në Vlorë. 

1964 25 

1087 Raport i Bashkimit Qendror të kooperativave të Artizanatit, 
Drejtorisë të Ekonomisë Komunale dhe Komitetit Ekzekutiv të 
qytetit të Tiranës, mbi masat për zgjerimin e mëtejshëm të 
meremetimit të banesave në pronësi të shtetasve në qytete, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 37 

1088 Relacion i Drejtorisë të Ekonomisë Komunale, mbi kalimin e 
fidanishtes qendrore në administrim të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të qytetit Tiranës si dhe, mbi krijimin e 
kopshtit botanik në qytetin e Tiranës. 

1964 8 
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1089 Propozim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
vendit të varrezave të dëshmorëve së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 3 

1090 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi mënyrën e 
pagimit të energjisë elektrike, të ujit dhe qirasë së banesave 
dhe mbi disa ndryshime në rregulloren e energjisë elektrike 
dhe të ujësjellsave, së bashku me vendimet përkatëse. 

1964 17 

1091 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi varrezat 
dhe shërbimin e varrimit në fshat, si dhe mbi shpërnguljen e 
familjeve që ndodhen në zonën e varrezave të Sharrës, me 
vendimin përkatës. 

1964 7 

1092 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi bilancin e lëndëve 
djegëse të RP.të Shqipërisë, për pesëvjeçarin e katërt dhe mbi 
sigurimin e lëndës drurit për vitin 1965 dhe pesëçarin e katërt. 

1964 46 

1093 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi disa të meta në 
mirëmbajtjen e makinerisë. 

1964 3 

1094 Informacione të Drejtorisë së Ekonomisë Komunale mbi 
gjendjen e punimeve elektromekanike në Përmet dhe mbi 
konstatimet e kontrollit të shtetit mbi të metat e konstatuara 
në ndërmarrjen elektromekanike të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale. 

1964 10 

1095 Korrespondencë e Ministrisë P.të Jashtme me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi lidhje kontrate me ambasadën e 
RD.Gjermane. 

1964 4 

15 Sektori i arsim-shëndetësisë.   

1096 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi lojrat e para 
të forcave të reja Ganefo,  së bashku me vendimin përkatës. 

1964 9 

1097 Informacion i Ministrisë së P.të Jashtme, mbi disa ndryshime 
në organikën e Komitetit për marrëdhënie kulturore e 
miqësore me botën e jashtme. 

1964 2 

1098 Korrespondencë e Ministrisë Arsimit dhe Kulturës me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi aprovim delegacionesh 
për jashtë shtetit. 

1964 6 
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1099 Projektmarrëveshje midis A.T.SH. dhe A.N/S/A-s mbi 
shkëmbimin e informatave. 

1964 5 

1100 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Universitetin Shtetëror të Tiranës, mbi ardhjen e 
profesor L.Escande, në vendin tonë. 

1964 7 

1101 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi aprovimin e 
projektplaneve kulturale midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës së Francës, Republikës së Italisë 
dhe Republikës së Ganës së bashku me vendimin përkatës. 

1964 16 

1102 Raport i Ministrisë P.të Jashtme, mbi nënshkrimin e planeve 
kulturale dhe mbi vendimin përkatës . 

1964 6 

1103 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ratifikimin e 
marrëveshjes së bashkëpunimit kultural midis Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Algjeriane 
D.Popullore. 

1964 4 

1104 Plani kultural midis RP. të Shqipërisë dhe RD.të Koresë, si dhe 
informacion i Ministrisë P.të Jashtme mbi disa shtesa në 
planin kulturor me RP.të Kinës. 

1964 51 

1105 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi suprimimin e 
llotarisë sportive, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

1106 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi aktivitetet 
artistike e kulturale që do të organizohen për nder të 20 
vjetorit të çlirimit të Atdheut së bashku me vendimet 
përkatëse. 

1964 28 

1107 Relacion i Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënie titulli "Artist i 
merituar" Hysen Pelingut. 

1964 1 

1108 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi përshtatjen e 
një godine të shtëpisë së pushimit të Bashkimeve Profesionale 
në plazhin e Durrësit për shkollë. 

1964 3 

1109 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi organizimin e 
konkursit të II-të të Këngës popullore si dhe organizimin e 
festivalit të tretë të këngës në radio me vendimin përkatës. 

1964 10 
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1110 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kulturës, mbi derdhjen dhe ngritjen e 
monumentit të Skënderbeut. 

1964 5 

1111 Informacione të Kontrollit të Shtetit, drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi kontrollet e ushtruara në institucionet 
arsimore dhe kulturore. 

1964 13 

1112 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disiplinimin e dhënies 
së mësimit në shkolla e kurse nga punonjës të institucioneve jo 
arsimore dhe arsimore. 

1964 2 

1113 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi dhënie titulli "Mësonjës i popullit" 
Jeronim De Radës. 

1964 5 

1114 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi krijimin e 
Drejtorisë së botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe 
forcimin e bazës teknike të shtypit pranë saj, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

1115 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi makineritë e 
shtypit që pritet të vijnë nga RP. e Kinës, si dhe krijimin e 
ndërmarrjeve të reja shtetërore të shtypshkrimeve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 6 

1116 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi prodhimin e 
kartolinave, me vendimin përkatës. 

1964 11 

1117 Relacion i Universitetit Shtetëror të Tiranës, dërguar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi vlerën si monument kulture të 
teqes së sheh Dyrit në qytetin e Tiranës e të tyrbes së baba 
Aliut. 

1964 4 

1118 Shtesë udhëzimi, mbi lejet e punonjësve që ndjekin mësimet 
në institucione të ndryshme mësimore. 

1964 1 

1119 Korrespondencë e Ministrisë Arsimit dhe Kulturës me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi shtesa në organikën e 
disa institucioneve kulturore e rishikim page. 

1964 10 

1120 Relacion i Ministrisë Mbrotjes Popullore, mbi disa ndryshime 
që propozohen t` i bëhen rregullores së dekorimeve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1964 7 
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1121 Projektvendim dhe relacion i Ministrisë Arsimit e Kulturës, 
mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore të administrimit të 
studimeve, informacion dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Komitetin e Fiskulturës dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi ndërtimin 
dhe administrimin e stadiumeve dhe fushave sportive. 

1964 24 

1122 Korrespondencë e Ministrisë Arsimit dhe Kulturës me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi akordim fondesh për 
shpenzime të ndryshme në sektorin e artit e kulturës. 

1964 31 

1123 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi krijimin e 
shtëpisë botuese "Naim Frashëri" dhe të ndërmarrjes 
shtetërore të tregtisë së Librit, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 6 

1124 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, si dhe relacione e 
korrespondencë e arkivit të shtetit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi administrimin dhe ruajtjen e akteve dhe 
dokumentave zyrtare dhe mbi funksionimin e sekretarive 
unike ne isntitucione, ndërmarrje dhe organizatave shtetërore 
e kooperativiste të RPSH. 

1964 55 

1125 Relacion dhe raport të Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi 
gjendjen, nevojat dhe pregatitjen e kuadrit artistik të Teatrit 
Operas, trupës baletit dhe Teatrit Popullor të Dramës si dhe, 
mbi përmirësimin e gjendjes në estradat profesioniste. 

1964 22 

1126 Relacion i Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, mbi kalimin për 
administrim të autokinemave nga Kinostudio "Shqipëria e Re" 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 7 

1127 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit dhe Kinostudion "Shqipëria e Re" mbi përhapjen e 
filmit dhe xhirim filmash. 

1964 17 

1128 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi zbatimin në lëmin e 
shëndetësisë të detyrave të  vendimit të Plenumit të Komitetit 
Qendror të PPSH në lidhje me ngritjen e mëtejshme të gjendjes 
ekonomike, sociale dhe kulturore të fshati. 

1964 14 
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1129 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ekuivalencën 
e shkollave dhe kurseve ushtarake jashtë shtetit me shkollat e 
arsimit të përgjithshëm për efekt gradimi të oficerëve, së 
bashku me udhëzimin përkatës. 

1964 5 

1130 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Arsimit e Kulturës, mbi akordim fondesh e rritje 
kufi financimi për objektet social-kulturore e shëndetësore. 

1964 53 

1131 Raporte dhe korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e veprimeve të 
Qeverisë. 

1964 61 

1132 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
aprovimin e 6-të vendeve për aspiraturë, si dhe 
korrespondencë e Ministrisë Arsimit dhe Kulturës me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa vendesh në 
aspiraturë për vitin 1964, me vendimin përkatës. 

1964 7 

1133 Relacion i Ministrisë Shëndetësisë, mbi zbatimin e vendimit të 
Këshillit Ministrave, mbi planin e zhvillimit ekonomik e 
kultural për vitin 1964. 

1964 7 

1134 Udhëzim i Drejtorisë së Arsimit të ulët profesionale, mbi 
hartimin e programeve mësimore për shkollat e ulta 
profesionale, rregullore e kësaj drejtorie, si dhe program i 
mekanikës për shkollat e ulta. 

1964 27 

1135 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrisë me 
Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, mbi mosnjohjen e arsimit 
përkatës për mësuesit që kanë kryer shkollën pedagogjike 
2/vjeçare dhe shkollën pedagogjike me bazë fillore. 

1964 5 

1136 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi shpërndarjen e 
studentëve që mbarojnë studimet e larta në vitin 1964. 

1964 10 

1137 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi çeljen e disa 
shkollave mbi planin si dhe, mbi gjendjen e bazës materiale 
mësimore të tyre, me vendimin përkatës. 

1964 36 

1138 Raport i Ministrisë të Ndërtimit dërguar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa probleme të fakultetit të inxhinierisë të 
Universitetit Shtetëror të Tiranës (dega e ndërtimit). 

1964 34 
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1139 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim 
në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.387 datë 19.10.1959 
mbi ngritjen e nivelit arsimor të kuadrove të shtetit, me 
vendimin përkatës. 

1964 6 

1140 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Manush 
Myftiu, mbi funksionimin e Drejtorisë së Arsimit të ulët 
profesionale, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 15 

1141 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit mbi disa shkelje të 
rënda dhe veprime arbitrare të bëra në gjimnazet e mbrëmjes 
"Hasan Vogli" dhe "10 Korriku" Tiranë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 17 

1142 Raport i Ministrisë Arsimit, mbi perspektivat e zhvillimit të 
arsimit dhe mundësitë për riorganizimin e sistemit të arsimit. 

1964 17 

1143 Raport i Ministrisë së Arsimit, mbi perspektivat e zhvillimit të 
arsimit dhe mundësitë për riorganizimin e sistemit arsimor. 

1964 17 

1144 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi zbatimin e 
vendimit të Plenumit të qershorit të Komitetit Qendror të 
PPSH. në sektorët e arsimit e të kulturës. 

1964 9 

1145 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi vlerësimin 
me notë të përparimit të nxënësve në mësime, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 6 

1146 Projektvendim dhe relacione të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e 
Institutit dy vjeçar të kulturës si dhe mbi çelje shkollash. 

1964 1 

1147 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa masa 
për shkollat e mbrëmjes të arsimit të përgjithshëm. 

1964 7 

1148 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi statutin tip 
të shkollave të ulta profesionale, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 38 

1149 Relacione dhe raporte të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
mbi përmirësimin e mësimit të gjuhëve të huaja në shkolla. 

1964 10 
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1150 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Abdyl 
Këllezi, mbi një ndryshim në vendimin Nr.263 datë 6.7.1963 
mbi gradat dhe titujt shkencor, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 5 

1151 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjendjen e 
punës mësimore-edukative në teknikume dhe përmirësimin e 
saj, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 26 

1152 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi numërin e studentëve që do të ndjekin 
studimet e larta në vitin 1964-1965. 

1964 15 

1153 Relacione dhe informacione të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave, mbi masën e bursës 
dhe kriteret që ndiqen për akordimin e bursës në shkollat e 
larta dhe të mesme. 

1964 38 

1154 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi përfundimet 
e vitit shkollor 1963-1964 dhe pregatitjen për vitin e ri shkollor 
1964-1965. 

1964 11 

1155 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe nënraport i 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit me procesverbalin e 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 15.6.1964, mbi 
gjendjen e internateve dhe masat për përmirësimin e punës në 
to. 

1964 29 

1156 Marrëveshje midis Qeverisë së RP. të Shqipërisë dhe Qeverisë 
së RP. të Kinës, mbi bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë. 

1964 5 

1157 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH. dhe 
relacione e korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi aprovime delegacionesh 
për pjesëmarrjen në Kongrese e konferenca shëndetësore 
jashtë shtetit. 

1964 56 

1158 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë 
Financave, mbi mundësinë e rritjes së prodhimit, zgjerimit të 
asortimentit dhe të ardhurave shtetërore nga industria e 
kozmetikës, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 20 
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1159 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e cilësisë prodhimit në 
NISH Profarma. 

1964 9 

1160 Korrespondencë e Ministrisë Shëndetësisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi kuotën e transportit për vitin 1965. 

1964 4 

1161 Informacion i Ministrisë Shëndetësisë dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi një ngjarje në spitalin e Selenicës. 

1964 3 

1162 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimet e ndryshme që janë bërë 
në sektorin e shëndetësisë. 

1964 10 

1163 Informacion i Ministrisë së Shëndetësisë, dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi procedurën e dërgimit të të 
sëmurëve jashtë shtetit, si dhe kopjen e rregullores së 
aprovuar për këtë qëllim. 

1964 9 

1164 Informacion i Ministrisë  së Financave dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi normën e sapunit në institucione 
shëndetësore. 

1964 4 

1165 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi masat për mbrojtjen sanitare të lumenjve, uji i 
të cilëve përdoret për tu pirë nga fshatarsia. 

1964 27 

1166 Projektvendim dhe relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe 
pagave, mbi krijimin e laboratorit teknologjik pranë shërbimit 
të ekspertizës të mjekësisë ligjore. 

1964 3 

1167 Informacion i Kontrollit të Shtetit drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi punën e inspektoriatit sanitar në rrethe. 

1964 2 

1168 Informacion i Ministrisë të Shëndetësisë dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
institucioneve të tjera, mbi larjen e teshave në lavanderit e 
institucioneve shëndetësore. 

1964 8 

1169 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi trajtimin e mamive që shërbejnë 
në fshatra. 

1964 5 
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1170 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një shtesë në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.233 datë 18.6.1958, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

1171 Raporte dhe relacione, mbi aktivitetin e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, si dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi aktivitetin e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, si dhe mbi dhurimin e gjakut falas. 

1964 42 

1172 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi pastrimin e gropave të zeza dhe 
mbi përdorimin e ujrave të zeza dhe të materialeve fekale për 
plehërimin e tokave. 

1964 6 

1173 Qarkore të Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë Komiteteve 
Ekzekutive të rretheve, mbi përhapjen e tifos dhe inkosicioset 
në bujqësi, si dhe informacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi rastet e 
helmimit. 

1964 15 

1174 Relacion i Ministrisë Shëndetësore dhe Drejtorisë Ekonomisë 
Komunale, mbi higjenën komunale në qytet. 

1964 3 

1175 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi zbatimin e vendimit Nr.51 datë 
2.3.1959 për pakësimin e mëtejshëm të vdekjeve në fëmijët. 

1964 42 

1176 Studim i komisionit shëndetësor, bërë në rrethin  e Shkodrës, 
mbi vdekjet e fëmijëve në këtë rreth. 

1964 144 

1177 Qarkore e Këshillit të Ministrave, dërguar komiteteve 
ekzekutive të rretheve dhe institucioneve qendrore, mbi 
marrje masash profilaktike kundra sëmundjeve ngjitëse. 

1964 4 

1178 Relacion i Ministrisë Shëndetësisë, mbi ndërtimin e institutit të 
epidemiologjisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 3 

1179 Raporte të Ministrisë të  Shëndetësisë dërguar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe administrimin e 
spitaleve dhe masat për përmirësimin e punës në të ardhmen 
dhe, mbi gjendjen epidemiologjike të vendit. 

1964 51 
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1180 Raport i Prokurorisë Përgjithshme, raport i Ministrisë 
Shëndetësisë, procesverbal i mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, datë 20.3.1964, mbi disa shkelje të ligjshmërisë 
socialiste në sektorin e shëndetësisë, si dhe materiale të tjera të 
lidhura me këtë problem. 

1964 74 

16 BTSH.   

1181 Materialet e mbledhjes së IX-të të Komisionit të përbashkët 
Shqiptaro-Kinez për BT dhe tekniko-shkencor. 

1964 119 

1182 Relacione dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi literaturën që duhet të vijë nga 
RP. e Kinës në rrugën e B.T.SH. 

1964 68 

1183 Raport i Ministrisë të Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
përfundimet dhe masat për zbatimin e rekomandimeve të 
sesionit të parë të shoqërisë tekniko-shkencore të industrisë së 
naftës. 

1964 7 

1184 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, si dhe relacione të 
Ministrisë së Bujqësisë e Ndërtimit, mbi pregatitjen e 
kërkesave për mbledhjet e ardhshme të komisioneve B.T.SH 
Shqiptaro-Kinez, Korean, Vietnamez, Ganez e Kuban. 

1964 19 

1185 Korrespondencë e Ministrisë P.të Jashtme me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që kanë marrë 
institucionet nga Unesko. 

1964 94 

1186 Protokoll i mbledhjes së V-të të Komisionit të përbashkët 
Shqiptaro-Korean për ndihmë dhe BTSH, si dhe kërkesa 
drejtuar palës Vietnameze në kuadrin e BTSH. 

1964 68 

1187 Qarkore e Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me institucione të ndryshme, mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në organizata ndërkombëtare dhe 
forumet e tyre. 

1964 107 

1188 Urdhër i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor për problemet kryesore të 
BTSH, mbi disa çështje që u jepen sektorëve të ndryshëm nga 
materialet e marra në rrugën e BTSH. 

1964 8 
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1189 Statuti dhe informacion, mbi shoqërinë ndërkombëtare të 
përhershme të Kongreseve të rrugës. 

1964 13 

1190 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Ndërtimit, 
Komunikacionit dhe Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Konsumit dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
aktivitetin e tyre në fushën e BTSH. 

1964 15 

1191 Relacion i Ministrisë Shëndetësisë me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi ndihmën që kërkohet nga O.B. Shëndetësisë. 

1964 3 

1192 Informacione të Ministrisë Shëndetësisë, Bujqësisë dhe 
Miniera e Gjeologjisë, mbi zbatimin e vendimeve të 
protokolleve të BTSH me RP. të Kinës, Koresë e RD. të 
Vietnamit. 

1964 11 

1193 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
përmirësimin e mëtejshëm të punës së BTSH. 

1964 6 

1194 Lista e delegacioneve e specialistëve dhe e kursantëve të 
vendeve të tjera që do të  vijnë në RP. të Shqipërisë gjatë vitit 
1964. 

1964 25 

1195 Relacion i Ministrisë Shëndetësisë, mbi mundësinë e 
prodhimit në vend të antibiotikëve. 

1964 12 

1196 Relacione, informacione dhe korrespondencë e aparatit të 
Këshillit të Ministrave me dikasteret e ndryshme, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me RP. të Kinës. 

1964 375 

1197 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe informacioni, 
mbi ndihmën dhe trajtimin e specialistëve të huaj. 

1964 141 

1198 Relacione, informacione dhe korrespondencë e aparatit të 
Këshillit të Ministrave me dikasteret e ndryshme, mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor me RP.të Kinës. 

1964 193 

1199 Relacione, informacione dhe korrespondencë e aparatit të 
Këshillit të Ministrave me institucionet e ndryshme mbi 
bashkëpunimin tekniko-shkencor, me Korenë, Vietnamin e 
Ganën. 

1964 113 

1200 Relacion i zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi pjesëmarrjen e vendit tonë në veprimtaritë e dhjetëvjeçarit 
hidrologjik ndërkombëtar, së bashku me vendimin përkatës. 

1964 4 
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1201 Urdhër i brendshëm i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
bashkëpunimin  midis sektorëve për problemet kryesore të 
BTSH dhe përgjithsisht të ndihmës marrë nga jashtë, si dhe 
raporti i Ministrisë Shëndetësisë, mbi bashkëpunimin tekniko-
shkencor për vitin 1963 dhe 1964 deri 15 qershor. 

1964 10 

1202 Relacion i Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Spiro Koleka, 
mbi mënyrat se si po zbatohet vendimi i Këshillit të 
Ministrave Nr.424 datë 3.12.1963 mbi ndihmën teknike 
t`organizatave ndërkombëtare. 

1964 10 

17 Byroja Juridike.   

1203 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1964, mbi shqyrtimin e raportit për kriminalitetin e të 
miturve dhe krimet kundër familjes që rrjedhin nga zakonet 
prapanike. 

1964 19 

1204 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
23.1.1964 mbi shqyrtimin e raportit për zbatimin në disa 
sektorë të ligjit të sigurimeve shoqërore, së bashku me 
materialin përkatës. 

1964 28 

1205 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.4.1964, mbi shqyrtimin e raportit për gjendjen e zbatimit të 
legjislacionit të punës në vitin 1963, të projektdekretit për 
ndryshimin e nenit 13 të ligjit  Nr.792 datë 13.3.1950 "Mbi 
mbrojtjen kundër zjarrit dhe të projektdekretit  për një shtesë 
në dekretin Nr.2707 datë 9.7.1958 mbi regjistrimin e akteve të 
gjendjes civile dhe mbajtjen e evidencës së tyre", së bashku me 
materialin përkatës. 

1964 29 

1206 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.10.1964, mbi shqyrtimin e projektvendimit për zbatimin e 
dekretit Nr.3876 datë 10.8.1964 mbi pasaportizimin e shtetasve 
në qytete, së bashku me vendimin përkatës së Këshillit të 
Ministrave e relacionin përkatës. 

1964 56 

1207 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
26.10.1964, mbi shqyrtimin e projektrregullores së këshillave 
popullore të fshatrave, së bashku me materialin përkatës. 

1964 18 
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1208 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.12.1964, mbi shqyrtimin e projektdekretit për disa 
ndryshime dhe shtesa në dekretin Nr.2392 datë 7.1.1957 mbi 
taksën mbi aktet dhe taksën e pullës, të projekturdhëresës mbi 
tarifat e taksave të akteve dhe të pullës dhe të projektdekretit 
për një ndryshim në ligjin Nr.2359 datë 15.11.56 mbi veprimet 
juridike dhe mbi detyrimet. 

1964 31 

1209 Rregullore e Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi mënyrën e 
dorëzimit të dekoratave, si dhe dekrete dhe vendime të 
Kuvendit Popullor dhe Presidiumit të Kuvedit Popullor, mbi 
akordim urdhërash dhe dekoratash personave dhe 
institucioneve. 

1964 308 

1210 Analizë e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi regjistrimin e 
përgjithshëm të popullsisë në vitin 1960. 

1964 214 

1211 Udhëzime të Ministrisë së Drejtësisë, mbi studimet 
përgjithësuese nga avokatia dhe mbi ndryshimin e rregullores 
për zbatimin e dekretit "Mbi avokatinë". 

1964 3 

1212 Raport e relacione të Arbitrazhit Shtetëror, pranë Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e arbitrazheve të zonave, si dhe mbi 
detyrat e Arbitrazhit shtetëror pranë Këshillit të Ministrave. 

1964 29 

1213 Relacion i Ministrisë të Mbrotjes Popullore, mbi ndryshime në 
dispozitat që rregullojnë pensionet e ushtarakëve. 

1964 2 

1214 Raport i Prokurorisë Përgjithshme, mbi gjendjen e 
ligjshmërisë, si dhe raport i Ministrisë Drejtësisë, mbi krimet e 
bashkëjetesës së ndaluar, gjithashtu mbi përgjithësimet e 
shkurorëzimet. 

1964 27 

1215 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrepondenca 
përkatëse me Ministrinë e Financave, mbi ndihmën mujore 
për fëmijët. 

1964 3 

1216 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, me komitetet 
ekzekutive të rretheve, mbi shpronësime dhe rekuizime. 

1964 25 

1217 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë  me 
Ministrinë e Bujqësisë, mbi meremetimet e ndërtesave të 
banimit në fshat. 

1964 4 
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1218 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi mbrojtjen civile të Republikës. 

1964 3 

1219 Relacioni me projektdekretin të Ministrisë Drejtësisë, mbi 
internimet dhe dëbimet si masë administrative. 

1964 6 

1220 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi zgjidhjet e gjykatave gjyqtarëve dhe 
këshillave popullore të pushtetit lokal. 

1964 29 

1221 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kërkesën e 
paraqitur nga Ministria e Mbrotjes Popullore për prishjen e 
vendimit të arbitrazhit Nr.117, datë 18.10.1964, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1964 5 

1222 Relacion i Ministrisë P.të Jashtme, mbi marrëveshjen për 
heqjen e vizave me RP. të Rumanisë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 4 

1223 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi 
bashkimin e pushimeve javore për disa kategori punonjësish, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1964 6 

1224 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi 
zgjidhjen e kontratës së punës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1964 4 

1225 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i 
Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
denoncimin dhe ratifikim konventash. 

1964 73 

1226 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpallje zije kombëtare. 1964 1 

18 Pushteti Lokal.   

1227 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.1.1964 mbi shqyrtimin e raporteve për punën e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve Elbasan dhe 
Lezhë, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1964 78 

1228 Proceverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave mbajtur më 
15.6.1964, mbi punën e  Komitetit Ekzekutiv të Këshillit të 
Popullor të rrethit Lushnjë. 

1964 43 
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1229 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.9.1964, mbi shqyrtimin e raportit për punën e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit të Tepelenës, së 
bashku me raportin përkatës të aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1964 58 

1230 Raport i mbajtur nga Sh. Abdyl Këllezi në mbledhjen me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, mbi plotësimin e planit dhe të buxhetit për vitin 1964 
dhe masat që duhet të marrin për planin dhe buxhetin e 
vitit1965. 

1964 42 

1231 Protokolle, raporte, relacione, informacione dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve mbi 
organizimin e seminareve me aparatet e pushtetit. 

1964 200 

1232 Raporte, relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
pushtetit lokal, mbi analizën e punës dhe detyrat e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. 

1964 113 

1233 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë komiteteve 
ekzekutive të rretheve, mbi problemin e strehimit, me 
materialin përkatës. 

1964 16 

1234 Qarkore e Këshillit të Ministrave drejtuar gjithë institucioneve 
qendrore dhe Komitetit 
Ekzekutive të qytetit të Tiranës, mbi vërtetimet që lëshojnë 
këshillat popullore të lagjeve të qytetit Tiranës. 

1964 5 

1235 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi vendimet për njohje 
qendra pune para çlirimit. 

1964 1 

1236 Qarkore e Këshillit të Ministrave dhe relacion i Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi njohjen e vjetërsisë në punë. 

1964 5 

1237 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi gjykimin e 
kundërvajtjeve në pyjet që administrohen nga koop.bujqësore. 

1964 1 

1238 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
projektrregullores së këshillave popullore të fshatrave. 

1964 23 
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1239 Relacion dhe korrespondencë e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Tiranë, Durrës, Pukë, Kukës, 
me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi punën e tyre. 

1964 65 

1240 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, mbi sigurimin e disa lokaliteteve dhe 
shpërblimin e kryetarëve të këshillave popullore të fshatrave. 

1964 23 

1241 Relacione të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dërguar aparatit të këshillit të Ministrave, mbi disa 
probleme të sigurimit, sistemimit dhe përdorimit të fuqisë 
punëtore. 

1964 63 

19 Administrata.   

1242 Korrespondencë e Komitetit Qendror rë PPSH, me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi emërim dhe transferim kuadri, me 
vendimet përkatëse. 

1964 31 

1243 Relacione dhe pasqyra statistikore, mbi nevojat për kuadro të 
larta e të mesme në aparatin e Këshillit të Ministrave dhe mbi 
nivelin arsimor të kuadrove. 

1964 10 

1244 Projektvendim, mbi aprovimin e rregullores për organizimin e 
skuadrave dhe brigadave të punës socialiste dhe të 
rendimentit të lartë në sektorin e bujqësisë si dhe 
projektudhëzimi mbi përhapjen e realizimeve të shkencës, 
lëvizjeve të reja dhe të eksperiencës së përparuar në degët e 
ndryshme të ekonomisë bujqësore. 

1964 18 

1245 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave së bashku me pasqyrat përkatëse, mbi 
dërgimin e konsumtivit të vitit 1963. 

1964 10 

1246 Projektplani financiar për vitin 1965. 1964 28 

20 Trajtimi i të huajve.   

1247 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar gjithë institucioneve 
qendrore, mbi trajtimin e specialistëve të huaj. 

1964 3 

21 Lutje, ankesa.   
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1248 Mbi rëndësinë e institutit juridik të ankesave dhe masat që 
duhen marrë nga organet e administratës shtetërore për 
forcimin e mëtejshëm të tij. 

1964 17 

22 Peshë-matje.   

1249 Raportet vjetore dhe 9/mujore të rretheve dërguar Drejtorisë 
të peshë-matjeve, mbi punën e kryer, si dhe raporti vjetor i 
Drejtorisë peshave. 

1964 251 

1250 Evidencë përmbledhëse në shkallë republike, dikastere e rreth, 
mbi gjendjen numerike dhe të llojeve të mjeteve të peshimit e 
të matjeve. 

1964 75 

1251 Qarkore e korrepondencë, mbi numrin mesatar dhe fondin e 
pagave të punonjësve të drejtorisë peshë-matjes. 

1964 12 

1252 Korrespondencë dhe skica për prodhimin e riparimin e 
mjeteve të peshë-matjes. 

1964 9 

23 Fetare.   

1253 Statuti, rregullore dhe korrespondencë të Këshillit të 
Ministrave me komitetin mysliman, mbi veprimtarinë e klerit 
mysliman. 

1964 147 

1254 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë përkatëse, mbi prishjen e disa kishave e 
xhamive. 

1964 7 

1255 Informacion i Komitetit Qendror të PPSH. drejtuar Këshillit të 
Ministrave, si dhe relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen e pronave tokësore të institucioneve fetare. 

1964 11 

1256 Letër e kryepiskopit drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu, mbi disa padrejtësi që i janë bërë 
kishës. 

1964 2 

1257 Buxheti dhe korrespondencë e komuniteteve fetare, mbi 
zbatimin e tij. 

1964 21 

24 Shtesë I.   

1258 Stenogrami i bisedës së Kryetarit të Këshillit të Ministrave të 
RP të Shqipërisë me ambasadorin e RP të Kinës në Tiranë për 
problemet e ndërtimit të Kombinatit të Tekstileve në Berat. 

03.15.1964 6 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

1259 Letërkëmbim midis Kryetarëve të Qeverive të RP të Kinës dhe 
të RP të Shqipërisë me rastin e kryerjes së provës së parë të 
armës bërthamore nga ana e Kinës. 

10.16.1964 - 
11.03.1964 

7 

1260 Letërkëmbim ndërmjet Qeverive të RP të Shqipërisë dhe të RP 
të Polonisë për pjesëmarrjen në panairin e Poznanit në vitin 
1964. 

05.11.1964 - 
06.01.1964 

3 

1261 Letërkëmbim ndërmjet Qeverive të RP të Shqipërisë dhe të RP 
të Hungarisë për pjesëmarrjen në panairin e Budapestit në 
vitin 1964. 

02.06.1964 - 
04.10.1964 

4 

1262 Letër e Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë 
dërguar Kryeministrit të Republikës Turke në përgjigje të 
mesazhit për gjendjen në Qipro. 

01.14.1964 2 

1263 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për masat lidhur me 
parandalimin e mbytjeve në liqenin e Tiranës. 

07.06.1964 - 
07.20.1964 

6 

1264 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit drejtuar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave për konstatimet dhe masat 
e marra për ndreqjen e të metave të zbuluara gjatë kontrolleve. 

01.18.1964 - 
01.15.1965 

66 

1265 Letër e agronomit Abedin Çiçi drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave për zhvillimin e mëtejshëm të ullirit në zonën e 
Tiranës. 

10.31.1964 1 

1266 Zgjidhje e propozuar nga Ministria e Ndërtimit për parapetet 
mbrojtëse të taracave të godinave të banimit. 

10.14.1964 - 
12.11.1964 

11 

1267 Plani financiar i Aparatit të Këshillit të Ministrave për vitin 
1964. 

09.20.1963 30 

1268 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të KP të Rrethit të 
Durrësit për një ankesë drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave lidhur me një shtëpi të ndërtuar (adaptuar) nga 
oficeri Çelo Arrëza. 

06.16.1964 - 
07.02.1964 

4 

1269 Relacione të Zyrës së Kulteve pranë Këshillit të Ministrave për 
disa çështje të komuniteteve fetare. 

03.09.1964 - 
06.06.1964 

25 

 
 


