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21 Viti 1965.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965, për punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të rrethit të Matit, me materialin përkatës. 

1965 42 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965, për gjendjen dhe përmirësimin e mëtejshëm të 
pregatitjes së kuadrit në Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe 
Institutin e Lartë Bujqësor, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1965 84 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965, për zbatimin e detyrave të dala nga Pleniumi i 
Komitetit Qëndror të PPSH. të qershorit 1963 " Mbi gjendjen 
ekonomike, sociale e kulturale të fshatit dhe masat për 
ngritjen e mëtejshme të saj ", me materialin përkatës. 

1965 52 

4 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965, për zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të 
Komitetit Qëndror të PPSH. " Mbi probleme të sigurimit, 
sistemimit dhe përdorimit të fuqisë punëtore " dhe të projekt-
planit tematik të çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli 
i Ministrave gjatë vitit 1965, me materialin përkatës. 

1965 34 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për zbatimin e detyrave të vendimit të Byrosë 
Politike të Komitetit Qëndror të PPSH. të muajit korrik 1960 " 
Mbi riorganizimin e prodhimit, kontrollit dhe shpërndarjes së 
farërave ", me materialin përkatës. 

1965 75 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për përfundimin e  marrëveshjeve të shkëmbimit të 
mallrave për vitin 1965, me materialin përkatës. 

1965 27 
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7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për veprimtarinë e Institutit të kërkimeve 
industriale në fushën e përmirësimit të cilësisë së prodhimeve 
dhe të nxjerrjes së prodhimeve të reja gjatë vitit 1964 dhe mbi 
masat që do të merren për të ardhmen, me materialin 
përkatës. 

1965 23 

8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për lidhjen dhe zbatimin e kontratave, midis 
ndërmarrjeve për vitin 1964, me materialin përkatës. 

1965 6 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1965, për gjëndjen e transportit hekurudhor dhe masat 
për një shfrytëzim më të mirë të mjeteve dhe makinerive në 
këtë sektor, me materialin përkatës dhe vendimin e Këshillit të 
Ministrave. 

1965 51 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1965, për punën kërkimore shkencore të kryer gjatë vitit 
1964 nga institucionet kërkimore të Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë dhe përfundimet e tyre kryesore, me 
materialin përkatës. 

1965 25 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1965, për zbatimin e rregullores mbi normimin e punës 
dhe të raportit për zbatimin e disa pozitave për ndihmat 
mujore të fëmijëve, me materialin përkatës. 

1965 23 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.3.1965, për aktivitetin ekonomiko-organizativ të koop. 
bujqësore gjatë vitit 1964 dhe detyrat për plotësimin e planit të 
vitit 1965, së bashku me materialin përkatës dhe protokollin e 
Këshillit të Ministrave. 

1965 176 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1965, për plotësimin e planit dhe të buxhetit për 
3/mujorin e parë të vitit 1965 dhe të relacionit për 
përfundimet e fushatës për zbulimin dhe përdorimin e 
rezervave të brendshme për vitin 1965, me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1965 137 
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14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1965, për gjendjen e minierave të hekur - nikelit në 
plotësimin e detyrave të planit, treguesve të tjerë tekniko - 
ekonomik, firove dhe humbjeve të mineralit gjatë shfrytëzimit 
dhe transportimit, me materialin përkatës. 

1965 18 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1965, për invetarin fizik të mallrave dhe pjesëve të 
këmbimit në fillim të vitit 1965 dhe aprovimin e planit të 
çëshjeve, që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e Këshillit të Ministrave, gjatë tremujorit të dytë të 
vitit 1965, me materialin përkatës. 

1965 34 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, për përfundimin nga shqyrtimi i bilanceve të 
ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike për vitin 1964, me 
materialin përkatës. 

1965 82 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, për krimet e përvetimeve dhe dëmtimeve të tjera të 
pasurisë socialiste, për krimet kundër veprimtarisë së 
organeve të pushtetit dhe për krimet e vrasjes gjatë vitit 1964, 
me materialin përkatës. 

1965 64 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, për gjendjen e normimit të punës në sektorët 
kryesor ekonomik gjatë vitit 1964, me materialin përkatës. 

1965 20 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, për kodin e familjes së RPSH. për riorganizimin e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës dhe të projekt-ligjit, mbi 
Bankën e Shtetit Shqiptar, me vendimet dhe materialin 
përkatës. 

1965 183 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, për revizionin financiar, me urdhëresën dhe 
materialin përkatës. 

1965 25 
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21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, mbi masat për rritjen e rezervave të naftës, 
zhvillimin e punimeve të kërkimit, shtimit dhe prodhimit të 
naftës si dhe një drejtim më të studiuar të punimeve të 
kërkimit të naftës e gazit në vendin tonë, me materialin 
përkatës. 

1965 25 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965 për gjëndjen racore të dhisë mbi kufizimet që janë 
bërë në shfytëzimin e kullotave të dhive dhe mbi masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të tyre, me materialin përkatës. 

1965 27 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, për gjendjen e tuberkulozit dhe masat që duhen 
marrë për një luftë më të mirë kundër tij, me materialin 
përkatës. 

1965 22 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, për disa ndryshime në dekretin mbi taksat lokale, 
për tatimin e ekonomisë bujqësore mbi prodhimin dhe tatimin 
e pijes alkoolike raki si dhe, mbi tatimin mbi të ardhurat e 
koop. bujqësore, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1965 40 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, për meremetimin e detyrueshëm të ndërtesave 
private, tarifat e taksave lokale për mjetet e transportit, taksën 
e tregut, të peshimit e matjes, dhënien e lejeve të ushtrimit të 
profesionit dhe tarifat e tyre, pregatitjen dhe ngritjen e aftësive 
të punëtorëve dhe të kuadrove të reja, si dhe mbi caktimin e 
afatit të shkollës së mesme të arsimit të përgjithshëm, së 
bashku me urdhëresat, vendimin dhe materialin përkatës. 

1965 47 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, për disa ndryshime në kodin e punës, me materialin 
përkatës. 

1965 98 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965 për punën e delegacionit ekonomik në RP. të Kinës, 
bashkëbisedimet, përfundimet dhe detyrat që dalin. 

1965 21 
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28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
7.7.1965, mbi rritjen e eksportit dhe përmirësimin e cilësisë së 
mallrave të eksportit, përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e të 
ardhurave nga kultura e duhanit, zhvillimin e kulturës së 
domates dhe eksportin e saj, shtimin e prodhimit të rrëshirës, 
shkëputjen e pjesëshme të pasurisë nga ndërmarrjet shtetërore 
e eksportimeve të artikujve industriale si dhe, mbi krijimin e 
ndërmarrjes shtetërore të eksportimeve të artikujve artistiko-
kulturale me materialin përkatës. 

1965 211 

29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
7.7.1965, mbi shqyrtimin e rezultateve të arritura në realizimin 
e planit të 6/mujorit të parë të vitit 1965 dhe të projekt-planit 
të çështjeve që do të marre në shqyrtim të Këshillit të 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave në 3/mujorin 
e tretë 1965, me materialin përkatës. 

1965 26 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.9.1965, për punën e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të rrethit të Mirditës, me protokollin dhe materialin përkatës. 

1965 42 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.9.1965, për plotësimin e pagës mesatare në vitet e 
pesëvjeçarit të tretë 1961-1964, me materialin përkatës. 

1965 24 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.9.1965, për prodhimin, grumbullimin, kontrollin dhe 
shpërndarjen e farërave si dhe, për disa masa për 
përmirësimin e gjendjes në punën me farërat me materialin 
përkatës. 

1965 14 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.9.1965, për disa ndryshime në ligjin mbi veprimet juridike 
dhe mbi detyrimet, grumbullimin e prodhimeve bujqësore 
dhe blegtorale me anë kontratash si dhe, mbi kushtet 
themelore të furnizimit, me vendimet dhe materialin përkatës. 

1965 61 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për debi-kreditë e ndërmarrjeve dhe organizatave 
ekonomike, me materialin përkatës. 

1965 42 
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35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për disa çështje të dala nga kontrolli i 
ndërmarrjeve bujqësore, me materialin përkatës. 

1965 40 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për përfundimet gjeologjike të arritura gjatë 
pesëvjeçarit të 3-të për minieralet e dobishme të ngurta, me 
materialin përkatës. 

1965 23 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për plotësimin e planit nëntëmujor 1965 të vëllimit 
të përgjithshëm industial sipas institucioneve qendrore, me 
materialin përkatës. 

1965 34 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të marrë 
në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë tremujorit të katërt 1965, me planin e 
aprovuar. 

1965 12 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, mbi shqyrtimin e rregullores për përdorimin dhe 
mirëmbajtjen e banesave shtetërore, me vendimet dhe 
materialet përkatëse. 

1965 68 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për administrimin dhe ruajtjen e dokumentave 
zyrtare si dhe, mbi organizimin e funksionimin e sekretarive 
unike, së bashku me vendimin dhe relacionin e Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Arkivave të Shtetit. 

1965 51 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
5.11.1965, mbi punimin e thirrjes së Komitetit Qendror të 
PPSHdhe Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e masave 
popullore për diskutimin dhe hartimin e planit të IV-të 
pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës për 
periudhën 1966-1970 me materialin përkatës. 

1965 332 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.12.1965, për projekt-planin operativ të tremujorit të parë të 
vitit 1966, me vendimin dhe relacionin përkatës të Komisionit 
të Planit të Shtetit. 

1965 72 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.12.1965, për gjendjen e shërbimeve komunale në qytete dhe 
masat që duhen marrë për zgjerimin dhe përmirësimin e 
këtyre shërbimeve si dhe, mbi lëshimin e pasaportave për 
jashtë shtetit me vendimin dhe materialin përkatës. 

1965 58 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.12.1965, për përfundimet e arritura nga Instituti i Lartë 
shtetëror i Bujqësisë në lëmin e studimeve dhe kërkimeve 
shkencore si dhe, të pregatitjes së kuadrove si dhe, për 
organizimin e punës kërkimore shkencore në sektorin e 
bujqësisë, me materialin përkatës. 

1965 43 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.12.1965, mbi punimin e vendimit të Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH, mbi luftën kundër burokracisë, 
për një stil revolucionar në punë, së bashku me diskutimin 
përkatës të shokut Kryeministër. 

1965 153 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

46 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.1.1965. 

1965 64 

47 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
ngritjen e Institutit të naftës, me materialin përkatës. 

1965 16 

48 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien 
ndihmë teknike uzinës metalurgjike të bakrit në Kukës dhe 
minierës Gjegjanit. 

1965 6 

49 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
projektdetyrën e zgjeruar të uzinës së plehrave azotike në Fier, 
me vendimin përkatës. 

1965 13 

50 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
ujësjellësit të uzinës së sodës kaustike në Vlorë. 

1965 5 

51 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi projekt-idenë 
e zgjatjes së emisarit të Myzeqesë. 

1965 4 

52 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi caktimin e drejtimit 
kryesor të disa NBSH-ve, me vendimin përkatës. 

1965 5 
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53 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin 
e projekt-idesë të planit rregullues të lagjes "Çlirimi" të qytetit 
të Beratit. 

1965 6 

54 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi zbatimin e vendimit të 
Qeverisë për normimin e energjisë elektrike dhe për 
përmirësimin e koeficientit të fuqisë (Gos Fi), me vrejtjet 
përkatëse. 

1965 16 

55 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi krijimin e 
ndërmarrjeve të reja të shfrytëzimit të pyjeve, me vendimin 
përkatës. 

1965 9 

56 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi përfundimet e arritura 
në përmirësimin e cilësisë në industrinë e gomës dhe masat 
për të ardhmen. 

1965 5 

57 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi tejkalimin e fondit të 
investimeve të shtëpisë së kulturës Fier. 

1965 3 

58 Raport i Drejtorisë së Përgjithëshme të Bashkës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kreditit për 3/mujorin e 
parë të vitit 1965, me vendimin përkatës. 

1965 13 

59 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi sistemimin e 
makinerive dhe materialeve të tepërta në ndërmarrjet dhe 
organizatat e ndryshme ekonomike, me vendimin përkatës. 

1965 17 

60 Relacione të Ministrisë së P. të Jashtme, mbi projekt-planet e 
bashkëpunimit kultural me vendet e tjera për vitet 1965-1966, 
me vendimin përkatës. 

1965 44 

61 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi marrëveshjen 
pesëvjecare mbi bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke 
doganore të nënshkruar me RP. të Kinës, me vendimin 
përkatës. 

1965 12 

62 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e 
koop. të artizanatit për të mbajtur fuqi punëtore mbi planin. 

1965 5 

63 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës e Pagave, mbi kalimin 
nga paga sipas kategorizimit të vendit të punës, në pagën 
sipas kualifikimit personal. 

1965 14 
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64 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa probleme që 
paraqiten në lidhje me pregatitjen e kuadrove. 

1965 8 

65 Informacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
rezultatet e mbylljes sezonit 1963-1964 si dhe mbi kontrollin e 
ushtruar në uzinat e fermentimit të duhanit Elbasan, 
Gjirokastër, Shkodër. 

1965 6 

66 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi disa 
shtesa dhe shkurtime në drejtorinë e Radiodifuzionit. 

1965 2 

67 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 23.2.1965. 

1965 80 

68 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi veprimtarinë 
ekonomiko-financiare të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, me vendimin përkatës. 

1965 12 

69 Raport i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave, mbi 
thjeshtësimin e mëtejshëm në aparatin administrativ të 
ndërmarrjeve e organizatave ekonomike si dhe forcimin e 
disiplinës në këtë drejtim. 

1965 18 

70 Njoftim i Ministrisë së Industrisë, mbi gjendjen e punimeve të 
ndërtim-montimit dhe vënies në shfrytëzim të fabrikës së 
letrës tipografike në Kavajë. 

1965 7 

71 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi mënyrën e pagesës së 
buldozereve të marrë  hua nga ndërmarrjet e Ministrisë së 
Bujqësisë, me vendimin përkatës. 

1965 10 

72 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shndrimin e disa pyjeve 
në toka bujqësore, me vendimin përkatës. 

1965 8 

73 Relacion e Komisionit të Planit të Shtetit, mbi masat që duhen 
marrë për ndërtimin e depove të plehrave kimike në koop. 
bujqësore dhe në ndërmarrjet bujqësore shtetërore, me 
vendimin përkatës. 

1965 42 

74 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi projekt-idenë 
e kullimit të fushës së Korçës, me vendimin përkatës. 

1965 6 
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75 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendime të 
Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të PPSH. dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e rrugës Fier-Ballsh-Memaliaj 
dhe ndërtimin e urës mbi lumin Vjosë. 

1965 12 

76 Informacione të Ministrisë së Komunikacioneve, mbi 
transportin e makinerive e materialeve për objektet e reja 
industriale. 

1965 12 

77 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi sigurimin teknik 
në punë. 

1965 8 

78 Relacion dhe promemorje të Komitetit për marrëdhënie 
kulturale e miqësore me botën e jashtme lidhur me trajtimin e 
delegacioneve dhe miqve të huaj, me vendimin përkatës. 

1965 18 

79 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e tatimit mbi xhiro për kanavacën. 

1965 4 

80 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi organizimin në formë eksperimentale të 20 
agjensive të konsumit në rrethin e Beratit. 

1965 4 

81 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi pagimin 
e ndihmës së caktuar për fëmijët për shkak të heqjes së 
sistemit të triskëtimit, kur prindërit çkurorëzohen. 

1965 5 

82 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës si dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e mëtejshëm të punës në 
shkollat e natës dhe me korrespondencë. 

1965 4 

83 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi zbritjen e 
çmimeve të shitjes me pakicë të violinave, harqeve, fijeve për 
harqe dhe telave për violina. 

1965 6 

84 Promemorie e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi dhënie 
piano disa kompozitorëve dhe artistëve. 

1965 2 

85 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendime të 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi disa kritere për shpërndarjen e kuadrove të 
reja bujqësore. 

1965 11 
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86 Protokoll i përbashkët i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve 
dhe Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndërtim montim e 
Kombinatit të mishit, me materialin përkatës. 

1965 5 

87 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 15.3.1965. 

1965 121 

88 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, datë 15.3.1965 mbi 
gjendjen e punimeve të ndërtim-montimit në veprat e reja 
industriale që ndërtohen me ndihmën e RP. të Kinës dhe 
masat për sigurimin e materialeve, makinerive dhe kuadrove 
të nevojshme për montimin dhe vënien në shfrytëzim të tyre. 

1965 28 

89 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi gjendjen e punimeve të 
ndërtim-montimit të fabrikës së tullave Vorë dhe masat për 
vënien në shfrytëzim brënda 6/mujorit të parë 1965. 

1965 7 

90 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi nevojat dhe 
mundësit e sigurimit të fuqisë punëtore për kombinatin e 
tekstileve "Mao Ce Dun" Berat. 

1965 5 

91 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi nevojën e ngritjes së 
ndërmarrjes shtetërore për shfrytëzimin e makinerive të rënda 
të ndërtimit në Durrës (NSHSHMN). 

1965 13 

92 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi projekt-vendimin për 
hapjen e kursit 1vjeçar me ndërprerje nga puna në Gjirokastër 
për pregatitjen e murator-gur-gdhëndësa. 

1965 8 

93 Raport i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në sistemin e 
pagave të peshkatarëve dhe personelit të anijeve të peshkimit. 

1965 20 

94 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
kategorizimin e ndërmarrjeve ekonomike shtetërore, 
kombëtare e lokale dhe organizatave ekonomike, me 
vendimin përkatës. 

1965 9 

95 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
teknikumit zooteknik në Kavajë. 

1965 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

96 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, vendime dhe 
urdhër të Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljen dhe shërbimet 
në pemët frutore agrumet, ullinjtë dhe hardhitë si dhe, mbi 
disa dobësi të theksuara në drejtimin e sektorit të frutikulturës 
në rrethin e Sarandës, dhe rregjistrimin çdo vit të kulturave 
frutore në ekonomitë bujqësore të një lokaliteti në çdo rreth. 

1965 51 

97 Raporte e relacione të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 
vendimi i Këshillit të Ministrave dhe vrejtjet përkatëse të 
Institucioneve, mbi krijimin e kopshit botanik në qytetin e 
Tiranës. 

1965 28 

98 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
Ministrisë së Bujqësisë, mbi disa zbritje në fondin e 
grumbullimit të detyrueshëm të drithrave të bukës për vitin 
1964, me vendimin përkatës. 

1965 4 

99 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi rregjjistrimin e 
blegtorisë dhe zbatimin e vendimeve dhe urdhëresave për 
prodhimin, grumbulimin dhe furnizimin me mish të 
popullatës për vitet 1964-1965. 

1965 14 

100 Raport i Komisionit të Kontrolit të Shtetit, mbi zbatimin e 
kushteve të lëvrimit të mallrave, nga ndërmarrjet e importit 
dhe mundësit e shkurtimit të disa artikujve nga importi. 

1965 3 

101 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bashkimin e 
pushimeve javore të punonjësve. 

1965 5 

102 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi ceremonialin zyrtar të Republikës 
si dhe, mbi ceremonitë zyrtare të varrimit të personaliteteve 
kryesore. 

1965 57 

103 Raport i Ministrisë së Financave, mbi fondin e drejtorit. 1965 9 

104 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa 
ndërtime për klubin sportiv "Dinamo". 

1965 3 

105 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave si dhe vendim i sekretariatit të 
Komitetit Qendror të PPSH. mbi shpërndarjen e kuadrove të 
larta, që mbarojnë studimet në vitin 1965. 

1965 17 
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106 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i 
sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH mbi numurin e 
studentëve që do të ndjekin studimet e larta në vitin shkollor 
1965-1966. 

1965 17 

107 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi shdrimin e 
shkollës së kulturës si Institut dy vjeçar. 

1965 3 

108 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi forcimin organizativ të instituteve 
kërkimore, që zhvillojnë veprimtari në fushën e shkencave 
albanologjike. 

1965 14 

109 Relacion dhe informacion të Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës dhe vendim i Këshillit të Ministrave, për 
përmirësimin e mësimit të gjuhëve të huaja në shkollë. 

1965 10 

110 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit ë Ministrave, mbi çeljen e kurseve të gjuhëve 
anglishte dhe frengjisht pranë Universitetit Shtetëror të 
Tiranës. 

1965 4 

111 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e titujve dhe gradave 
shkencore. 

1965 11 

112 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
shërbimeve për bojatisjen e ndërtesave . 

1965 12 

113 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohje 
vjetërsie në punë para 7 prillit 1939 për efekte pensioni. 

1965 3 

114 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi kufijtë e eksportit dhe të importit për vitin 
1966. 

1965 30 

115 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi masat për sigurimin e lëndës djegëse për 
furrat e koop.bujqësore. 

1965 11 

116 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi nevojat e reja për fuqi punëtore dhe 
mënyrën e sigurimit të tyre. 

1965 11 
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117 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa ndryshime në veprat e ndërtimit të 
vitit 1965. 

1965 6 

118 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e repartit të rrobaqepsisë 
së prodhimeve ushtarake nga kooperativa e tekstileve " Ylli i 
kuq " në vartësi të Ministrisë së P. të Brendshme. 

1965 6 

119 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi ndërtimin e 
godinave të reja për Ambasadat Kineze, Çeke, Bullgare. 

1965 1 

120 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 19.4.1965. 

1965 113 

121 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në kufirin e financimit 
të rrugës për minierën e kuarcit në Shishtavec. 

1965 11 

122 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe 
Komisionit të Planit të Shtetit si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi prodhimin e naftës në vendburimin e ri të 
Visokës. 

1965 20 

123 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi inventarizimin fizik të mallrave dhe 
pjesëve të këmbimit në fillim të vitit 1965. 

1965 29 

124 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes së 
industrisë lokale për prodhimin e rrobave të gatshme nga 
shfrytëzimi i kuponave, copave dhe mbeturinave të tjera të 
industrisë së lehtë, me vendimin përkatës. 

1965 20 

125 Studim i Aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe vendime të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH dhe Këshillit të 
Ministrave, mbi përqëndrimin e mëtejshëm,  kooperimin dhe 
specializimin e industrisë mekanike, së bashku me vrejtjet 
përkatëse të dikastereve. 

1965 101 

126 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes industriale të 
prodhimeve të uzinës së pjesëve të ndrimit për traktorë në 
Tiranë. 

1965 6 
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127 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për zgjerimin e 
përdorimit të suprinës prej vaqeti dhe kursimin e materialeve 
në prodhimin e këpucëve. 

1965 14 

128 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kanatieret e 
prodhuara me fill 65/1 dhe shitur gabim me çmimet në fuqi 
që u takojnë kanatiereve me fill 54/1. 

1965 3 

129 Relacion i Ministrisë së Financave, dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e normave të të ardhurave të 
objekteve bujqësore për efektin e caktimit të tatimit të 
ekonomisë bujqësore për periudhën 1965-1970. 

1965 9 

130 Raporte të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së shtetit 
Shqiptar, mbi planin e arkës dhe të kredisë për 3/mujorin e 
dytë të vitit 1965. 

1965 16 

131 Relacion i Ministrisë së Financave, dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi heqjen e pasqyrës së sendeve shtëpijake që 
mund të blihen me kredi. 

1965 5 

132 Relacion i Ministrisë së Financave, dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi nxjerrjen e tatimit të anëtarëve të koop. 
bujqësore për kopshtet personale dhe të tatimit mbi beqarët 
dhe të martuarit pa fëmijë. 

1965 8 

133 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi zgjatjen e afateve të kredive të papaguara në 
afat nga disa koop. bujqësore në vitin 1964. 

1965 11 

134 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi financimin pa prespektiv të disa veprave të 
ndërtimit të vitit 1965. 

1965 7 

135 Raport i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Bujqësisë 
mbi gjendjen e projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së 
veprave të bonifikimit për vitin 1964. 

1965 11 

136 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat 
mbrojtëse kundra zjarrit në projektimin e ndërtesave të çdo 
lloji. 

1965 123 
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137 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi projekt-
idenë e ujitjes së plotë të fushës së Durrësit. 

1965 10 

138 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi shpërndarjen dhe administrimin e 
nënprodukteve dhe mbeturinave të industrisë ushqimore që 
përdoren për ushqim kafshësh. 

1965 10 

139 Relacion i Ministrisë së Bujqisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi heqjen e susamit nga plani i vitit 1965. 

1965 11 

140 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave vendime 
dhe urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punës në 
stacionet e makinave dhe traktorëve, si dhe mbi pagat e punës 
së personelit të brigadës traktoriste në ndërmarrjet bujqësore 
shtetërore. 

1965 44 

141 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi normat 
e ngarkesës së barinjëve në dhentë e racës dhe të kryqëzuara. 

1965 10 

142 Raport i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
kategorizimin e degëve, agjensive dhe librarive të NSH 
tregëtimit të librit, me vendimin përkatës. 

1965 8 

143 Relacion i Komitetit shtetëror të Punës dhe Pagave, dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa në organikat 
e përfaqësive dipllomatike të RP. të Shqipërisë. 

1965 4 

144 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve dhe qarkore e 
Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin më të mirë të 
automjeteve. 

1965 11 

145 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve, vendim dhe urdhër 
i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e veprës 6333. 

1965 18 

146 Raport i Komitetit shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi 
shpërblimin që marrin shoferat dhe fatorinat e autobuzave 
interurban për transportim udhëtarësh. 

1965 3 

147 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit mbi plotësimin e planit 
të eksportit për vitin 1964 dhe mallrat që duhet t'i dorëzohen 
eksportit në vitin 1965 nga gjendja sipas inventarit fizik 1 janar 
1965 për llogari të vitit 1964. 

1965 17 
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148 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së Tregtisë, 
mbi përfundimin e dy hoteleve të rinj në qytetin e Fierit, me 
vendimin përkatës. 

1965 7 

149 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në planin e eksportit të 
sherebelës. 

1965 8 

150 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme, mbi disa shkelje në 
sektorin e ushqimit social. 

1965 12 

151 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi firot e vezëve. 

1965 4 

152 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë në planin 
e investimeve për ndërtimin e punishtes së përpunimit të 
rrushit në qytetin e Peshkopisë. 

1965 4 

153 Relacion i Bashkimit Qendror të kooperativave të Konsumit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërndarjen e 
NISH vera në Skrapar dhe kalimin e ndërtesave, paisjeve etj. 
Bashkimit Qendror të koop. të Konsumit. 

1965 11 

154 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e 
bilancit të drithrave të bukës për vitin 1964. 

1965 3 

155 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, për 
organizimin e qendrave të majmërisë. 

1965 10 

156 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë dhe nënraport i Komisionit 
të Kontrollit të Shtetit, lidhur me ndërgjegjen e disiplinës në 
punë të kuadrit të shëndetësisë. 

1965 11 

157 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi zbatimin e 
konventave ndërkombëtare. 

1965 8 

158 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e protokollit të shkëmbimeve 
tregtare me Jugosllavinë për vitin 1965. 

1965 15 

159 Relacion i Ministrisë Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e kufirit të financimit dhe 
përballimin e fondeve për ndërtimin e H/centralit Markgegaj 
në rrethin e Tropojës. 

1965 11 
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160 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa çështje të 
shkollave të ulta profesionale një dhe dy vjeçare si edhe të 
kurseve qendrore 9 mujore me ndërprerje pune. 

1965 9 

161 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
verifikimin e ankesës së banorëve të ish lagjeve Kozarë e 
Polovinë të Q. Stalin. 

1965 5 

162 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e Laçit qytet. 

1965 7 

163 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa 
për zgjerimin e përdorimit të misërit për bukë. 

1965 4 

164 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi nevojën e bërjes 
së regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë në vitin 1965. 

1965 7 

165 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi shitjen e 
veprave artistike prej dyqanit të shitjes të veprave të pikturës 
dhe skulpturës, me vendimin përkatës. 

1965 5 

166 Relacion i Bashkimeve profesionale të Shqipërisë dekret i 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi gjykatat shoqërore në qendrat e punës. 

1965 10 

167 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi dhënëje 
rrogash personale. 

1965 1 

168 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi kufitë paraprak të volumit të ndërtimeve 
për vitin 1966 dhe mbi projektimin e veprave të ndërtimit. 

1965 46 

169 Shkresë e Këshillit të Ministrave, mbi masat për përfundimin e 
punimeve të pallatit të kulturës Tiranë dhe formimin e 
komisionit për marrjen në dorëzim të veprës. 

1965 2 

170 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 18.5.1965. 

1965 110 

171 Raporte të Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë Industrisë dhe 
Minierave dhe Gjeologjisë si dhe vendim i Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH. mbi normativat e konsumit të 
materialeve. 

1965 62 
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172 Relacion i Ministrisë Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e institutit të studimeve 
dhe kërkimeve për naftë dhe gaz. 

1965 26 

173 Relacion i Ministrisë Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore 
të telave të bakrit në Shkodër, të metalurgjisë së zezë në 
Elbasan, të minierës së bakrit në Spaç dhe riorganizimin e 
uzinës së metalurgjisë së bakrit Rubik. 

1965 9 

174 Raporte të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe 
Komisionit Kontrollit të Shtetit si dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave, mbi prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e 
vajrave lubrifikante të vendit. 

1965 25 

175 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi të drejtat dhe 
kompetencat për ndalimin e prerjeve të lëndës në sektorët e 
shfrytëzimit pyjor. 

1965 10 

176 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores të 
Inspektoriatit shtetëror të sigurimit teknik për instalimet dhe 
pajisjet elektrike. 

1965 18 

177 Relacion i Ministrisë së Bujqisë dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave, mbi tokat në periferi të qyteteve. 

1965 9 

178 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi caktimin e 
normativave të përdorimit të rrjeteve e materialeve të tjera të 
peshkimit. 

1965 7 

179 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore tregtare të 
furnizimit të anijeve të huaja. 

1965 5 

180 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi meremetimin e hotel " 
Dajtit " në Tiranë dhe pajisjen e personelit me veshmbathje të 
posaçme, me vendimin përkatës. 

1965 25 

181 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi ndërtimin e objekteve 
për tregjet fshatare. 

1965 8 

182 Studim i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e 
kulturës së domates dhe eksportin e saj. 

1965 28 
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183 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve, mbi ndërlidhjen teleks. 

1965 5 

184 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të 
motobarkave " Kurveleshi " dhe " 16 Tetori ". 

1965 13 

185 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi paisjen me uniformë falas të disa 
punonjësve të sektorit të komunikacioneve. 

1965 7 

186 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi rrugaçërinë e 
fëmijëve dhe të rinjëve. 

1965 12 

187 Raport i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit për 
ushtrimin e vitit 1964. 

1965 13 

188 Relacion i Ministrisë së Financave, në lidhje mbi mënyrën e 
eksportimit të monedhës tonë në lekë. 

1965 4 

189 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rritjen e 
emisionit të buonalekëve. 

1965 7 

190 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi të drejtën e grave me 
origjinë të huaj, me shtetësi të huaj ose shqiptare që shkojnë 
për të vizituar të afërmit e tyre jashtë shtetit. 

1965 3 

191 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe Ministrisë së Financave, mbi ndërtimet në 
ekonomi dhe meremetimet e mëdha pranë organizatave 
ekonomike. 

1965 10 

192 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, lidhur me shpërblimin e 
punëtorëve të profesioneve të ndryshme që punojnë pa normë 
në ndërmarrjet e industrisë tekstile. 

1965 5 

193 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet e pagave të 
disa punëtorëve të ofiçinës së hekurudhës. 

1965 8 

194 Raport i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e instruktorëve në kurse. 

1965 7 
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195 Relacion dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi fondin e 
drejtorit të ndërmarrjeve ekonomike shtetërore me rëndësi 
kombëtare dhe lokale që administrohen në hozrashot të plotë. 

1965 5 

196 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin dhe drejtimin e 
shtëpive të pushimit të punonjësve dhe të kampeve të 
pionierëve. 

1965 4 

197 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi marrjen e 
kafshëve në stërvitjet ushtarake. 

1965 5 

198 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e festivalit të këngës 
për fëmijë e pionierë. 

1965 5 

199 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi disa çështje 
që kanë të bëjnë me administrimin dhe shfrytëzimin e 
ujësjellsave. 

1965 4 

200 Raport i Bashkimit Qendror të kooperativave të konsumit, 
mbi furnizimin e zonave që izolohen nga dimëri. 

1965 9 

201 Relacione të Ministrisë së P. të Brendshme dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave si dhe korespondencë me Presidiumin e 
Kuvendit Popullor, mbi pensionet që përfitojnë ata 
pensioniste që i nënshtrohen internimit ose debimit si masë 
administrative. 

1965 11 

202 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi prodhimin e cigareve 
marka " Rozafat " me çmim shitje me pakicë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1965 9 

203 Mbi gjendjen e kooperativës bujqësore të qyteti të Pukës dhe 
masat që duhet të merren për forcimin e saj. 

1965 5 

204 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi paisjen 
e punonjësve me veshmbathje pune. 

1965 2 

205 Relacion i Komiteti Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit të 
Gjirokastrës, mbi industrializimin e ujit mineral të Glinës. 

1965 7 

206 Njoftim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi kategorizimin e 
ndërmarrjeve të ndërtimit. 

1965 5 
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207 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 26.6.1965. 

1965 162 

208 Raport i Ministrisë së Financave, si dhe studim i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi efektin e kredive agrare me 
afat të gjatë për forcimin dhe zhvillimin e koop. bujqësore, 
mbi perspektivën e zgjerimit në të ardhmen dhe masat për 
përdorimin me vend të saj. 

1965 29 

209 Raport i Ministrisë së Financave dhe qarkore e Këshillit të 
Ministrave, mbi hartimin, aprovimin dhe zbatimin e 
buxheteve të këshillave popullore të fshatrave. 

1965 10 

210 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e planit të shpenzimeve për 
delegacionet, ekipet kulturale etj. që dërgohen ose do të vijnë 
nga jashtë shtetit. 

1965 13 

211 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi zbritjen e tatimit mbi të ardhurat e koop. 
bujqësore të zonave malore e kodrinore. 

1965 6 

212 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi rregullat dhe kriteret 
ekonomike për dhënien e bursave në shkollat e ulta 
profesionale. 

1965 5 

213 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifat e taitimit të pijes alkoolike raki. 

1965 3 

214 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi disa masa për të 
forcuar regjimin e kursimit në shpenzimet për administrimin e 
mencave. 

1965 7 

215 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi cilësinë dhe asortimentin 
në industrinë tekstile dhe të trikotazhit. 

1965 10 

216 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi plotësimin e planit të 
prodhimit të energjisë elektrike për tremujorin e I-rë të vitit 
1965 dhe mbi plotësimin e pritshëm të vitit 1965 si dhe gjëndja 
teknike e pajisjeve kryesore energjitike. 

1965 8 
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217 Raport i Ministrisë së Industrisë, mbi zgjidhjen e disa 
çështjeve të prodhimit të këpucëve dhe masat që duhen marrë 
në të ardhmen. 

1965 8 

218 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projekt-
idenë e planit rregullues të plazhit të Vlorës. 

1965 4 

219 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin 
e projekt-idesë të planit rregullues të qytetit të Gramshit. 

1965 6 

220 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
hotelit në Berat. 

1965 2 

221 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Komitetin Qendror të PPSH. mbi projekt-
idenë e përmirësimit ujor të fushës së Roskovecit dhe 
përmirësimin e pjesëshëm të zonës së Shkodrës, së bashku me 
vendimet përkatëse. 

1965 25 

222 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësim 
tokash bujqësore. 

1965 8 

223 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi fitimet e pa realizuara të NLB-së Bilisht. 

1965 6 

224 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Skrapar, Ministrisë së Bujqësisë dhe Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi fitimet e pa realizuara të NBL 
Skrapar, së bashku me vendimin përkatës. 

1965 11 

225 Relacion i Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi tarifat e reja të çmimeve 
të prodhimeve pyjore. 

1965 7 

226 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa masa për mbrojtjen e gjahut të dobishëm, 
si dhe mbi shkëputjen e shoqatës së gjuetarëve dhe 
peshkatarëve sportivë nga Komiteti Shtetëror i Kulturës Fizike 
e sportive. 

1965 13 
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227 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi humbjet jashtë planit dhe mbulimin e 
mungesës së mjeteve të xhiros të ndërmarrjeve bujqësore 
shtetërore për vitin 1964. 

1965 13 

228 Relacion i Drejtorisë së statistikës dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e rendimenteve dhe prodhimeve të 
bimëve të lashta dhe të vona të realizuara për vitin 1963-1964. 

1965 35 

229 Raport i Ministrisë së Komunikacioneve, mbi gjendjen e 
ndërlidhjes dhe masat për përmirësimin e saj. 

1965 15 

230 Raport i Ministrisë Ekonomisë Komunale, mbi furnizimin dhe 
shpërndarjen e lëndëve djegëse për sezonin 1964-1965. 

1965 8 

231 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e degës së 
projektimit pranë Ministrisë së Ekonomisë Komunale. 

1965 13 

232 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave, mbi 
vendosjen e shpërblimit për përmirësimin e cilësisë së 
prodhimit në fabrikën e cigareve. 

1965 4 

233 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores 
për normimin e punës. 

1965 30 

234 Relacion i Komitetit shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
kontrollorëve të Komisionit të Kontrollit, të Shtetit, si dhe mbi 
shpërblimin e revizorëve. 

1965 15 

235 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe pagave, për 
rishikimin e shpërblimeve në Universitet e shkollat e larta. 

1965 8 

236 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kryqit të Kuq 
Shqiptar dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
shtëpisë së arsimit shëndetësor. 

1965 19 

237 Raport i Bashkimit Qendror të koop. të artizanatit dhe qarkore 
e Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për fuqizimin e 
riparim-shërbimeve në kooperativat e artizanatit. 

1965 17 
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238 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përqëndrimin e 
administrimit të çerdheve dhe kopshteve. 

1965 8 

239 Relacione të Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit e 
Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin e prodhimit të dekoratave dhe 
distinktivave. 

1965 12 

240 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe udhëzim i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të zbatimit të politikës 
tatimore në sektorin privat dhe përmirësimin e punës në 
organizatat shtetërore dhe kooperativiste. 

1965 12 

241 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. të Konsumit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për sigurimin e 
furnizimit të koop. bujqësore me mallra kryesore. 

1965 13 

242 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. të Konsumit dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi dekretimin e distinktivit punonjës i 
dalluar në tregti. 

1965 5 

243 Informacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjëndjen 
dhe konsumin e misrit për periudhën e 6/mujorit të parë të 
vitit 1965. 

1965 2 

244 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi gjëndjen e 
analfabetizmit dhe masat për zhdukjen e tij. 

1965 10 

245 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi konkursin për vepra letrare dhe 
artistike që do të shpallet me rastin e 25 vjetorit të themelimit 
të PKSH. 

1965 19 

246 Relacione të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Gjirokastër dhe Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
mbi konservimin dhe restaurimin e kalasë së Gjirokastrës dhe 
kthimin e saj në gjëndje të vizitushme. 

1965 12 

247 Relacion dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e 
instituteve të biologjisë, kimisë, gjeologjisë dhe minierave. 

1965 14 

248 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
Republikës për vjetet 1962-63-64. 

1965 27 
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249 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi specialitetet e reja në aspiraturë 
për vitin 1965-1966. 

1965 6 

250 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi mos njohjen e arsimit përkatës për 
mësuesit që kanë kryer shkollën pedagogjike 2/vjeçare dhe 
shkollë, pedagogjike me bazë fillore. 

1965 4 

251 Raport dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa veprime 
të pa rregullta të Kom.Ekz. të kp.të qytetit të Vlorës. 

1965 16 

252 Raport i Drejtorisë Përgjithëshme të Bankës Shtetit Shqiptar 
dhe vendimi i K.M. mbi planin e arkës dhe të kredisë për 
3/mujorin e tretë të vitit 1965. 

1965 9 

253 Lidhur me rregullat për fondin e drejtorit. 1965 1 

254 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 9.9.1965. 

1965 50 

255 Propozime të Ministrisë së Industrisë, Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë, si dhe relacion dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi vendet e ndërtimit të veprave industriale që 
do të ndërtohen me ndihmën e RP. të Kinës gjatë 5/vjecarit të 
katërt (1966-1970) së bashku me vendimin përkatës të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH. 

1965 36 

256 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa 
për zbatimin e detyrave të caktuara nga plenumi i qershorit 
1963 i Komitetit Qendror të PPSH. 

1965 13 

257 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, mbi përmbajtjen e raportit për 
furnizimin me lëndë djegëse të qyteteve të RP. të Shqipërisë në 
5/vjeçarin e IV 1966-1970. 

1965 32 

258 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi masat që duhen marrë për përpunimin në 
vënd të të gjithë sasisë së lëkurëve të qengjit dhe të kecit. 

1965 18 
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259 Raport i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e detyrimeve të 
ndërmarrjeve në vartësi të Komitetit shtetëror të 
grumbullimeve. 

1965 13 

260 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi disa 
masa lehtësuese për koop. bujqësore të Armen-Treblovës në 
rrethin e Vlorës. 

1965 5 

261 Relacion i Ministrisë së P. të Brëndëshme, mbi ndryshimin e 
kuotës për fëmijët që mbyllen në koloninë e edukimit të 
fëmijëve. 

1965 3 

262 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme, mbi lëndët 
helmonjëse me efekt të fortë që përdoren në bujqësi, me 
vendimin përkatës. 

1965 7 

263 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi veprimet e regjistrimit dhe të 
çregjistrimit në lidhje me ndrimin e banimit të përhershëm të 
shtetasve. 

1965 6 

264 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e rregullores së 
Ministrisë së Arsimit. 

1965 9 

265 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e institutit të 
studimeve dhe botimeve shkollore. 

1965 8 

266 Projekt-vendim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, relacion 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e 
fakultetit të drejtësisë të Universitetit Shtetëror në fakultet të 
shkencave politike-juridike. 

1965 6 

267 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, mbi 
denoncimin e aparateve marrëse televizive dhe pagimin e 
pajtimeve. 

1965 18 

268 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi rregulloren, 
mbi kursimin e fondit të tokës. 

1965 9 

269 Relacion dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi transportimin e 
mallrave. 

1965 9 
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270 Relacion të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
Ministrisë së Industrisë, si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e grumbullimit të disa lloj lëkurëve të 
pa djegura. 

1965 15 

271 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi gjëndjen e 
prodhimit dhe të përdorimit të tullave e tjegullave. 

1965 4 

272 Parashtresë e Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e anijes "Tomorri" B-
950 në anije transport mallrash me aftësi mbartëse 4500 ton 
(D.W). 

1965 6 

273 Raport i Ministrisë së Ndërtimit, mbi plotësimin e pritshëm të 
planit 8/mujor dhe masat e marra për përfundimin e veprave 
të reja industriale që ndërtohen me ndihmën e RP. të Kinës. 

1965 9 

274 Informacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
administrimin e vajit e ullinjve tepricë që u lihen prodhuesve. 

1965 3 

275 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë për artikuj të rinj, 
çadra prodhim vendi. 

1965 9 

276 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e 
shitjes me pakicë për artikullin e ri gërshërë shtëpiake, 
prodhim vëndi. 

1965 2 

277 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Shkodër, dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e një 
ndërtese. 

1965 8 

278 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 21.10.1965. 

1965 80 

279 Realcion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
shpejtimin e punimeve në zonën e Divjakës për sqarimin e 
gazmbajtjes. 

1965 20 

280 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
organizimin e disa ndërmarrjeve të Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë. 

1965 11 
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281 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore 
të plehrave azotike në Fier. 

1965 8 

282 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
fondit të drejtorit. 

1965 6 

283 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi grumbullimin e 
mbeturinave dhe hedhurinave të letrës dhe thasëve prej letre 
që kanë dalë jashtë përdorimit. 

1965 14 

284 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vedim i Këshillit të 
Ministrave, mbi masat për përmirësimin e kushteve të jetesës 
dhe të punës të punonjësve të sharrave. 

1965 15 

285 Relacion i Ministrisë së Industrisë, mbi lejet plotësuese vjetore 
të disa profesioneve të dëmshme për shëndetin. 

1965 8 

286 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndryshimin e tarifave të transportit me kafshë 
në ndërmarrjet e lëndës së drurit. 

1965 7 

287 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
fondit të drejtorit në dy ndërmarrje të Ministrisë së Industrisë. 

1965 4 

288 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi projekt-
idenë e zgjatjes së mbledhësit kryesor të Myzeqesë. 

1965 11 

289 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen dhe 
masat që duhen marrë për përmirësimin e mëtejshëm të punës 
në sektorin e rezervave shtetërore. 

1965 6 

290 Raport i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, mbi furnizimin e 
qyteteve me lëndë djegëse dhe masat për sigurimin e 
rezervave për periudhën tetor 1965 mars 1966. 

1965 9 

291 Relacion i Ministrisë së Komunikacioneve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi porositjen, ruajtjen, administrimin 
dhe shpërndarjen e pjesëve të këmbimit "Skoda" nga Ministria 
e Komunikacioneve. 

1965 6 

292 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
arkës dhe të kredisë për 3/mujorin e katërt të vitit 1965. 

1965 10 
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293 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e 
sigurimeve shoqërore shtetërore. 

1965 14 

294 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në 
strukturën dhe kontigjentin e personelit të Komitetit shtetëror 
të Punës dhe pagave. 

1965 4 

295 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagat e k/inspektorëve 
dhe inspektorëve të kulturës dhe fiskulturës në komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore. 

1965 7 

296 Relacion i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi pagat dhe shpërblimet në NBSH. 

1965 4 

297 Studim i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave mbi 
punimet në sektorin e topo-gjeodezisë. 

1965 7 

298 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tagrin doganor të sendeve që u dërgojnë 
fëmijëve të tyre punonjës të përfaqësive jashtë shtetit dhe 
atyre që vijnë me trashëgim. 

1965 5 

299 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe urdhëresë e Këshillit të 
Ministrave, mbi taksën e magazinave për mallrat e 
depozituara në portet për llogari të firmave të huaja. 

1965 12 

300 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e dy ndërmarrjeve tregtare lokale. 

1965 14 

301 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
biçikletave me kredi punonjësve të industrive të reja. 

1965 4 

302 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin 
e popullit me disa artikuj kryesorë ushqimorë. 

1965 9 

303 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
kryesisë së komitetit ekzekutiv. 

1965 5 

304 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi kthimin e një sasie drithi drejtorisë së 
repartit 101/K nga ana e Komitetit shtetëror të 
grumbullimeve. 

1965 4 
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305 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi masat e mëtejshme për edukimin e 
fëmijëve dhe mbi krijimin e dhomave të edukimit për fëmijët 
me sjellje të këqia. 

1965 8 

306 Njoftim i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi montimin e 
kolaudimin e aparaturave të Kipit dhe automatikës të uzinës 
së plehrave azotike në Fier. 

1965 6 

307 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi hapjen e një kursi vjetor për pregatitjen e 
teknikëve të mesëm ndërtimi me profilin kryesor topografë e 
preventivues. 

1965 10 

308 Njoftim i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi dëmtimin e 
harkut të poshtëm të tunelit të H/C "J.V.Stalin" Bistricë. 

1965 4 

309 Njoftime të Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndreqjen e pjesës të 
dëmtuar të urës të Mifolit, me skicat përkatëse. 

1965 28 

310 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. të Artizanatit mbi 
gjendjen e artizanatit artistik dhe masat për zhvillimin e tij të 
mëtejshëm. 

1965 29 

311 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. mbi 
përmirësimin e mëtejshëm të punës për shfrytëzimin e ujrave 
të brendshme dhe rritjen artificiale të peshkut. 

1965 8 

312 Relacion i Ministrisë së P. të Bredshme dhe informacion i 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e policëve të 
rinj në shërbim nga fshati në qytet. 

1965 11 

313 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 20.12.1965. 

1965 48 

314 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeollogjisë, mbi 
forcimin e mëtejshëm të kërkimeve dhe të studimeve 
hydrogjeologjike. 

1965 15 

315 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi pakësimin e 
shpenzimeve që përballon shteti në mecat pranë 
ndërmarrjeve. 

1965 10 
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316 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi planin e 
kreditit me afat të gjatë për vitin 1966, për meremetim 
banesash në qytete dhe për ndërtim banesash në fshat. 

1965 8 

317 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, mbi planin e kreditit me afat të gjatë për vitin 1966 
për kooperativat bujqësore. 

1965 7 

318 Relacion i Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, Komitetit shtetëror të grumbullimeve, Ministrisë së 
Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa 
lehtësuese për disa kooperativa bujqësore në rrethin e Vlorës. 

1965 10 

319 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit shtetëror të 
Grumbullimeve, mbi kalimin e NSHRD Tresh në administrim 
të NBSH Lezhë. 

1965 8 

320 Parashtesë e Komisionit të Planit të Shtetit dhe aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi disa ndryshime në metodologjinë 
e planifikimit të aktiviteteve lokale. 

1965 6 

321 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa 
lehtësonjëse për mbajtjen e fuqisë punëtore dhe kontrollin e 
fondit të pagave në sektorët e artizanatit, komunales dhe të 
tregtisë. 

1965 10 

322 Njoftim i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave, mbi heqjen e 
normave të punës në disa sektorë dhe kalimin nga paga me 
normë në pagën me kohë dhe me shpërblim. 

1965 13 

323 Relacion i Komitetit shtetëror i punës dhe pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi pushimin javor e vjetor dhe punë 
jashtë kohës normale për disa kategori punonjësish. 

1965 8 

324 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e redaksisë të estradave 
nga Ministria e Kulturës dhe Arteve në shtëpinë qendrore të 
krijimtarisë popullore. 

1965 3 

325 Relacion i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi shpërbimin e shoferave të 
rezervave shtetërore që punojnë pa normë. 

1965 6 
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326 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale, mbi kriteret e 
vendosjes së eshtrave të dëshmorëve të Luftës Nacional 
Çlirimtare. 

1965 17 

327 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë 
së Komunikacioneve, mbi kalimin e disa rrugëve lokale 
Ministrisë së Komunikacioneve. 

1965 5 

328 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Kkëshillit Popullor të qytetit 
Tiranë, mbi krijimin e ndërmarrjes lokale komunale lëndë 
djëgëse në qytetin e Tiranës. 

1965 8 

329 Parashtesë e Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e projekt-idesë të planit rregullues 
të qytetit të Shëngjinit dhe të plazhit. 

1965 5 

330 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi pjesëmarrjen në panairet ndërkombëtare në 
vitin 1966. 

1965 9 

331 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ndihmat 
mujore për fëmijët kur prindërit shkurorëzohen. 

1965 5 

332 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh. 1965 28 

333 Relacione të Ministrisë së Kulturës dhe Arteve Ministrisë së P. 
të Jashtme dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
zbatimin e vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH. "Mbi disa masa për forcimin e luftës kundër 
propagandës së armikut detyrat e kundër propagandës dhe 
forcimit e propagandës në botën e jashtme. 

1965 34 

334 Relacion i Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kontrollin e ushtruar në drejtorinë 
e Radio-Difuzionit Tiranë. 

1965 9 

335 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi heqjen e 
pagesës për pastrimin e puseve të zinj. 

1965 1 

336 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi qarkullimin dhe dokumentimin e vlerave 
materiale dhe monetare. 

1965 5 
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337 Relacion i Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e therjes dhe caktimin e 
çmimit të shitjes me pakicë të gicave dhe derrave. 

1965 15 

338 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi minimumin e 
ditëve të punës që duhet të bëjnë punëtorët që vijnë nga fshati 
për të punuar në minierat, shfrytëzimin e pyjeve, kantieret e 
ndërtimit etj. 

1965 3 

339 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin e një ndërmarrje bujqësore shtetërore 
në lokalitetin e Krumës të rrethit të Kukësit. 

1965 22 

340 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 27.12.1965. 

1965 34 

341 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave, Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe vendim i Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror të PPSH. mbi luftën kundër burokracisë, për një 
metodë dhe stil revolucionar në punë. 

1965 52 

342 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kufizimin e dërgimit të 
shkresave Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe, 
propozime mbi kalimin e disa kompetencave të Këshillit të 
Ministrave Zv.Kryeministrave si dhe mbi zgjerimin e 
kompetencave të Ministrive, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve etj. 

1965 53 

343 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi disa thjeshtësime 
të nomenklaturës së treguesave që zbatohen për planifikim. 

1965 11 

3 Vendimet Qarkulluese.   

344 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e 
disa ndërmarrjeve nga kombëtare në lokale. 

1965 3 

345 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi tarifat e tatimit mbi xhiro për cigaret " 
Partizani " dhe fernetin. 

1965 5 
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346 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi transferimin e qendrës së 
Drejtorisë së Përgjithshme të prodhimeve të naftës nga Qyteti 
"Stalin" në Patos dhe heqja e disa ndërmarrjeve nga vartësia e 
tij. 

1965 6 

347 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e 
disa materialeve dhe pajisjeve të nevojshme për përfundimin e 
uzinës metalurgjike të Kukësit dhe për sjelljen e gjashtë copë 
autobuzave. 

1965 2 

348 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e 
detyrimit të drithit. 

1965 2 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi arsimin e mesëm dhe të 
përgjithshëm për shtetasit që ndodhen në marrëdhënie pune. 

1965 2 

350 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për forcimin e 
ndërmarrjeve të hekur nikelit. 

1965 8 

351 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi përmirësimin e cilësisë të bukës 
së grurit. 

1965 8 

352 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi marrjen në dorëzim dhe vënien në punë të 
fabrikës së tjerjes dhe ngjyrosjes të kombinatit të trikotazhit në 
Korçë. 

1965 19 

353 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
78.000 ton grurë importi, me kusht kthimi. 

1965 2 

354 Relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kursin e blerjes së arit që vjen nga jashtë 
shtetit. 

1965 7 

355 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi blerjen e disa paisjeve për ndreqjen e veglave 
gjeodezike. 

1965 4 

356 Relacion i Ministrisë së Industrisë, vendim i Këshillit të 
Ministrave dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
dekorimin e disa punonjësve. 

1965 19 
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357 Relacion i Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e shoferave 
që merren me transportimin e shtypit. 

1965 5 

358 Relacion i Bashkimit Qendror të koop.artizanatit dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e ndreqjes së 
frigoriferëve dhe paisjeve elektrike të tjera familjare. 

1965 8 

359 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi ngritje busti dëshmorit Spiro 
Gjiknuri. 

1965 5 

360 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me pakicë të 
qymyr-gurit të cilësisë së parë për furnizimin e popullsisë të 
Tiranës dhe të Durrësit. 

1965 5 

361 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e ditës 24 mars 
1965 si ditë zije për të nderuar kujtimin e George Georgiu 
Dezh. 

1965 2 

362 Propozime të Ministrisë së Shëndetësisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e disa barnave dhe 
materialeve mjeksore të reja. 

1965 36 

363 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
një ndihme Kol Zefit. 

1965 2 

364 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin 
e 20 ton duhan kaush për provë. 

1965 3 

365 Njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi lejimin e Bashkimit Qendror të koop. të 
Konsumit për prerje dru zjarri. 

1965 5 

366 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi fillimin e studimeve ingjiniero-gjeologjike dhe 
shtimin e fondit të studimeve ingjiniero-gjeologjike për 
projektimin e hidroçentralit mbi lumin Drin në; Vaun e Dejës. 

1965 11 

367 Relacione të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit të 
mbledhjes së IV -të të zakonshme të komisionit Shqiptaro-
Jugosllav për ekonominë ujore. 

1965 41 
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368 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e 
sistemit të ngrohjes në ndërtesat e ambasadës të RD. të 
Vietnamit dhe Republikës së Ganës. 

1965 2 

369 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesën e 
shpërblimeve të udhëtimit të disa punëtorëve të ndërtimit që 
punojnë pranë uzinës së plehrave azotike dhe TEC -it në Fier. 

1965 4 

370 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi lejet e pushimit të oficerëve dhe 
gjeneralëve të Ushtrisë popullore. 

1965 3 

371 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi rritjen e kufirit të financimit të repartit të 
përpunimit të farës lulediellit në Lezhë. 

1965 10 

372 Relacion i Komitetit Shtetëror të grumbullimeve dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi montimin e makinerisë për vënien 
në shfrytëzim të pjesës së dytë të frigoriferit të Tiranës. 

1965 5 

373 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi këmbimin e monedhës. 

1965 30 

374 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Komunikacioneve si dhe, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
rregullimin e rrugës Qafdushk-Kuç dhe mirëmbajtjen e rrjetit 
rrugor. 

1965 7 

375 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie ndihme 
Republikës Demokratike Popullore të Vietnamit dhe partisë 
popullore të Laosit. 

1965 4 

376 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi shpejtimin e punimeve të 
kërkimit për naftë në strukturën e Gorishtit. 

1965 16 

377 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e cilësisë së bukës dhe mbi 
çmimet e përkohshme të majasë së bukës të presuar. 

1965 9 

378 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi çmimin e 
argjentit. 

1965 3 
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379 Relacione të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e biletave të hyrjes në 
pallatin e sportit " Partizani " si dhe, mbi çmimet e fjetjes në 
hotel " Dajti ". 

1965 28 

380 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi sistemimin në punë të kursantëve të 
pregatitur për veprat e reja industriale. 

1965 9 

381 Relacion i Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e fondeve 
vjetore të pagave personale. 

1965 22 

382 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të motobarkës " 10 
Korriku ". 

1965 9 

383 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 
veprimtarisë së prodhimit të bukës dhe pijeve freskuese nga 
kooperativa e konsumit e Lezhës në NIL. Ushqimore në 
Lezhë. 

1965 9 

384 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rindreqjen 
e sistemit elektrik dhe vendosjen e instalimit të sinjalizimeve 
në pallatin e qeverisë. 

1965 9 

385 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dhe vendime të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH. dhe të Këshillit 
të Ministrave, mbi ndarjen e Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës dhe krijimin e Komitetit të shkencave pranë Këshillit 
të Ministrave. 

1965 29 

386 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së 
Ndërtimit si dhe, vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
kryerjen e punimeve të asfaltimit në aerodromet e Qytetit " 
Stalin " dhe Rinas. 

1965 6 

387 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e mungesave të 
mjeteve të xhiros si dhe, mbi shlyerjen e detyrimeve ndaj 
shtetit për mos plotësimin e fitimit për disa ndërmarrje të 
Ministrisë së Minierave dhe gjeologjisë. 

1965 13 
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388 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi fitimet e pa plotësuara humbjet jashtë planit 
dhe mungesat e mjeteve të xhiros të disa ndërmarrjeve 
industriale. 

1965 18 

389 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit, Ministrisë së 
Komunikacioneve dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
përfundimet e bilancit financiar të ndërmarrjeve të ndërtimit 
dhe komunikacioneve për vitin 1964. 

1965 23 

390 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e pikave të thella të 
kërkimit dhe shtimit të projekt-thellësisë së puseve që janë në 
shpim në zonën e Divjakës dhe mbi disa masa të tjera. 

1965 10 

391 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtojca 
në tarifat e pagesave për mjekimin e personelit diplomatik e 
teknik të përfaqësive të huaja. 

1965 4 

392 Relacion i Komitetit Shtetëror i punës dhe pagave dhe vendim 
i Këshillit të Ministrave, mbi zëvëndësimin e tabelave të 
alokacioneve të punonjësve të përfaqësive diplomatike jashtë 
shtetit. 

1965 14 

393 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagën e 
Kryetarit të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

1965 2 

394 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e projekt-idesë të planit rregullues 
të qendrës së banuar të Laçit. 

1965 5 

395 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e prodhimeve bujqësore e blegtorale. 

1965 25 

396 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
aprovimin e çmimeve të artikujve tekstil, industriale dhe 
veshmbathje e tjerë. 

1965 238 

397 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e artikujve ushqimor dhe duhan cigare. 

1965 81 

398 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e shitjes të artikujve orendi shtëpijake. 

1965 49 
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399 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
shitjes me pakicë për artikuj të rinj zinxhir konfesionesh dhe 
çakmak prodhim vendi. 

1965 20 

400 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e shitjes me pakicë të triçiklave motoçikletave dhe biçikletave 
për invalidë. 

1965 16 

401 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpronësim ndërtesash. 

1965 21 

402 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shpronësim dhe kalim tokash në administrim. 

1965 80 

403 Vendim i Komitetit Qëndror të PPSH. dhe Këshillit të 
Ministrave të RP. të Shqipërisë, mbi dhënien e emrit të Josif 
Visarionoviç Stalin hidrocentralit Bistrica I. 

1965 3 

404 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
rrogë personale si dhe, mbi shtesa në fondin vjetor të pagave 
personale. 

1965 8 

405 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
përbërjen e kolegjumeve të Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Kulturës 
dhe arteve si dhe, mbi plotësimin e vendeve në këshillin e 
bankës. 

1965 11 

406 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
aprovimin e rregulloreve të Brendshme të Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë së Kulturës dhe Arteve. 

1965 29 

407 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin 
në ditë pune të kooperativistëve që ndjekin teknikumin e 
koop.bujqësore dhe kurset. 

1965 6 

408 Relacion i Ministrisë së P. të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi lënien e disa depove nga Ministria 
e P. të Brendshme. 

1965 4 

409 Relacion dhe njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi importimin e një impianti të 
vajrave të ekstraksionit. 

1965 8 
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410 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi uljen e normës vjetore të kryetarëve të degëve 
të Politeknikumit "7 Nëntori". 

1965 6 

411 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
shpërndarjen farë gruri koop. bujqësore për mbjelljet e 
vjeshtës 1965 dhe dhënien e kreditit agrar. 

1965 6 

412 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
përfundimin dhe kalimin si pronë kooperativiste të një hoteli 
në qytetin e Ersekës. 

1965 2 

413 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi gjendjen e 
vështirë të bilancit energjetik në sistem. 

1965 19 

414 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. Konsumit, Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimeve, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen në natyrë, nga 
koop. bujqësore të disa prodhimeve bujqësore e blegtorale për 
vitin 1965. 

1965 9 

415 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e 
dhjetmijë ton grurë import për prodhimin e makaronave, 
Komitetit shtetëror të Grumbullimeve nga ana e drejtorisë së 
Rep.101/K. 

1965 2 

416 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e 
kursit 6/mujor me ndërprerje nga puna për aftësitë dhe 
patentimin e saldatorëve. 

1965 2 

417 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
grumbullimin dhe përpunimin e të gjitha plehrave në qytetin 
e Tiranës. 

1965 11 

418 Relacion dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kthimin e 
tokave të shfrytëzuara për prodhim tullash në toka buke. 

1965 4 

419 Relacion i Ministrisë së Minierave dhe Gjeollogjisë dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e shpimit të 
mëtejshëm në pusin e Divjakës Nr.6 dhe caktimin e shpimit të 
pusit të Divjakës Nr.6/B. 

1965 9 
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420 Relacione të Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe të 
institucioneve të tjera si dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi strukturat organizative të institucioneve 
qëndrore, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve dhe qytetit të Tiranës, si dhe mbi aprovimin e 
organikave të organeve qëndrore dhe lokale. 

1965 256 

421 Relacione, vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të 
PPSH. dhe Këshillit të Ministrave si dhe ligj i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi krijimin dhe riorganizimin e 
institucioneve qëndrore. 

1965 21 

422 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin 
dhe organizimin e ndërmarrjeve shtetërore ekonomike. 

1965 81 

423 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin 
e institucioneve arsimore e kulturale. 

1965 38 

424 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim, 
shkarkim dhe shlyerje të masave disiplinore. 

1965 30 

425 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çështje 
pensionesh. 

1965 146 

426 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesa 
dhe pakësim fondesh në ndërtim. 

1965 62 

427 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi nxjerrjen 
jashtë përdorimit të disa mjeteve e makinerive. 

1965 39 

428 Relacione të Ministrisë së P: të Jashtme dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e shtetit të ri të Gambias si 
dhe, mbi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me 
Republikën Islamike të Mauritanisë dhe Republikën e 
Indonezisë. 

1965 9 

429 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi prishjen 
e vendimeve të arbitrazhit shtetëror. 

1965 14 

430 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi disa rregulla për 
djegien e kullotave dimërore të dhenve. 

1965 4 

431 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e riparimit 
dhe të furnizimit të veturave, motoçikletave të shtetasve. 

1965 2 
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432 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe udhëzim i Këshillit të 
Ministrave, mbi mbjelljen, mirëmbajtjen, krasitjen dhe 
shfrytëzimin e plepave buzë rrugëve kombëtare. 

1965 3 

433 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e 
kërkesave për strehim. 

1965 5 

434 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e disa 
kritereve për pregatitjen e materialeve që u paraqiten për 
shqyrtim Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë së tij. 

1965 2 

435 Relacion i Ministrisë së Financave dhe udhëzim i Këshillit të 
Ministrave, mbi kryerjen e veprimeve të arkës të agjensive të 
arkës të kursimit nga arka e qëndrës së punës, pranë të cilave 
ato funksionojnë. 

1965 9 

436 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi të drejtën e mbajtjes së 
numurit të punonjësve. 

1965 6 

437 Relacion i Komitetit Shtetëror i Punës dhe Pagave dhe 
udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi fondin e pagave 
mesatare. 

1965 3 

438 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e dorëzimit të 
domateve për eksport dhe marrjes së tyre në dorëzim. 

1965 2 

439 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi etiketimin e mallrave të 
përdorimit të gjërë. 

1965 3 

440 Relacion i Ministrisë së Financave dhe udhëzim i Këshillit të 
Ministrave, mbi organizimin e fushatave të depozitave të 
kursimit dhe të sigurimeve. 

1965 15 

441 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin në punë të 
kursantëve të pregatitur për veprat e reja industriale. 

1965 2 

442 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pashaportizimin e 
shtetasve në qytete. 

1965 2 

443 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme dhe udhëzim i Këshillit 
të Ministrave, mbi botimin e marrëveshjeve dhe traktateve. 

1965 9 

444 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi pritjen e punonjësve në 
administratën shtetërore. 

1965 2 
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445 Relacion i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe 
udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi karakterin, detyrat, 
organizimin dhe zhvillimin e mbledhjeve të prodhimit. 

1965 17 

446 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi masat që duhen marrë 
për këmbimin e monedhës. 

1965 3 

447 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi shkëmbim lopësh midis 
NBL të Dvoranit në rrethin e Korçës dhe NBSH-të Maliqit. 

1965 2 

448 Relacione të Komiteteve Ekzekutive të K.P. të rretheve Durrës 
e Korçë dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi shkurtimin e 
afatit të therjes së qingjave meshkuj. 

1965 4 

449 Relacion i Bashkimit Qëndror të Koop. të Konsumit dhe 
Komitetit shtetëror të Grumbullimeve si dhe urdhër i Këshillit 
të Ministrave, mbi disa masa për grumbullimin e lëkurëve. 

1965 10 

450 Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Urdhër i 
Këshillit të Ministrave, mbi disa masa në lidhje me 
marrëveshjet ndërkombëtare. 

1965 4 

451 Informacion i Aparatit të Komitetit Qëndror të PPSH dhe 
urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi specialistët e huaj që vinë 
përmes Ministrisë së Tregtisë. 

1965 11 

452 Relacione të Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit 
Librazhd dhe Ministrisë së Financave si dhe, urdhër i Këshillit 
të Ministrave, mbi fitimet e paralizuara të ndërmarrjes 
bujqësore lokale të Librazhdit. 

1965 9 

453 Relacione të Komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit 
Gramsh, Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Financave dhe 
urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi fitimet e parealizuara të 
ndërmarrjes bujqësore lokale të rrethit të Gramshit. 

1965 6 

454 Relacione të komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit 
Kukës, Ministrisë së Bujqësisë Ministrisë së Financave si dhe, 
urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi fitimet e parealizuara të 
ndërmarrjes bujqësore lokale të rrethit të Kukësit. 

1965 11 

455 Relacion i Ministrisë së P. të Jashtme dhe urdhër i Këshillit të 
Ministrave, mbi kategoritë e personave që paisen me 
pasaporta dipllomatike, pasaporta shërbimi dhe leje kalimi. 

1965 10 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

456 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe urdhër i Këshillit të 
Ministrave, mbi heqjen e disa pyjeve nga fondi pyjor dhe 
kalimin e tyre në fondin bujqësor. 

1965 6 

457 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
administrimin dhe shfrytëzimin më të nirë të prodhimeve të 
dyta pyjore. 

1965 3 

458 Relacione të Komitetit shtetëror të kulturës fizike e sportive 
dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi lojrat ballkanike të 
atletikës dhe të basketbollit. 

1965 15 

459 Relacione të Ministrisë së Ekonomisë Komunale dhe Komitetit 
ekzekutiv të këshilli popullor të qytetit të Tiranës si dhe, 
urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e varezave të 
qytetit të Tiranës. 

1965 16 

460 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi heqjen e disa pyjeve nga 
fondi pyjor. 

1965 2 

461 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe urdhër i Këshillit të 
Ministrave, mbi kalimin e një toke nga administrimi i NBSH 
në atë të NSHG të Beratit. 

1965 4 

462 Relacion dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi shpenzimet e 
udhëtimit e dietës. 

1965 2 

463 Letër e përbashkët e Komitetit Qëndror të PPSH. dhe Këshillit 
të Ministrave të RPSH., dërguar kolektivit punonjës NISH 
Cimentos VI. Lenin Vlorë, me rastin e dhjetë vjetorit të 
inagurimit të fabrikës. 

1965 2 

464 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe shkresë e Këshillit të 
Ministrave, mbi masat për zbatimin e detyrave për mbjelljen e 
orizit me fidana. 

1965 5 

465 Shkresë e Këshillit të Ministrave, drejtuar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
dikastereve, mbi prodhimin e veglave të punës për bujqësinë 
dhe ndërtimin. 

1965 1 

4 Detyrat e shokut Kryeministër.   
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466 Informacione, relacione, njoftime dhe korrespondencë, mbi 
çështjet e dala nga kontakti i Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu, me bazën dhe shtruar prej tij si 
detyrë aparatit të Këshillit të Ministrave për zgjidhje. 

1965 433 

5 Bisedimet e shokut Kryeministër.   

467 Bisedimet e zhvilluara në pritjen e organizuar nga Komniteti 
Qëndror i PPSH., Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Këshillit të Ministrave, për nder të ardhjes së delegacionit të 
Partisë komuniste Kineze, kryesuar nga shoku Cu En Lai. 

1965 137 

468 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, raporte, relacione, informacione dhe 
korrespondencë, për punën e delegacionit ekonomik të RP. të 
Shqipërisë në RP. të Kinës, mbi përfundimin dhe zbatimin e 
marrëveshjeve midis dy vendeve, për veprat e 5/vjeçarit të 
katërt. 

1965 377 

468/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, raporte, relacione, informacione dhe 
korresppondencë, për punën e delegacionit ekonomik të RP. 
të Shqipërisë në RP. të Kinës, mbi përfundimin dhe zbatimin e 
marrëveshjeve të dy vendeve, për veprat e 5/vjeçarit të katërt. 

1965 249 

468/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, raporte, relacione, informacione, dhe 
korrespondencë, për punën e delegacionit ekonomik të RP. të 
Shqipërisë në RP. të Kinës,mbi përfundimin dhe zbatimin e 
marrëveshjeve midis dy vendeve, për veprat e 5/vjeçarit të 
katërt. 

1965 422 

6 Sekretaria e Përgjithshme.   

469 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965, për zbatimin e detyrave të dala nga plenumi i 
Komitetit Qëndror të Partisë të qershorit 1963 "mbi gjëndjen 
ekonomike, sociale e kulturale të fshatit dhe masat për 
ngritjen e mëtejshme të saj, me materialin përkatës. 

1965 61 
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470 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965 mbi probleme të sigurimit të sistemimit dhe 
përdorimit të fuqisë punëtore si dhe të projektplanit tematik të 
çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave 
gjatë vitit 1965, me materialin përkatës dhe vendimin e 
Këshillit të Ministrave. 

1965 113 

471 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për lidhjen dhe zbatimin e kontratave midis 
ndërmarrjeve për vitin 1964, me materialin përkatës. 

1965 42 

472 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1965, për plotësimin e planit dhe të buxhetit për 
tremujorin e parë të vitit 1965 si dhe për përfundimet e 
fushatës për zbulimin dhe përdorimin e rezervave të 
brendshme për vitin 1965, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1965 89 

473 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1965, për iventarizimin fizik të mallrave dhe pjesëve të 
këmbimit në fillim të vitit 1965 dhe aprovimin e planit të 
çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e Këshillit të Ministrave, gjatë 3/mujorit të dytë të 
vitit 1965, me vendimin dhe materialin përkatës. 

1965 35 

474 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.5.1965, mbi shqyrtimin e projektligjit për kodin e familjes së 
RP. të Shqipërisë, riorganizimin e Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës si dhe mbi Bankën e Shtetit Shqiptar me materialin 
dhe vendimin përkatës. 

1965 89 

475 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, për disa ndryshime në kodin e punës, së bashku me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1965 134 
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476 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, për meremetimin e detyrueshëm të ndërtesave 
private, tarifat e taksave lokale për mjetet e transportit, taksën 
e tregut dhe peshën e matjes, lëshimin e lejeve të ushtrimit të 
profesionit dhe tarifat e tyre, mbi pregatitjen dhe ngritjen e 
aftësive të punëtorëve dhe të kuadrove të reja si dhe, mbi 
caktimin e afatit të shkollës së mesme të arsimit të 
përgjithshëm me vendimin dhe materialin përkatës. 

1965 104 

477 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
7.7.1965, mbi shqyrtimin e rezultateve të arritura në realizimin 
e planit të 6/mujorit të parë të vitit 1965 dhe të projektplanit të 
çështjeve që do të marrë në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e Këshillit të Ministrave në 3/mujorin e 3-të 1965. 

1965 14 

478 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
7.7.1965, mbi rritjen e eksportit dhe përmirësimin e  cilësisë së 
mallrave të eksportit, përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e të 
ardhurave nga kultura e duhanit, zhvillimin e kulturës së 
domates dhe  eksportin e saj, shtimin e prodhimit të rrëshirës 
si dhe mbi shkëputjen e pjesëshme të pasurisë nga ndërmarrja 
shtetërore e eksportimeve të artikujve industrial dhe mbi 
krijimin e ndërmarrjes shtetërore të eksportimeve të artikujve 
artistiko-kulturale, me materialin përkatës. 

1965 373 

479 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
9.9.1965, për disa ndryshime në ligjin mbi veprimet juridike 
dhe mbi detyrimet për grumbullimin e prodhimeve bujqësore 
dhe blegtorale me anë kontratash si dhe, mbi kushtet 
themelore të furnizimit, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1965 48 

480 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Komitetit 
shtetëror të punës dhe pagave, procesverbal i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave datë 9.9.1965 mbi plotësimin e pagës 
mesatare në vitet e 5/vjeçarit të tretë 1961-1964. 

1965 56 

481 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për plotësimin e planit 9/mujor 1965 të vëllimit të 
përgjithshëm industrial simbas institucioneve qëndrore me 
materialin përkatës. 

1965 135 
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482 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, mbi shqyrtimin e planit të çështjeve që do të marrë 
në shqyrtim Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të 
Ministrave gjatë 3/mujorit të katërt 1965. 

1965 20 

483 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për administrim e dokumentave zyrtarë si dhe mbi 
oragnizimin e funksionimin  e sekretarive unike, me vendimin 
dhe materialin përkatës. 

1965 67 

484 Raport, udhëzim e korespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar dhe 
Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të Partisë PSH., si dhe 
procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
5.XI.1965 mbi pjesëmarrjen e masave popullore për diskutim 
dhe hartimin e planit të IV pesëvjeçar të zhvillimit të 
ekonomisë dhe kulturës për periudhën 1966-1970. 

1965 312 

485 Fjala e Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Mehmet Shehu, 
mbajtur në seminarin me Kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, datë 8.8.1965. 

1965 40 

486 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.12.1965, mbi shqyrtimin e raportit për gjëndjen e 
shërbimeve komunale në qytete dhe masat që duhen marrë 
për zgjerimin dhe përmirësimin e këtyre shërrbimeve, dhe 
projekt-dekretit për një ndryshim në dekretin Nr.2302 datë 
23.7.1956 mbi lëshimin e pasaportave për jashtë shtetit si dhe 
urdhëresa përkatëse. 

1965 68 

487 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
30.12.1965, mbi luftën kundër burokracisë, për një stil 
revolucionar në punë. 

1965 86 

488 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.12.1965, për projektplanin operativ të 3/mujorit të parë të 
vitit 1966, me vendimin dhe qarkoren përkatëse. 

1965 56 

489 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave për vitin 1965. 

1965 234 
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490 Raport i Komisionit të Planit të Shtetit mbi përfundimet e 
plotësimit të planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1964 dhe 
detyrat e planit dhe të buxhetit për vitin 1965. 

1965 55 

491 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të PPSH. dhe 
qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi metodologjinë e 
planifikimit, me materialin përkatës. 

1965 69 

492 Letra dhe telegrame të komiteteve të partisë dhe të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, drejtuar 
Komitetit Qëndror të PPSH. dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e detyrave të planit të shtetit. 

1965 77 

493 Projektrregullore të Ministrisë së P. të Brendshme e aparatit të 
Këshillit të Ministrave, me vendimin përkatës, mbi 
ceremoninë zyrtare të pritjes së trupit diplomatik dhe 
ceremonialin shtetëror të varrimit të personaliteteve. 

1965 33 

494 Planet 3/mujore të punës dhe veprimtaria e Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit për vitin 1965. 

1965 56 

495 Relacion i Komitetit të Planit të Shtetit dhe vendim i Këshillit 
të Ministrave, mbi sistemimin e makinerive dhe materialeve të 
tepërta në ndërmarrjet dhe organizatat e ndryshme 
ekonomike. 

1965 15 

496 Relacion i Ministrisë Punëve të Brendshme dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e qyteteve në grupe për 
masat e mbrojtjes civile ( MCR ). 

1965 5 

497 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Këshillin Qëndror të Bashkumeve Profesionale dhe Ministrinë 
e Mbrojtjes Popullore, mbi normat e domosdoshmërin e 
veshmbathes së punonjësve dhe të ushtarëve xhenjere të 
punës. 

1965 2 

498 Udhëzim i përbashkët me relacionin përkatës të Këshillit të 
Ministrave dhe Këshillit Qëndror të Bashkimeve Profesionale, 
mbi karakterin detyrat, organizimin dhe zhvillimin e 
mbledhjeve të prodhimit. 

1965 9 

499 Deklarata dhe nota të Qeverisë së RPSH. dhe Ministrisë së P. 
të Jashtme të RPSH. nga viti 1945 - 1965. 

1965 86 
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500 Udhëzim e urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa në 
lidhje me përmirësimin e punës së pregatitjes dhe të hartimit 
të projekt - marrëveshjeve ndërkombëtare dhe botimit të tyre. 

1965 11 

501 Letër e Këshillit të Ministrave, drejtuar mbledhjes së Komitetit 
politik konsultatitv të Traktatit të Varshavës dhe 
korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë dhe 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi largimin e Republikës 
Popullore të Shqipërisë nga ky traktat. 

1965 26 

502 Vendim i Kuvendit Popullor drejtuar Këshillit të Ministrave, 
mbi aprovimin plotësisht të politikës së jashtme të Qeverisë 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1965 1 

503 Udhëzim dhe qarkore e Këshillit të Ministrave mbi caktimin e 
disa kritereve për pregatitjen e materialeve që u paraqiten për 
shqyrtim Këshillit të Ministrave dhe Kryesisë së tij. 

1965 25 

504 Raport e relacione të Ministrisë së P. të Jashtme, mbi sesionin e 
XX të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, 
largimin nga organizata ndërkombëtare e punës, së bashku 
me materialin përkatës. 

1965 30 

505 Raporte dhe relacione me Ministrinë e Punëve të Jashtme me 
vendimet përkatëse, mbi njohjen e shtetit të ri të Gambias dhe 
mbi vendosjen e marëdhënieve diplomatike  me Mauritaninë, 
Indonezinë, si dhe mbi konventën konsullore me Republikën 
demokratike të Koresë. 

1965 29 

506 Informacion i Ministrisë së P. të Jashtme, mbi traktatin e 
ekstradimit përfunduar para çlirimit me Britaninë. 

1965 4 

507 Protokoll i mbledhjes së IV dhe të XV të zakonshme të 
komisionit Shqiptaro - jugosllav dhe korespondencë e aparatit 
të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi ekonominë ujore dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare me 
vendimin përkatës. 

1965 65 
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508 Vendimi i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH. mbi 
ftuarjen e miqve të partisë për vizita e pushime në Shqipëri 
gjatë vitit 1965, ftesë e RD. Gjermane dërguar Qeverisë 
Shqiptare për të marrë pjesë në 20 vjetorin e çlirimit të saj, dhe 
mbi anullimin e vizitës në Shqipëri të Kryetarit të qeverisë 
Kamboxhias. 

1965 15 

509 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e ditës 24 mars 
1965 si ditë zije për të nderuar kujtimin e George Georgiu 
Dezh, dhe telegram ngushullimi i Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, Mehmet Shehu drejtuar kishës orthodhokse 
shqiptare dhe gjithë vëllezërve patriotë të Amerikës. 

1965 2 

510 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të 
Punëve të Brendshme, drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi 
heqjen e vizave midis Shqipërisë e Rumanisë, mbi rregullat e 
marjes vizave në Ambasadën Franceze Tiranë dhe mbi 
krijimin e dëgës së vizave dhe degës së evidencave të 
popullsisë pranë Ministrisë Punëve të Brendshme. 

1965 5 

7 Sektori Industri - Miniera - Artizanat.   

511 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për veprimtarinë e institutit të kërkimeve 
industriale në fushën e përmirësimit të cilësisë së prodhimeve 
dhe të nxjerrjes së prodhimeve të reja gjatë vitit 1964 dhe mbi 
masat që do të merren për të ardhmen, me materialin 
përkatës. 

1965 74 

512 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1965, për punën kërkimore shkencore të kryer gjatë vitit 
1964 nga institucionet kërkimore të Ministrisë së Minierave 
dhe Gjeologjisë dhe përfundimet e tyre kryesore, me 
materialin përkatës, si dhe vendim mbi ngritjen e Institutit të 
kërkimeve për naftë e gaz. 

1965 49 
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513 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.4.1965, për gjendjen e minierave të hekur - nikelit në 
plotësimin e detyrave të planit, treguesve të tjerë tekniko - 
ekonomike, firove dhe humbjeve të mineralit gjatë 
shfrytëzimit dhe transportimit, me materialin përkatës dhe 
vendimin e Këshillit të Ministrave. 

1965 32 

514 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, mbi masat për rritjen e rezervave të naftës, 
zhvillimin e punimeve të kërkimit, shtimit dhe prodhimit të 
naftës si dhe një drejtim më të studjuar të punimeve të 
kërkimit të naftës e gazit në vendin tonë, me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1965 198 

515 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për përfundimet gjeologjike të arritura gjatë 
5/vjeçarit të tretë për mineralet e dobishme të ngurta, me 
materialin përkatës. 

1965 109 

516 Porosi të shokut Kryeministër për artizanatin dhe industrinël, 
me materialin përkatës dhe vendim i Këshillit të Ministrave. 

1965 50 

517 Relacione të Ministrisë Minierave - Gjeologji dhe konsulte e 
organizuar në Qytetin " Stalin " mbi prodhimin, përpunimin, 
plotësimin i nevojave për vendin dhe zhvillimi i industrisë së 
naftës për 5/vjeçarin e IV-të 1966 - 1970. 

1965 150 

518 Relacione të Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
ndërtimin e Uzinës së përpunimit të naftës në Fier, së bashku 
me skicat përkatëse. 

1965 41 

519 Relacione, informacione dhe korespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi projekt - idenë e ndërtimit të gazë - sjellësit 
Divjakë - Fier si dhe, mbi administrimin, shitjen dhe pastrimin 
e gazit për nevoja komunale, me skicat përkatëse. 

1965 41 

520 Relacione me projektvendime, skica dhe korespondencë të 
Ministrisë Miniera - Gjeologji e Ministrisë Bujqësisë, së bashku 
me vendimet e Këshillit të Ministrave, mbi çpronësim tokash e 
caktim vende për shfrytëzim e kërkim naftë, gazi e bakëri. 

1965 42 
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521 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë Miniera - 
Gjeologji, mbi prodhimin, cilësinë, standartin dhe 
shpërndarjen e qymyri - gurit, përpunimin në kokës dhe 
briket si dhe, mbi ndërtimin e shesheve për depozitim. 

1965 90 

522 Raporte, relacione me projektvendime dhe korespondencë të 
Ministrisë Miniera - gjeologji, industri dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, si dhe qarkore 
të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi pasurimin dhe 
leverdishmërin e pasurimit të gelqerorëve të fosfatuar, 
shfrytëzimin e mëtejshëm të minierës si squfurit në Kerçishtë 
dhe mendime të punonjësve shkencor Kamze, mbi pasurimin 
e gëlqeroreve të fosfatuar në Shqipëri etj. 

1965 76 

523 Relacion, projektvendim dhe projektrregullore të Ministrisë 
Miniera - gjeologji, mbi rregullat e hapjes dhe mbylljes së 
minierave, si dhe punimet minerare, urdhër i Këshillit të 
Ministrave relacion dhe korrespondencë, mbi paisjen e 
minierave me shtylla galerie si dhe, mbi zevendësimin e 
shtyllave dru me shtylla të parafabrikuara. 

1965 44 

524 Relacion, projektvendim dhe korrespondencë drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e mëtejshëm të 
kërkimeve dhe studimeve hidrologjike dhe mbi punimet topo 
- gjeodezike e hidrologjike, si dhe mbi ndreqjen e veglave 
gjeodizike me vendimin përkatës. 

1965 27 

525 Relacione me projekt-idenë të Ministrisë Industrisë si dhe 
qarkore e korrespondencë të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi ndërtimin e hidroçentraleve, nënstacioneve dhe të linjave 
të energjisë elektrike. 

1965 71 

526 Raporte, relacione dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit 
të Ministrave, Ministrisë Industrisë dhe Minierave, dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi burimet, shpërndarjen 
(realizimin) dhe kursimin e energjisë elektrike, si dhe lënda 
djegëse për çentralet. 

1965 72 
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527 Studimi me projektvendim të Komisionit Qeveritar, vrejtjet e 
dikastereve dhe të aparatit mbi materialin e pregatitur dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi përqëndrimin e 
mëtejshëm, kooperimin dhe specializimin e industrisë 
mekanike. Gjithashtu raporti mbi konsultën e 26.IV.1965 në 
Tiranë, lidhur me zbatimin e rregullores për ruajtjen, 
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e makinerisë dhe punën në 
uzinat mekanike dhe ofiçinat e disa ndërmarrjeve kryesore për 
vitin 1964 dhe 5/mujorin 1965. 

1965 180 

528 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Miniera-gjeollogji, Industrisë, Financave dhe 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit, si dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave, mbi kërkimet gjeollogjike, prodhimin, sigurimin e 
lëndëve djegëse e ndihmëse, përpunimin e lëndës parë 
minerale të bakrit dhe ndërtimin e uzinës metalurgjike të 
bakrit Kukës. 

1965 60 

529 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë Miniera-
Gjeollogii, Komisionit Planit të Shtetit Kontrollit të Shtetit dhe 
Ministrisë Komunikacionit drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi prodhimin e vajit lubrifikant të vëndit. 

1965 51 

530 Relacion, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Industrisë, Komisionit të Planit të Shtetit e komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe qarkore të 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi industrinë e tulla-
tjegullave, qyngjave gresë dhe materialeve të tjera të ndërtimit 
prej eterniti, krijim repartesh, sigurimin e burimeve të lëndës 
së parë, lëndëve djegëse e mjeteve të punës. 

1965 131 

531 Informacion i Komitetit Partisë rrethit Vlorë drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi disa mendime e propozime, 
lidhur me uzinën e sodës kaustike, fabrikën e pllakave e 
qyngjave prej eterniti dhe përfundimin e gjineshtres. 

1965 10 

532 Qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave relacione e 
korrespondencë të Ministrisë Industrisë, Tregtisë, Bujqësisë, 
Komisionit Planit Shtetit e Komitetit ekzekutiv të këshillit 
popullor të rrethve mbi prodhimin e lëndës drurit e dru 
zjarrit, transportimin dhe shpërndarjen. 

1965 58 
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533 Relacione të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të 
industrisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
abuzimet dhe përvetimet e pasurisë socialiste në stabilimentet 
e sharrave Shën-Mri dhe Fush-Arrës të rretheve Kukës e Pukë. 

1965 10 

534 Relacione me projektvendim të Ministrise¨së Industrisë dhe 
korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë, komitetet ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, mbi damkimet, leje prerje dhe ndërtim 
rrugësh, për shfrytëzim pyjor. 

1965 60 

535 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe qarkore të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndryshim plani, 
sigurimin e lëndës së parë, përmirësimin e prodhimit, dobësit 
dhe masat për ndreqjen e tyre në industrinë e punim drurit. 

1965 38 

536 Relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe 
Ministrisë së Financave me aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi disa çështje rreth leverdisë ekonomike të prodhimeve të 
uzinës metalike Gjirokastër dhe fabrikës së pllakave të 
zdrukthit Tiranë. 

1965 19 

537 Raporte, informacione të Ministrisë së Industrisë dhe vendimi 
i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në dorëzim dhe vënien 
në shfrytëzim të fabrikës së tjerrjes e ngjyrosjes së Kombinatit 
të trikotazhit në Korçë, paisjen me platina e gjelpera 
trikotazhi, si dhe mbi cilësin, asortimentet dhe standartet e 
prodhimeve të trikotazhit. 

1965 53 

538 Raporte, relacione dhe studime me projektvendimet të 
Ministrisë së Industrisë, Ministrisë së Financave dhe Komitetit 
shtetëror të grumbullimit, vendime të Këshillit të Ministrave e 
korrespondencë, grumbullimin e përmirësimin e përpunimit 
të lëkurës, furnizimin  me lëndë të parë e ndihmëse, si dhe 
mbi përmirësimin e përpunimit e të shtimit asortimenteve në 
industrin e këpucës dhe të gomës. 

1965 101 
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539 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi gjëndjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të 
industrisë ushqimore, rikonstruksionin e fabrikës së birrës, 
përmirësimin e cilësisë së miellrave dhe të bukës, 
përmirësimin e cilësisë së miellrave dhe të bukës, me 
vendimet përkatëse. 

1965 227 

540 Relacioni me projektvendim dhe korrespondencë të Ministrisë 
së Industrisë, Financave me aparatin e Këshillit të Ministrave, 
mbi prodhimin e cigareve për konsum të brendshëm dhe 
eksport për vitin 1965 dhe mbi ndarjen e varieteteve të 
duhanit simbas rajoneve. 

1965 16 

541 Raporte, relacione, informacione me projektvendime të 
Ministrisë së Industrisë, Ndërtimit, Komisionit të Planit të 
Shtetit e Komitetet ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendimi i 
Komitetit Qëndror të Partisë PSH., mbi studimet dhe 
realizimin e organizimit të ekonomisë së brendshme ujore e 
rezervuarët për kultivimin e peshkut, si dhe mbi normativat e 
përdorimit të rrjeteve e materialeve të tjera të peshkimit. 

1965 33 

542 Urdhëra dhe qarkore të Këshillit të Ministrave raporte, 
relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së Industrisë 
Minierave dhe Gjeollogjisë, Bashkimi Qëndror i Artizanatit, 
mbi grumbullimin e mbeturinave të letrës dhe të thasëve prej 
letre që kanë dalë jashtë përdorimit si dhe shfrytëzimin e 
mbeturinave të llamarinave, fuçive, etj. 

1965 86 

543 Evidencë statistikore të Ministrisë Industrisë së bashku me 
korrespondencën, mbi plotësimin e planit të prodhimit në 
industri për vitin 1965 dhe periodik 9/mujorë, 6/mujorë, 
3/mujorë dhe mujor. 

1965 193 

544 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Industrisë, mbi përmirësimin e 
kushteve të jetesës dhe të punës, punonjësve të sharrave, 
punonjësve që do të venë në veprat e reja si dhe, mbi lejet 
plotësuese të punonjësve që punojnë në profesione të vështira. 

1965 53 
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545 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Industrisë, Miniera-gjeollogji, Bashkimi Qëndror 
koop. Artizanatit, mbi sigurimin e fuqisë punëtore., për 
sektorët industri-miniera artizanat. 

1965 149 

546 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së industrisë, 
Miniera-gjeollogji, Komisioni Kontrollit të Shtetit e Komitetit 
ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit mbi ngritjen e kurseve 
dhe pregatitjen e kuadrit teknik si dhe vendosjen e kuadrit 
inxhiniero-teknik. 

1965 21 

547 Relacione me projektvendime të Ministrisë Miniera-gjeollogji, 
Industrisë, Financave dhe vendime të Këshillit të Ministrave 
mbi mbulim-humbje të ndërmarrjeve industriale, miniera-
gjeollogjis dhe artizanatit. 

1965 66 

548 Infomacion i Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi plotësimin e detyrës së uljes së 
kostos për vitet 1961-1964 dhe të 1964 si vit. 

1965 7 

549 Urdhër i Këshillit të Ministrave dhe Ministrin e Industrisë, 
Kontrollin e Shtetit etj. shpërndarjen e përdorimin e oksigjenit 
dhe gjëndjen e impiantit të oksigjenit. 

1965 7 

550 Relacione, parashtresa dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Industrisë, Miniera-gjeollogji dhe qarkore të aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin e makinerive dhe të 
paisjeve në vend dhe nga importi për industri-miniera-
gjeollogji e artizanat. 

1965 20 

551 Informacione të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe 
gjeollogjisë, mbi zbatimin e vendimeve dhe urdhëresave të 
Qeverisë për vitin 1965. 

1965 13 

552 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi rregulloren tip të 
zyrave të kontrollit teknik të cilësisë në ndërmarrje dhe 
org.koop. si dhe, mbi aprovimin e regullores të inspektoriatit 
shtetëror të sigurimit teknik për instalimet dhe paisjet 
elektrike me vendimin përkatës. 

1965 32 
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553 Raporte, relacione me projektvendime e korresppondencë të 
Ministrisë së Industrisë, Miniera-Gjeollogji, Bashkimit 
Qëndror koop. të Artizanatit drejtuar aparatit dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave,mbi krijimin, suprimimin, organizimin 
dhe kalim aktiviteti në sektorët e industri-miniera-gjeollogji. 

1965 105 

554 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë, Miniera-
gjeollogjike, tregtisë, ndërmarrjeve dhe komitetet ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi prodhimin e amballazhit për produkte 
industriale e minerale për konsum të brendshëm dhe eksport 
si dhe mbi etiketimin e mallrave të konsumit të gjërë që 
prodhohen në vënd. 

1965 44 

555 Raporte, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë 
Industrisë, Miniera.gjeollogji dhe tregtisë drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi delegacionet dhe specialistët 
dërguar jashtë shtetit për probleme të industrisë miniera-
artizanat dhe për specializim. 

1965 105 

556 Raporte, korrespondencë dhe evidencë statistikore mujore 
janar-dhjetor 1965 drejtuar aparatit Këshillit të Ministrave, 
mbi realizimin dhe detyrat e planeve të prodhimit e shërbimit 
në artizanat për vitet 1964-1965. 

1965 70 

557 Vendim i Komitetit Qëndror të Partisë, relacion me 
projektvendim e plan-masash të Bashkimit Qëndror të koop. 
Artizanatit mbi funksionimin e kooperativave të artizanatit si 
organizata ekonomike të masave dhe mbi zbatimin e këtyre 
vendimeve. 

1965 86 

558 Relacione, njoftime dhe korrespondencë të Bashkimit Qëndor 
të Koop. Artizanatit drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi gjëndjen dhe prodhimin e qilimave dhe sexhadeve nga 
artizanati për nevoja të vëndit dhe për eksport. 

1965 44 

559 Studim i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Bashkimin Qëndror koop. artizanatit, mbi 
gjëndjen e artizanatit artistik dhe masat për zhvillimin e 
mëtejshëm të tij. 

1965 84 
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560 Realcion me projektvendim të Bashkimit Qëndror të koop.të 
Artizanatit dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e prodhimit të dekoratave dhe të distiktivave në 
vënd. 

1965 7 

561 Raport, relacion me projektvendim të Bashkimit Qëndror të 
Koop. të Artizanatit, Komisionit Planit të Shtetit dhe Kontrollit 
Shtetit, si dhe qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjëndjen dhe masat për fuqizimin e riparim-shërbimeve të 
kooperativave të artizanatit. 

1965 78 

562 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet dhe 
revizionet e kryera në sektorët industri-artizanat gjatë vitit 
1965. 

1965 11 

8 Sektori bujqësi grumbullim.   

563 Raporte, relacione e korrespondencë të aparatit të Ministrisë 
së Bujqësisë, Komitetit Shtetëror të Grumbullimit e Komisionit 
Kontrollit Shtetit, së bashku me vendimet dhe proçesverbalet 
të Këshillit të Ministrave datë 17.III.1965, mbi veprimtarinë 
ekonomiko-organizative, masat lehtësuese, dhe dobësit e 
masat për përmirësimin e tyre në kooperativat bujqësore. 
Gjithashtu mbi ndarjen në natyr të prodhimeve për vitin 1965. 

1965 224 

564 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.VI.1965 së bashku me udhëzimin e aprovuar, mbi gjëndjen 
racore të dhisë, mbi kufizimet që janë bërë në shfrytëzimin e 
kullotave të dhisë dhe masat për zhvillimin e mëtejshëm të 
tyre. 

1965 37 

565 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
20.12.1965, për përfundimet e arritura nga instituti i Lartë 
Shtetëror i bujqësisë në lëmin e studimeve dhe kërkimeve 
shkencore si dhe, të pregatitjes së kuadrove, dhe për 
organizimin e punës kërkimore shkencore në sektorin e 
bujqësisë, me materialin përkatës. 

1965 81 
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566 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965 dhe 9.9.1965 për prodhimin, grumbullimin, 
kontrollin dhe shpërndarjen e farërave si dhe, për disa masa 
për përmirësimin e gjëndjes në punë me farërat, me materialin 
përkatës. 

1965 103 

567 Informacione të Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe 
Ministrisë së Bujqësisë drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve dhe udhëzimeve të 
Qeverisë për problemin bujqësi-grumbullim. 

1965 37 

568 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi një studim lidhur me masat për 
një rritje më të shpejtë të prodhimit bujqësor e blegtoral në 
zonat kodrinore e malore. 

1965 34 

569 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
Bujqësisë, Komisionit Kontrollit të Shtetit dhe komiteteve 
ekzekutive të këshilllave popullore të rretheve me vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarin, të metat e dobësi nga 
masat për forcimin e ndërmarrjeve shtetërore bujqësore. 

1965 75 

570 Relacione dhe informacione me projektvendime e 
korrespondencë të Ministrisë Bujqësisë dhe institucioneve të 
tjera e qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin dhe shpërndarjen e plehrave kimike e organike, si 
dhe zbatimin e eksperiencës së spercialistëve kinezë dhe të 
kooperativës bujqësore të Laknasit Tiranë, lidhur me 
përdorimin e fekaleve në plehrimin e tokave. 

1965 58 

571 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë Bujqësisë dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
investimet, mbjelljen dhe zhvilimin e kulturës së ullirit, 
grumbullimin e farës së duhanit për prodhim vaji. 

1965 26 

572 Telegram, qarkore i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
informacione të Ministrisë Bujqësisë dhe komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi gjëndjen, 
masat dhe realizimet e fushatës së mbjelljeve të vjeshtës e 
pranverës dhe mbi gjëndjen e bimës së mbjellur. 

1965 25 
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573 Relacioni me projekt-urdhëresën të Ministrisë Punëve të 
Brendshme dhe urdhëresë e Këshilit të Ministrave, mbi lëndët 
helmonjëse me efekt të fortë që përdoren në bujqësi. 

1965 10 

574 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave relacione dhe 
korrespondencë të Ministrisë Bujqësisë, Tregtisë dhe komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi zhvillimin, 
zgjerimin e sipërfaqes së tokës dhe shpërndarjen për konsum 
të kulturave të perimeve bujqësore të hershme dhe në sasi. 

1965 369 

575 Raport, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Bujqësisë dhe 
komiteteve ekzekutive të rretheve me vendimet e qeverisë, 
mbi gjëndjen e pemëve frutore dhe të vreshtave në rrethet, 
mbi rregulloren e sheshimeve agroteknike të tyre dhe 
zgjerimin e frutikulturës në zonat kodrinore e blloqe të tjera të 
përshtatshme të pa shfrytëzuara. 

1965 120 

576 Projektplani i 5/vjeçarit të katërt 1966-1970 për koop. 
bujqësore, njoftime mbi ndryshime në planet e bujqësisë për 
vitin 1965. 

1965 17 

577 Relacione me projektvendim dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Industrisë, Bujqësisë, Ndërtimit dhe Komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi kursimin e 
fondit të tokave të bukës dhe ndalimin e mbjelljeve të pemëve 
dru frutore në to. 

1965 16 

578 Raporte, relacione me projektvendime të Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve së 
bashku me vendimet e Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërmarrjet bujqësore shtetërore dhe ndërmarrjet shtetërore të 
Grumbullimit me humbje dhe me mbi shpenzim, si dhe 
mbulimi u tyre. 

1965 52 

579 Realcione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Komisionit të Planit të Shtetit, Kontrollit Shtetit dhe komitetit 
ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit Korçë, mbi tokat në 
periferi të qyteteve dhe mbi administrimin e shfrytyzimin e 
ekonomive ndihmëse të institucioneve. 

1965 82 
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580 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Bujqësisë e të Komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, si dhe vendime e urdhër i Këshillit të 
Ministrave, mbi shtimin e fondit tokës bujqësore dhe kalimi i 
tokave pyjore në toka prodhimi bujqësor. 

1965 54 

581 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Bujqësisë, Komiteti Shtetëror i Grumbullimeve dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijime, 
suprimime, riorganizim dhe kalimin e aktiviteteve të 
ndërmarrjeve në sektorët e bujqësisë dhe grumbullimit. 

1965 70 

582 Relacion me projektvendim të aparatit të Këshillit të 
Ministrave së bashku me vrejtjet e dikastereve dhe të rretheve, 
mbi zbatimin e detyrave të plenumit të qershorit 1963 të 
Komitetit Qëndror të Partisë lidhur me vlerësimin e drejtë të 
prodhimeve bujqësore e blegtorale për efekt grumbullimi. 

1965 117 

583 Relacion me projektvendim dhe projektkontrata të Bashkimit 
Qëndror koop. konsumit drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi grumbullimin e prodhimeve bujqësore e 
blegtorale. 

1965 50 

584 Programe pune të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve dhe materiale të Ministrisë Bujqësisë 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi përhapjen e 
eksperiencës së më të mirëve dhe të eksperiencës së komunës 
së Toxhait të Republikës Popullore të Kinës dhe mbi 
ndërtimin  e serave për prodhimin e domates së herëshme 
Bullgare dhe mbi zbatimin e detyrave për mbjelljen e orizit 
fidana. 

1965 88 

585 Informacione dhe korrespondencë të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankave të Shtetit dhe të komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve së bashku me 
qarkoren e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kreditin 
bujqësor. 

1965 10 
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586 Vendim dhe  qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
përdorimin me ekonomi të drithrave të bukës dhe nën 
prodhimeve të tyre, furnizimin e fshatarëve, punëtorëve dhe 
ushtarakëve me drithra buke si dhe, mbi faljen e detyrimeve, 
me materialin përkatës. 

1965 83 

587 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të aparatit 
të Këshillit të Ministrave, Ministrisë Bujqësisë, Miniera-
Gjeollogji, Financave etj. si dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi shpronësimin e tokave për nevoja ekonomike 
dhe administrative, tokë buke, hapje rrugësh, ndërtime, 
prodhim lëndë ndërtimi etjerë. 

1965 98 

588 Informacion dhe korresppondencë të Ministrisë Bujqësisë e 
Komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rrretheve, si 
dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi hapjen e 
kanaleve kulluese e vaditës dhe ndërtimin e rezervuarëve për 
vaditjen e tokave si dhe mbi shtimin e sipërfaqes së tokave të 
ujitëshme dhe teknikën e ujitjes dhe mbi fondet e investimeve 
për ndërtimin e veprave ujitëse. 

1965 145 

589 Informacione dhe korrespondencë, mbi dëmtimet atmosferike 
në bujqësi, së bashku me fotografitë përkatëse. 

1965 30 

590 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe të aparatit të Këshillit 
të Ministrave së bashku me vendimin e qeverisë, mbi 
eksperimentimin e kulturës së susamit dhe zhvillimi tij mbi 
eksperimentimin e kulturës së sojës dhe mbi përfundimin e 
fushatës së grumbullimit e përpunimit të panxhar sheqerit për 
stinën 1964-1965. 

1965 33 

591 Relacione me projektvendime të Komitetit Shtetëror të 
grumbullimit dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi masat e 
grumbullimit të lëkurës dhe përmirësimi i cilësisë së saj. 

1965 34 

592 Korespondencë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve dhe 
kom. ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
grumbullimin dhe përpunim-ruajtjen e sherbelës, shqemës 
dhe valanidhit. 

1965 8 
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593 Studim i Ministrisë Bujqësisë dhe letër e llogaritarit të 
ndërmarrjes industriale të qumështit Durrës, drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi industrializimin e prodhimit të 
mishit të shpendëve, mishit të derrit, qumështit dhe vezëve. 

1965 60 

594 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë Bujqësisë, 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimit e komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve së bashku me qarkore të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtim investimet në bujqësi-
grumbullim. 

1965 61 

595 Relacion me projektvendim dhe korrespondencë të Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të Shtetit, si dhe qarkore 
të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin e veglave bujqësore 
nga industri-artizanati dhe sigurimi i mjeteve të tjera për vitin 
1966. 

1965 60 

596 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Financave së 
bashku me vrejtjet e shokut Hysni Kapo, drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet në shpërblimet e 
punës së SMT-ve dhe llogaritjen ekonomike mbi t'ardhurat 
dhe koston e punimeve si dhe mbi veprimatarinë e SMT-ve 
për vitin 1964 dhe masat për realizimin e detyrave të planit 
për vitin 1965. 

1965 45 

597 Relacion me projektvendime dhe vendime të aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, me skicat përkatëse mbi 
rregullimin dhe shpronësimin e ekonimive bujqësore që 
ndodh brenda dhe jashtë vijës së verdhë të planimetrisë së 
qyteteve. 

1965 90 

597/1 Relacione me projektvendime dhe vendime të aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, me skicat përkatëse mbi 
rregullimin dhe shpronësimin e ekonomive bujqësore që 
ndodh brenda dhe jashtë vijës së verdhë të planimetrisë së 
qyteteve. 

1965 40 
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597/2 Relacione me projektvendime dhe vendime të aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, me skicat përkatëse mbi 
rregullimin dhe shpronësimin e ekonimive bujqësore që 
ndodh brenda dhe jashtë vijës së verdhë të planimetrisë së 
qyteteve. 

1965 82 

598 Relacione, studime dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Bujqësisë, mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
zhvillimin e ekonomisë pyjore, shfrytëzimin racional të py 
jeve, ekonomizimin e lëndës së drurit, pyllëzimet etj. 

1965 91 

599 Relacione me skica dhe korrespondencë të Ministrisë 
Bujqësisë dhe qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
kryerjen e punimeve eksperimentale lidhur me kultivimin e 
kallamit të butë e të egër dhe në ranishtet bregdetare dhe mbi 
pyllëzimet bregdetare Durrës-Kavajë. 

1965 20 

600 Relacione me projekte dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e ekonomisë së gjuetisë, përmirësimin e saj dhe mbi 
rezervatin e gjuetisë së Rushkullit. 

1965 28 

601 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, relacione dhe 
korrepondencë e Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Komitetit shtetëror të grumbullimeve, mbi 
regjistrimin e gjësë së gjallë, sigurimin e bazës ushqimore si 
dhe, marrjen e masave për luftimin e sëmundjeve në bagëti, 
etj. 

1965 125 

602 Raporte me projektvendim të Ministrisë së Bujqësisë së 
bashku me vrejtjet e instiucioneve të tjera, mbi studimin e 
gjendjes shpendëve dhe masat për përmirësimin e saj. 

1965 62 

603 Dekret, konventa dhe korrespondencë të Ministrisë së Punëve 
të Jashtme, Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
marrëveshjet karantinare, sëmundjet në bujqësi dhe masat për 
luftimin e tyre si dhe bashkëpunimin në fushën e veterinarisë. 

1965 20 
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604 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit dhe ndërmarrjeve të grumblullimit, 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen, 
riparimin dhe paisjen e mullinjve e fabrikave të miellit , si dhe 
mbi përmirësimin e cilësisë dhe të rrezes së miellit. 

1965 24 

605 Informacione dhe korrespondencë të Komitetit Shtetëror të 
Grumbullimeve dhe të aparatit të Këshillit e Ministrave, mbi 
prodhimin e konservave të mishit mbi planin, përfundimin e 
punimeve, paisje dhe furnizimin me energji elektrike të 
Kombinatit Mishit, si dhe nxjerrja e tij ndërmarrje më vehte. 

1965 36 

606 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Komitetit 
Shtetëror të Grumbullimit etj. me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi planin e prodhimit, teknollogjinë e 
asortimenteve e cigareve e duhanit kaush, sigurimin e lëndës 
parë dhe riparimin e mjeteve të fermentimeve dhe fabrikave të 
duhan-cigare. 

1965 103 

607 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Bujqësisë, Komitetit Shtetëror të Grumbullimit, 
Komisionit Planit të Shtetit dhe Kontrollit të Shtetit me 
pushtetin lokal, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
nevojën dhe masat për ndërtimin, adaptimin dhe sigurimin e 
depove për sektorin e bujqësi-grumbullim. 

1965 50 

608 Raport i Ministrisë së Bujqësisë drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi rezultatet e ritjes së krimbit të mëndafshit dhe 
mundësit e shtimit të prodhimit në të ardhmen. 

1965 6 

609 Relacioni me projektvendimin të Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, mbi marrjen e kafshëve të ngarkesës në stërvitjet 
ushtarake. 

1965 3 

610 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kufizimin 
e mbajtjes së bagëtive të banorëve punëtor-nëpunës të Malasit 
në rrethin e Tepelenës, lidhur me zbatimin e vendimit Nr.183 
datë 29.IV.1963. 

1965 2 
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611 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Bujqësisë, Komitetit Shtetëror të Grumbullimit 
dhe Komiteteve ekzekutive të Këshillave popullore të rretheve 
së bashku me vendim e Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
fakulteteve, shkollave e kurseve për pregatitjen e tyre dhe 
shpërndarjen si dhe vendosjen e transferimin e kuadrove në 
sektorët bujqësi-grumbullim dhe shpërblimin e kuadrove të 
koop. bujqësore. 

1965 39 

612 Inforamcione dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë, 
të Punëve të Jashtme dhe Komiteti Shtetëror i Grumbullimeve 
me aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
delegacioneve jashtë shtetit, asistimin në kongrese dhe 
kërkesa për specialistë të huaj për problemet e bujqësisë, 
blegtorisë dhe grumbullimit, dhe mbi organizim ekspozitash 
bujqësore rajonale. 

1965 38 

613 Relacione, informacione me evidencë statistikore të Ministrisë 
së Bujqësisë dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi aksionet në bujqësi me pjesëmarrjen e 
zboristëve. 

1965 51 

614 Relacioni me projektvendim të përbashkët i Komisionit të 
Planit të Shtetit dhe Ministrisë së Bujqësisë si dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi masat për sigurimin e lëndës 
djegëse për furrat e kooperativave bujqësore si dhe prodhimin 
e furrave lëvizëse. 

1965 13 

615 Informacion dhe korrespondencë të Këshillit Qëndror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë dhe Ministrisë së 
Bujqësisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
aksidentet në punë dhe mbrojtja e sigurimi teknik në bujqësi. 

1965 6 

616 Informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Bujqësisë, 
Komitetit Shtetëror të Grumbullimit dhe Komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi shtesë, 
pakësim fuqi punëtore dhe fond page për sektorët e bujqësisë 
dhe grumbullimit. 

1965 15 

9 Sektori i tregëtisë.   
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617 Procesverba i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
22.2.1965, për përfundimin e marrëveshjeve të shkëmbimit të 
mallrave për vitin 1965, me materialin përkatës. 

1965 76 

618 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.3.1965, dhe qarkore e Komitetit Qëndror të PPSH. mbi 
dëgjimin e zërit të masave dhe përmirësimin e shërbimit në 
sektorin e tregtisë. 

1965 58 

619 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
Ministrisë Tregtisë dhe Bashkimit Qendror koop. Konsumit, 
mbi hartimin e planit 5/vjeçarit IV 1966 - 1970 dhe problemet 
që dalin nga thirrja e Komitetit Qendror të Partisë e Këshillit të 
Ministrave në diskutimin e këtij plani. 

1965 5 

620 Evidenca mujore të Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit, 
mbi realizimin e prodhimit të xhiros e grumbullimit. 

1965 87 

621 Relacione me evidenca statistikore dhe korrespondencë të 
Ministrisë Tregtisë, Bashkimit Qendror koop. Konsumit dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, si 
dhe qarkore e udhëzime të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi sigurimin e mallrave të sektorit tregtisë nga furnitorët, 
nga grumbullimi dhe vetë prodhimi për konsum të 
brendshëm dhe eksport. 

1965 73 

622 Relacione e korrespondencë të Bashkimit Qendror Koop. 
Konsumit dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore 
të rretheve, si dhe urdhëra e qarkore të Këshillit të Ministrave, 
mbi punën dhe komisionet për grumbullimin dhe 
shpërndarjen e perimeve dhe frutave e përpunimin e tyre. 

1965 39 

623 Relacione me projektvendime dhe korrespondecë të Ministrisë 
së Tregtisë, Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit, komitetet 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe qarkore të 
Këshillit të Ministrave, mbi ngritje baxho e laboratore dhe mbi 
grumbullimin e përpunimin e qumështit me nënproduktet e 
tij. 

1965 135 
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624 Relacione me projektvendim dhe korrespondencë të sektorëve 
të tregtisë, Komisioni i Planit të Shtetit dhe institucionet e 
tjera, së bashku me vendimin dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e rezervave shtetërore dhe 
shpërndarjen e mallrave. 

1965 33 

625 Relacione, korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit 
Qendror të koop. të Konsumit dhe vendime e urdhëra të 
Këshillit të Ministrave, mbi furnizimin e popullatës me artikuj 
ushqimore e industrial si dhe mbi të metat dhe dobësitë në 
furnizimin e popullatës. 

1965 146 

626 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të Koop. Konsumit, 
Kontrolli Shtetit etj. mbi zbatimin e vendimit të Plenumit të 
Qershorit 1963 të Komitetit Qendror të Partisë, të metat e 
dobësit dhe masat për sigurimin e mallrave për furnizimin e 
fshatrave dhe kooperativave bujqësore. 

1965 156 

627 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Tregtisë, Bashkimit Qendror të koop. konsumit etj. 
si dhe vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
sigurimin e rezervave dimërore dhe furnizimin në kohë me 
produkte të konsumit të zonave që izolohen nga dimëri. 

1965 89 

628 Relacion i Bashkimit Qendror të koop. konsumit drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi mallrat me qarkullim të 
ngadalshëm dhe mallrat mbi normativë. 

1965 16 

629 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Tregtisë, Bashkimit Qendror të koop. Konsumit etj. 
si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtim 
investime në sektorin e tregtisë. 

1965 86 

630 Raporte dhe relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit e 
Bashkimit Qendror të koop. Konsumit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet e kryera, të metat, 
shregullimit dhe abuzimet, si dhe masat për mbrojtjen e 
pasurisüe socialiste. 

1965 31 
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631 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë e Bashkimit Qendror të koop. Konsumit 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi nevojat për 
kuadër, pregatitjen dhe emërim, transferim e pushim kuadri. 

1965 15 

632 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të koop. Konsumit 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi kërkesat dhe 
nevojat për shtesa në fuqi punëtore për sektorin e tregtisë. 

1965 43 

633 Relacione, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Tregtisë, Bashkimit të koop. Konsumit etj. si dhe qarkore të 
aparatit të Këshillit të Ministrave mbi kursimin, furnizimin, 
depozitimin dhe shpërndarjen e karburanteve. 

1965 16 

634 Relacione, projektvendime, qarkore e korrespondencë të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Tregtisë dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
të metat e dobësit dhe të caktimit të cmimeve të produkteve 
në shitje e grumbullimit. 

1965 7 

635 Relacione dhe korrespondencë të Komitetit Qendror të Partisë, 
Ministrisë së Tregtisë dhe komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi masat për përmirësimin e shërbimit të 
hoteleve, aftësimin dhe vendosjen e personelit të 
përshtatshëm, mbi investimet si dhe paisjen e tyre. 

1965 78 

636 Raporte, relacione dhe korrespondencë të Prokurorisë së 
Përgjithshme dhe Ministrisë së Tregtisë drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi shkeljet, si dhe masat për 
përmirësimin dhe rritjen e mëtejshme të ushqimit social. 

1965 62 

637 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të koop. Konsumit 
dhe Ministrisë Komunikacionit, si dhe urdhëresë e Këshillit të 
Ministrave, mbi të metat dhe dobësit e transportit të mallrave, 
masat për përmirësimin e tij dhe shtimin e kuotës së 
transportit. 

1965 19 
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638 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë, Bashkimit Qendror të koop. Konsumit, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve dhe 
ndërmarrjeve, mbi sigurimin, meremetimin dhe ndërtimin e 
depove për depozitim mallrash të vendit dhe të importuar. 

1965 53 

639 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë,  Industrisë, Bashkimit Qendror të koop. 
Konsumit etj. si dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
mungesat dhe dobësit, përmirësimin e prodhimit, përdorimit 
e qarkullimit të ambalazhit, sigurimin dhe shfrytëzimin e 
ambalazhit të importit. 

1965 52 

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

1965 19 

641 Relacione me projektdekrete, projektvendime dhe 
korrespondencë të sektorëve të tregtisë etj. dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin, suprimimin, 
riorganizimin e kalim aktiviteti në sektorin e tregtisë dhe të 
konsumit. 

1965 56 

642 Relacion me projektvendim të Bashkimit Qendror të koop. 
Konsumit, dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi një 
shtojcë në vendimin e Qeverisë Nr. 224 datë 15.VI.1964, lidhur 
me pushimet javore të punonjësve të tregtisë. 

1965 4 

643 Relacione, korrespondencë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi rregullat doganore e valutore dhe normativat 
e sendeve për udhëtarët që hyjnë në RPSH ose që dalin jashtë 
shtetit. 

1965 40 

644 Relacioni i përbashkët me projektdekretin të Ministrisë së 
Tregtisë e Bashkimit Qendror të koop. Konsumit drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi dekretimin e distiktivit 
" punonjës i dalluar në tregti ". 

1965 4 

645 Relacione me projektvendim, informacione dhe 
korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë dhe Bashkimit 
Qendror të koop. Konsumit, si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi planin dhe realizimin e eksport - importit për 
vitin 1965. 

1965 97 
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646 Qarkore, relacione e studime të aparatit të Këshillit M. të inst. 
qendrore mbi krijimin e komisioneve e punën e kryer prej tyre 
lidhur me rritjen në perspektiv të eksportimeve dhe të 
ardhurave në valutë. 

1965 192 

646/1 Qarkore, relacione e studime të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe institucioneve qendrore, mbi krijimin e 
komisioneve dhe puna e kryer prej tyre, lidhur me rritjen në 
prespektivë të eksportimeve dhe të ardhurave në valutë. 

1965 226 

647 Plane, relacione me projektvendime të Komisionit të Planit të 
Shtetit, Bashkimit Qendror koop. Konsumit dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e planit të eksport - 
importit për vitin 1966. 

1965 181 

648 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
sektorëve të tregtisë e institucioneve të tjera dhe urdhëra e 
qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin, sigurimin, 
të metat e dobësit dhe masat për përmirësimin e sigurimit dhe 
në kualitet të mallrave për eksport gjatë vitit 1965. 

1965 71 

649 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Tregtisë, Ministrisë së Industrisë etj. si dhe urdhëra dhe 
qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi të metat dhe 
çrregullimet e importimit të mallrave dhe marje masash për 
përmirësimin e gjendjes, akordim mallrash për t'u importuar 
dhe shpërndarja e tyre. 

1965 194 

650 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë, si dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi heqjen nga plani dhe prodhimi në vend i 
mallrave të importuara. 

1965 23 

651 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Tregtisë e ndërmarrjeve tregëtare drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngarkim - shkarkim në 
portet detare ( përpunim i vaporëve ), të metat dhe toksi i 
kontrastolit, si dhe mbi gjendjen sanitare të vaporeve. 

1965 40 
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652 Relacioni i përbashkët me projektvendim të Ministrisë së 
Tregtisë e Komunikacionit drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi lidhjen e ndërlidhjes Teleks për komunikim 
reciprok me firmat e ndryshme të jashtme. 

1965 3 

653 Relacione me projektvendime dhe informacione e 
korrespondencë të aparatit, Ministrisë Tregtisë etj. dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ftesat dhe pjesëmarrjen 
tonë në panaire e ekspozita ndërkombëtare, si dhe mbi 
propozimet e ngritjes së ekspozitës në vendin tonë me mallra 
të eksportit. 

1965 48 

654 Relacione me projektvendime, marëveshje dhe 
korrespondencë të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe të 
Tregtisë, si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi 
aprovimin e pranimin e marëveshjeve doganore me 
Republikën Popullore të Kinës dhe të Koresë si dhe mbi 
pjesëmarrjen e vendit tonë në konferencat ndërkombëtare e 
doganore në Hungari dhe Çekosllovaki. 

1965 27 

655 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë dhe urdhër i Këshillit 
të Ministrave, mbi ardhjen e specialistëve të huaj dhe dërgimi 
i specialistëve tanë për specializim. 

1965 12 

656 Relacione, informacione, korrespondencë dhe aktmarëveshje 
të Ministrisë së Tregtisë drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen funksionimin, paisjen e hoteleve të 
turizmit dhe mbi përfundimet në fushën turistike me 
Republikën Popullore të Kinës dhe të Austrisë. 

1965 37 

657 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Tregtisë dhe dikasteret e tjera, mbi caktimin e 
lëvizjet e përfaqësive tona tregëtare në shtete të ndryshme. 

1965 27 

658 Relacione, informacione dhe korrespondencë të aparatit të 
Këshillit të Ministrave e Ministrisë Tregtisë, si dhe vendime të 
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë e  Qeverisë, 
mbi dhënie ndihmë Republikës Demokratike Popullore të 
Vietnamit dhe Partisë Popullore të Laosit. 

1965 35 
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659 Relacione, marëveshje dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, Ministrisë Tregtisë me aparatin e Këshillit 
të Ministrave, mbi marëveshjet me Republikën Popullore të 
Kinës dhe zbatimi i tyre. 

1965 88 

660 Protokolle, dhe korrespondencë e Ministrisë së P. të Jashtme 
me aparatin e Këshillit të Ministrave mbi marëveshjet për 
shkëmbim mallrash dhe pagesash për vitin 1965, ndërmjet RP. 
të Shqipërisë dhe RP. të Hungarisë, RP. të Bullgarisë dhe Rp. 
të Polonisë si dhe mbi bashkëpunimin në lëmin e lundrimit 
me Republikën Demokratike të Gjermanisë. 

1965 46 

661 Marëveshje, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë drejtuar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi përfundimin e marëveshjeve për shkëmbim 
mallrash dhe pagest për vitin 1965 në mes Republikës 
Popullore të Shqipërisë dhe Qeverisë Çekosllovake, dhe mbi 
dërgimin e turbinave të Shkopetit e tjera paisje me difekte nga 
ana e tyre. 

1965 85 

662 Protokoll dhe korrespondencë të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe të Tregtisë drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi përfundimin e marëveshjeve për shkëmbim 
mallra në mes RPSH. dhe Republikës Socialiste Federative të 
Jugosllavisë për vitin 1965 mbi dërgimin e përfaqësuesve dhe 
ardhja në vendin tonë, si dhe mbi transportin. 

1965 26 

663 Raporte dhe korrespondencë të Ministrisë së Tregtisë dhe 
atashehut tregtar në Kajro, drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi zhvillimin e bisedimeve tregëtare me 
Republikën Arabe të Bashkuar dhe me shtetin e Algjerisë dhe 
të Libisë. 

1965 27 

664 Protokoll dhe korrespondencë të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Drejtorisë  Bankës së Shtetit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin e marëveshjes për 
shkëmbim mallra për vitin 1965 në mes Republikës Popullore 
të Shqipërisë dhe Republikës së Ganës, si dhe mbi veprimet e 
zbatimet e tyre. 

1965 13 
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665 Protokoll marëveshje dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, Ministrisë Tregtisë etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi përfundimin e marëveshjes për 
shkëmbime tregëtare në mes të Republikës Popullore të 
SHqipërisë e Republikës Italiane si dhe mbi zbatimin e tyre në 
shkëmbimin e mallrave gjithashtu mbi disa porosi në Holandë 
për mungesë të tyre në Itali. 

1965 47 

666 Protokoll, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Tregtisë dhe Ministrisë të Punëve të Jashtme drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi mbledhjen e komisionit Mikst 
qeveritar Shqiptaro - Austriak për shkëmbim mallrash. 

1965 19 

667 Protokoll dhe korrespondencë të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, të Tregtisë e të Industrisë drejtuar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi marëveshjen e përfunduar për shkëmbim 
mallra për vitin 1966, në mes Republikës Popullore të 
SHqipërisë dhe Republikës së Kubës, si dhe mbi të metat e 
ambalazhit të mallrave Shqiptar dërguar Kubës. 

1965 11 

668 Letër e Ministrit të Tregtisë, shoku Kiço Ngjela drejtuar 
Zv/Kryetarit të Qeverisë mbretërore të Kamboxhias, mbi 
ofertën e palës shqiptare prej 20.000 ton bitum nafte, sipas 
bisedimeve që janë bërë me to nga Zv/kryeministri shoku 
Abdyl Kellezi. 

1965 1 

669 Korrespondencë e Ministrisë së Tregtisë drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi përmbajtjen e një artikulli të 
botuar në organin e Institutit të Europës Lindore e Juglindore 
" Presseschau Ost  Wirtscnaft " shtator 1965, lidhur me 
problemet ekonomike të Shqipërisë. 

1965 4 

670 Informacioni i Ministrisë së Tregtisë drejtuar Zv/kryetarit 
shokut Abdyl Kellezi, mbi kërkesën e firmës Amerikane 
Alusrus, për 50 ton esencë sherebele. 

1965 1 

10 Sektori i financës.   
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671 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1965 dhe 17.5.1965; për zbatimin e rregullores mbi 
normimin e punës, gjendjen e normimit të punës në sektorët 
kryesorë ekonomik gjatë vitit 1964 si dhe, mbi zbatimin e 
dispozitave për ndihmat mujore të fëmijëve, me vendimet dhe 
materialin përkatës. 

1965 205 

672 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, mbi revizionin financiar me materialin përkatës. 

1965 227 

673 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, për përfundimin nga shqyrtimi i bilanceve të 
ndërmarrjeve dhe organizatave ekonomike për vitin 1964, me 
materialin përkatës. 

1965 94 

674 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
25.6.1965, mbi taksat lokale, mbi tatimin e ekonomisë 
bujqësore, prodhimin dhe tatimin e pijes alkolike raki, si dhe 
tatimin mbi të ardhurat e koop. bujqësore, me materialin 
përkatës. 

1965 112 

675 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
20.10.1965, për debi kreditë e ndërmarrjeve dhe organizatave 
ekonomike, me materialin përkatës. 

1965 96 

676 Relacione dhe informacione të dikastereve qendore drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e vendimeve 
dhe urdhërave për probleme të ndryshme të sektorit të 
financës. 

1965 66 

677 Relacione dhe udhëzim të Ministrisë së Financave drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi projekt buxhetin dhe 
strukturën e tij për vitin 1966, buxhetin konsumativ të shtetit 
për vitin 1964, buxhetin nacional e lokal për vitin 1965 si dhe, 
mbi hartimin e buxheteve të këshillave popullore të fshatrave. 

1965 105 

678 Raport dhe njoftime të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë ekonomike 
- financiare të Ministrisë së mbrojtjes Popullore dhe të 
Ministrisë së P. të Brendshme. 

1965 21 
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679 Korrespondencë e Komitetit Qendror të Partisë, Ministrisë 
Financave etj. si dhe qarkore e aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi kërkesat dhe akordim fondesh. 

1965 11 

680 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi nxjerrjen e të 
ardhurave shtetërore. 

1965 24 

681 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi tatimin mbi xhiro. 

1965 82 

682 Relacione me projektvendim dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave, Komisionit Kontrollit Shtetit dhe 
udhëzim të Këshillit të Ministrave, mbi disa çështje të sektorit 
privat në tregti dhe artizanat, mbi zbatimin e politikës 
tatimore në sektorin privat dhe kufizimin e tij. 

1965 70 

683 Raport, relacione e njoftim i Ministrisë së Financave, mbi 
bilancin e arkëtimeve dhe pagesave tregëtare për vitin 1964 
dhe 1965. 

1965 73 

684 Relacione me projektvendime të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Bankave drejtuar aparatit dhe vendimet e Këshillit të 
Ministrave, mbi aprovimin e planit të arkës dhe të kreditit 
sipas 3/mujorëve për vitin 1965 dhe mbi bilancin e bankës së 
shtetit për vitin 1964 e 1965. 

1965 55 

685 Raporte, relacione dhe studime me projektvendime, të 
Ministrisë së Financave, Drejtorisë Përgjithshme të Bankave 
dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministarave, mbi efektivitetin e 
kreditit agrar me afat të gjatë dhënë kooperativave bujqësore 
gjatë vitit 1965 si dhe mbi kriteret, zgjatjen e afatit, akordim e 
shlyerje bursash. 

1965 117 

685/1 Raporte, relacione dhe studime të Ministrisë së Financave, 
Drejtorisë Përgjithshme të Bankave dhe Komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
efektivitetin e kreditit agrar me afat të gjatë dhënë koop. 
bujqësore gjatë vitit 1965 si dhe, mbi kriteret, zgjatjen e afatit, 
akordim e shlyerje bursash. 

1965 383 
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686 Relacione të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, Ministrisë së Financave dhe aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi planin e kreditit me afat të gjatë për vitin 1966 
për ndërtim e meremetim banesash në qytet e fshat. 

1965 27 

687 Raport dhe relacion i Ministrisë së Financave dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen e tregut arë - valut dhe 
shtimin e emisionit të buono lekëve si dhe, mbi çmimin e arit e 
argjentit. 

1965 25 

688 Raporte, relacione me projektdekrete, projektvendime, 
informacione e korrespondencë të Ministrisë së Financave e 
Drejtorisë Përgjithshme të Bankave etj. si dhe dekrete të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor e vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi këmbimin e monedhës së vjetër me monedhë 
të re, sukseset dhe të metat gjatë këmbimit, si dhe zgjatja e 
afatit të këmbimit. 

1965 108 

689 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave e Drejtorisë Përgjithshme të Bankave 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
shpejtimin e qarkullimit të monedhës, sigurimin e saj dhe 
përmirësimin e shërbimit në banka, arka të kursimit, në zyrat 
e PTT-së dhe në tregti. 

1965 48 

690 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave, Tregtisë etj. dhe vendime e qarkore të 
Këshillit të Ministrave, mbi akordim valut dhe lekë Shqiptare, 
për delegacionet e huaja të ardhura dhe për delegacionet tona 
që shkojnë jashtë shtetit. 

1965 39 

691 Korrespondencë e Komisionit të Planit të Shtetit drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi propozimin e daljes nga 
Organizata ndërkombëtare të standardizimit ( ISO ) me 
qender në Gjenevë. 

1965 2 

692 Relacioni me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave etj. dhe vendim i Komitetit Qendror të 
Partisë, mbi akordim valute, kursimin e saj dhe mbi kursimin 
e sterlinës Engleze dhe çvleftësimin e dinarit Jugosllav. 

1965 5 
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693 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Komitetit Shtetëror të Punës e Pagave dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi studimin shikimin dhe 
përmirësimin e pagës dhe shpërblimeve mbi normë të 
punonjësve në degët e ndryshme të industri - miniera. 

1965 164 

694 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe 
institucioneve të tjera, mbi përmirësimin e metodologjisë së 
planifikimit të fuqisë punëtore në sektorin e shërbimeve dhe 
rritjen e interesit material të punonjësve në sektorin e tregtisë 
etj. 

1965 34 

695 Raporte me projektvendime dhe korrespondencë të Komitetit 
shtetëror të punës e pagave, Komisioni Kontrollit Shtetit dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
kategorizimin e ndërmarrjeve ekonomike si dhe të punëtorëve 
si mbas profesioneve, specialiteteve të dyta dhe kualifikimi i 
tyre nëpërmes provimeve. 

1965 36 

696 Raporte dhe relacioni me projektvendim të Komitetit shtetëror 
Punës e pagave, drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi gjendjen e stimujve material në degët e ndryshme të 
ekonomisë dhe masat për një rregulllim më të mirë të tyre. 

1965 82 

697 Qarkore e Këshillit të Ministrave, relacione e informacion i 
Ministrisë së Financave, mbi pagën reale të punonjësve për 
vitin 1964 dhe mbi kontrollin e pagës së punonjësve në 
organizata ekonomike. 

1965 29 

698 Evidencë statistikore 3/mujore e mujore të Ministrisë 
Financave drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e depozitave të kursimit dhe sigurimeve shtetërore, 
organizimin e fushatave të depozitave të kursimit e 
sigurimeve, funksionimin e arkave të kursimit. 

1965 86 

699 Raporte, relacione me projektrregullore dhe korrespondencë 
të Ministrisë së Financave e Komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi sigurimin e detyrueshëm e vullnetar të 
pasurisë, ndërtesave e blegtorisë. 

1965 62 
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700 Relacione me projektvendim dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave, Bujqësisë etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi administrimin e vlerave materiale 
e monetare, shpërdorimet e pasurisë socialiste dhe masat e 
nevojshme. 

1965 19 

701 Raporte dhe relacione të Ministrisë së Financave dhe shoqërisë 
Komisionaria drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
pasurit shqiptare në vendet e huaja dhe kthimi e vlerës së tyre 
në valutë si dhe mbi kërkesën e Qeverisë Franceze dhe italiane 
për kthiimin e vlerave të pronave të shtetasve të tyre. 

1965 60 

702 Raporte, relacione me projektvendime të Komitetit Shtetëror 
të punës e pagave, Ministrisë Bujqësisë dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi pagat e punonjësve në degët e 
ndryshme të bujqësisë e grumbullimit. 

1965 166 

703 Raporte e relacione të Komitetit Shtetëror të punës dhe 
pagave, Ministrisë së komunikacionit etj. mbi pagat e 
punonjësve të sektorëve të komunikacionit, komunales, p.t.t. 
tregtisë, ndërtimit, arsimit dhe shëndetësisë, së bashku me 
vendimet përkatëse. 

1965 169 

704 Relacione të Komitetit Shtetëror të punës dhe pagave dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi rregullimin e fondit 
lidhur me pagat personale. 

1965 46 

705 Raporte, relacione dhe korrespondencë të Komitetit shtetëror 
të punës dhe pagave si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi struskturat organizative të institucioneve qëndrore të 
komiteteve ekzekutive të Këshillit popullor të rretheve, 
konigjentin e personelit tekniko-administrativ në ndërmarrjet 
ekonomike e institucionet nacionale e lokale dhe proçedurën e 
disiplinimit të tyre. 

1965 348 

706 Relacione me projektvendim dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Komitetit shtetëror të 
punës e pagave, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organikat, ndryshime dhe shtes kontigjenti personeli të 
ambasadave si dhe mbi alokacionet e punonjësve të 
përfaqësive dipllomatike jashtë shtetit. 

1965 33 
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707 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të aparatit 
të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave etj. mbi 
masat e mëtejshme për forcimin e rregjimit të kursimeve në 
përgjitthsi në mensat e ndërmarrjeve ekonomike. 

1965 25 

708 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
institucioneve qëndrore dhe lokale dhe vendim dhe urdhëres 
të Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin, përdorimin e 
zbatimin e drejtë të fondit të drejtorit. 

1965 75 

709 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Financave, Arsim-Kulturës etj. mbi të metat dhe 
kriteret ekonimike që duhet të ndiqen në akordimin e bursave 
të jashtme dhe të brendshme për shkollat e larta e të ulta 
profesionale. 

1965 16 

710 Qarkore e Këshillit të Ministrave, drejtuar disa institucioneve 
qëndrore dhe Komitetit Qëndror të Bashkimit Rinis, mbi 
normën e punës 70% dhe kuotën e ushqimit lekë 75 në ditë 
për vullnetarët e rinisë që punojnë në aksione të ndryshme. 

1965 3 

711 Relacion e informacione me projektvendime të Ministrisë 
Financave, Arsim-Kulturës etj. mbi shpenzimet e nevojshme 
për sportet, konkurset dhe festivalet brenda dhe jashtë shtetit. 

1965 23 

712 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Financave etj. drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi administrimin dhe shfrytëzimin racional të 
ambalazhit të importit dhe të atij të vendit. 

1965 20 

713 Relacione të Ministrisë së Financave dhe udhëzim i Këshillit të 
Ministrave, mbi leverdinë ekonomike të riveshjes së gomave 
të automjeteve si dhe, mbi disiplimin dhe shfrytëzimin e 
autonmjeteve nëpërmjet rrjetit të agjensive. 

1965 29 

714 Njoftime të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi furnizimin me materiale të ndërmarrjeve të 
ndërtimit. 

1965 26 

715 Relacione me projektshtojc urdhëresa të Ministrisë së 
Financave e Bujqësisës drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi përmirësimin e administrimit, mirëmbajtjen 
dhe shtimin e kapacitetit të kullotave. 

1965 18 
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716 Relacioni me projektvendim e korrespondencë e aparatit të 
këshillit të ministrave me Komitetin EKZ.K.P. të rrethit Kukës 
dhe vendimi përkatës mbi shpronësim ndërtesash dhe 
akordim fondi. 

1965 8 

717 Relacione, njoftime e korrespondencë e Ministrisë së 
Financave dhe urdhëra të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi studimin e problemit të ditës së shërbimit e udhëtimit, 
akordim fondesh dhe përdorimi i drejtë i tyre për shërbime 
jashtë dhe brenda vendit. 

1965 51 

718 Relacion i Ministriseë së Financave drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi qiratë e ndërtesave për tregti. 

1965 4 

719 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e 
kontrollorëve të Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 

1965 1 

720 Relacione dhe korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave, mbi ndihmën e 
asistencës sociale personave të ndryshëm. 

1965 25 

721 Relacioni me projektdekret e projektvendime të Ministrisë së 
Financave drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi një 
shtesë në dekretin Nr.2743 datë 8.XI.1958, lidhur me mënyrën 
e eksportimit të monedhës tonë në lekë. 

1965 3 

11 Sektori i çmimeve.   

722 Raport i Ministrisë së Financave, për ngritjen e mëtejshme të 
nivelit të punës së caktimit të çmimeve dhe për forcimin e 
mëtejshëm të aparatit që merret me çmime. 

1965 9 

723 Relacione me projektvendime të institucioneve dhe vendime e 
qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e mallrave për 
eksport dhe import. 

1965 76 

724 Relacione me projektvendime e korrespondencë të 
institucioneve dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
zbritje e ndryshim çmimesh. 

1965 11 

725 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë si dhe 
vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
prodhimeve minerale. 

1965 56 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

726 Relacione me pasqyra statistikore të institucioneve drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë për 
vitin 1966 dhe 5/vjeçarin e IV-të 1966-1970. 

1965 396 

727 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Industrisë etj. dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
çmimet e artiikujve tekstili metrazh dhe të gatshme. 

1965 38 

728 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Industrisë, të Tregtisë etj., mbi çmimet e këpucëve, 
sandaleve, opingave etj. 

1965 47 

729 Relacione dhe projektvendime e korrespondencë të aparatit 
dhe institucioneve dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
çmimet e artikujve ushqimore. 

1965 38 

730 Relacione dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet 
e artikujve të rinj prodhim vendi. 

1965 93 

731 Relacione me projektvendim e korrespondencë të 
institucioneve dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
çmimet e artikujve: duhan e cigare. 

1965 10 

732 Qarkore e korrespondencë të aparatit të Këshillit të Ministrave 
drejtuar institucioneve, mbi çmimet e lëndës së sharruar e të 
drurit të përpunuar. 

1965 41 

733 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Bujqësisë e Industrisë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave mbi çmimet e prodhimeve bujqësore, blegtorale, 
pyjore si dhe mbi çmimet e shitjes dhe të grumbullimit. 

1965 276 

734 Relacione me projektvendime e korrespondencë të 
institucioneve dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi çmimet e makinerive dhe veglave bujqësore. 

1965 36 

735 Relacione me projektvendime e korrespondencë dhe qarkore 
të aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e material 
ndërtimit. 

1965 67 

736 Realcione dhe korrespondencë të Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe vendimi e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e 
artikujve farmaceutik e të ambalazhit. 

1965 20 
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737 Relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendime të 
Qeverisë, mbi çmimet e qilimave të asortimenteve të reja, 
zogjve e peshqve dekorativ, violinave, harqeve dhe telave. 

1965 19 

738 Relacione e korrespondencë të aparatit dhe institucioneve, si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e tarifat e 
hoteleve, dyqaneve dhe të biletave teatrale e sportit. 

1965 19 

739 Qarkore e vendim i Këshillit të Ministrave dhe informacione 
të institucioneve shtetërore qëndrore e lokale, mbi çmimet e 
riparim-shërbimit në artizanat. 

1965 100 

740 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave dhe infomacione 
të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi evidentimin e çmimeve të aprovuara nga komitetet 
ekzekutive të rretheve me karakter lokal. 

1965 87 

741 Informnacione e korresponencë të institucioneve dhe qarkore 
të aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e 
mbeturinave dhe coprave të ndryshme të mbetura nga 
prodhimet industriale ndërtimit etj. 

1965 43 

742 Njoftime dhe korrespondencë të institucioneve dhe qarkore të 
aparatit të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e mallrave të 
demoduar, stok e jashtë standartit, si dhe atyre të përdorura 
nga ushtria. 

1965 14 

743 Relacione dhe korrespondencë të institucioneve dhe vendime 
e qarkore të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e ambalazhit. 

1965 119 

744 Njoftime e korrespondencë të Komisionit të Planit të Shtetit 
etj. dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet, 
gjendjen dhe masat për përmirësimin e standarteve dhe 
kushteve teknike të prodhimit mallrave. 

1965 43 

12 Sektori i ndërtimit.   

745 Raport dhe korrespondencë të aparatit dhe të institucioneve të 
tjera qëndrore, mbi realizimin e planit të 5/vjeçarit të III-të 
1961-1965 dhe mbi projektplanin e 5/vjeçarit të IV-të 1966-
1970 në sektorin e ndërtimit. 

1965 34 
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746 Raporte, relacione me projektvendim e korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit, Financës etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi forcimin e disiplinës së financimit 
të investimit në ekonomi dhe meremetimet, mbi investimet e 
prapambetura për objektet e ndërtim-montimit dhe ndryshim 
plani investimi për vitin 1965. 

1965 100 

747 Relacion dhe projektvendim dhe korresponcë të Komisionit të 
Planit të Shtetit, Ministrisë së Ndërtimit etj. dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi kufit e vëllimit të ndërtimeve dhe 
mbi hartimin e projekteve të veprave të parashikuara në 
planin e vitit 1966. 

1965 72 

748 Relacione dhe projektvendim dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi përfundimin e bilancit dhe mbulim mbishpenzimesh dhe 
humbje të ndërmarrjeve ekonomike të ndërtimit për vitin 1964 
e 1965. 

1965 35 

749 Informacione dhe korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe të ndërmarrjes shtetërore të ndërtimit portit 
Durrës, mbi fondin e drejtorit në ndërtim. 

1965 7 

750 Relacione dhe informacione të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
zbatimin e vendimeve etj. dhe detyrat e Qeverisë dhe të 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave. 

1965 31 

751 Raporte, relacione, qarkore e korrespondencë të aparatit të 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë Ndërtimit etj. mbi 
projektimin dhe preventivimin e objekteve të ndërtimit si dhe, 
mbi masat mbrojtëse nga zjarri në projektimin e ndërtesave të 
çdo lloji. 

1965 173 

752 Relacione me planimetrit dhe korrepondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit, Tregtisë etj. mbi caktimin e shesheve të ndërtimit të 
objekteve dhe mbi kursimin e fondit të tokës. 

1965 65 

753 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit etj. dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, dhe mbi 
ndërtim - montimin e objekteve industriale, bujqësore si dhe, 
mbi ndërtimin e porteve detare, ofiçinave e autoparqeve. 

1965 66 
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754 Qarkore, relacion me projektvendim dhe vendim i aparatit 
dhe Këshillit të Ministrave, mbi punimet për asfaltim e 
aerodromit të qytetit " Stalin " dhe të Rinasit. 

1965 7 

755 Relacione të Ministrisë së Ndërtimit etj., mbi ndërtimin e 
objekteve social - kulturale e shkencore, spitale, terene 
sportive, shkolla, kopshte, etj. me skicat përkatëse. 

1965 122 

756 Raporte, relacione me skicat, parashtesa dhe korrespondencë e 
Ministrisë Ndërtimit etj. drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe punimet në pallatin e Kulturës 
Tiranë, si dhe mbi shtëpit e kulturës së rretheve Shkodër, 
Vlorë, Gjirokastër, Çorovod etj. 

1965 53 

757 Relacione, parashtesë, skica dhe korrespondencë të 
institucioneve qendrore dhe lokale drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e banesave dhe marje 
masash për rregullimin e cilësisë. 

1965 87 

758 Relacione me projektvendime, skica e korrespondencë të 
institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe qarkore të aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e objekteve të 
institucioneve administrative ( ambasada, banka, zyra PTT etj. 
). 

1965 119 

759 Relacione me projektvendime, skica e korrespondencë të 
institucioneve qendrore, ndërtim, komunale dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi meremetimin e ndërtimin e 
pallatit të Kryeministrisë dhe rindreqjen e instalimeve 
elektrike. 

1965 74 

760 Raporte, parashtesa, relacione me projektvendim, skica e 
korrespondencë të institucioneve qendrore e lokale, si dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin dhe asfaltimin 
e rrugëve automobilistike nacionale e komunale, meremetimi i 
tyre. 

1965 103 

761 Relacione me projektvendim të Komitetit Shtetëror të 
grumbullimit, skica dhe korrespondencë me Këshillin e 
Ministrave, mbi ndërtimin dhe meremetimin e urave ( Mifol, 
Kuçi etj ). 

1965 50 
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762 Relacione me projektvendime të Ministrisë Ndërtimit dhe 
qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e kurseve për 
pregatitjen e specialistëve për rruga, ura dhe gur - gdhënës. 

1965 16 

763 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Ndërtimit, Bujqësisë dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
ndërtimin e shesheve për depozitimin e plehrave kimike, 
qymyr gurin dhe ndërtimin e magazinës për shtypshkronjën " 
1 Maji ". 

1965 41 

764 Studime, raporte, relacione me projektvendime, skica dhe 
korrespondencë të Ministrisë Ndërtimit e tjerë drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e sektorit 
të bonifikimit dhe mbi organizimin e projektimit të veprave të 
përmirësimit ujor. 

1965 117 

765 Relacione, skica të projekt - ideve dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit, Bujqësisë etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi bonifikimin e Myzeqesë së Vlorës 
dhe kanalizimin e ujrave të larta, mbi tharjen e fushës së 
Maliqit dhe të liqenit të Pezës dhe tokave të ulta të Vrinës, 
Bulqizës, Vurgut, Thumanës, Roskovecit si dhe mbi gjendjen e 
projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjen e veprave të 
bonifikimit. 

1965 250 

766 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Bujqësisë etj. mbi ndërtimin  e 
mirëmbajtjen e rezervuarëve, sistemimin e projeve, lumenjëve 
etj. burimeve ujore si dhe, mbi mbrojtjen e tokave dhe vaditjen 
e tyre. 

1965 96 

766/1 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Bujqësisë etj. mbi ndërtimin  e 
mbrojtjen e rezervuarëve, sistemimin e projeve, lumenjëve etj. 
burimeve ujore si dhe, mbi mbrojtjen e tokave. 

1965 62 

766/2 Relacione, informacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit, Ministrisë së Bujqësisë etj. mbi ndërtimin  e 
mbrojtjen e rezervuarëve, sistemimin e projeve, lumenjëve etj. 
burimeve ujore si dhe, mbi mbrojtjen e tokave dhe vaditjen e 
tyre. 

1965 59 
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767 Korrespondencë e institucioneve qendrore e lokale me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi planin rregullues të 
qendrave e lokaliteteve dhe qyteteve të rinj industrialë si dhe, 
mbi përcaktimin e vijës së verdhe të kufive të fshatrave në 
zonat fushore dhe të sektorëve në NBSH- të, SMT-të dhe EDE-
të, me skicat dhe vendimin përkatës. 

1965 74 

768 Relacione me projektvendim, skica e korrespondencë të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë Ndërtimit dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi planet rregullues të 
rretheve dhe vijën e verdhë. 

1965 66 

768/1 Relacione me projektvendim, skica e korrespondencë të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë Ndërtimit dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi planet rregullues të 
rretheve dhe vijën e verdhë. 

1965 81 

769 Korrepondencë dhe programe të Ministrisë së Ndërtimit e 
Bujqësisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
dërgimin e specialistëve tanë në Republikën Italiane, për 
specializimin e tyre lidhur me bonifikimet e ndërtimin e 
rezervuarëve si dhe, mbi ftesën që i bëhet vendit tonë për të 
marrë pjesë në panairin ndërkombëtar të industrializimit të 
ndërtimit të banesave. 

1965 19 

770 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Ndërtimit 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e 
ngritjes së ndërmarrjes për shfrytëzimin e makinerive të rënda 
të ndërtimit ( NSH - SHMN ) Durrës. 

1965 10 

771 Informacion dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi rritjen e rendimentit në ndërtim - prodhim, si dhe mbi 
disa dobësi për normimin e punës në ndërtimet në ekonomi. 

1965 12 

772 Korrespondencë, list - organika dhe qarkore e aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi organikat e sektorëve të ndërtimit, 
sigurimin e shpërndarjen e kuadrit dhe mbi të drejtën e 
mbajtjes së fuqisë punëtore mbi planin e aprovuar. 

1965 35 

773 Studim i Ministrisë së Ndërtimit drejtuar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi gjëndjen dhe rrugët për uljen e kostos në 
ndërtim. 

1965 77 
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774 Relacione me projektvendim, skica e korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë, Tregtisë e tjerë, si dhe 
qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi prodhimin, 
cilësin, sigurimin e shpërndarjen dhe kursimin e material 
ndërtimit. 

1965 35 

775 Raporte, relacione e korrespondencë të Institutit 
hidrometeorologjik dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e veprimtarisë hidrometeorologjike, 
si dhe mbi ngritjen e stacionit dhe të konservatorit për këtë 
qëllim. Plani dhe detyrat e këtij institucioni për vitin 1965 dhe 
dërgimi i përfaqësuesve për të marrë pjesë në regjionin e VI të 
organizatës botërore të meteorologjisë në Paris. 

1965 48 

776 Relacioni dhe korrespondencë të Universitetit Shtetëror të 
Tiranës dhe Ministrisë Arsim - Kulturës dhe të Punëve të 
Jashtme drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin dhe paisjen e stacionit të shërbimeve sizmologjike 
në Republikën Popullore të Shqipërisë. 

1965 14 

777 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi skemën e shfrytëzimit 
të lumit Drin si dhe, mbi qendrimin e grupit të 
hidroenergjitikës në RP të Kinës dhe Republikën Demokratike 
Popullore  të Koresë. 

1965 16 

778 Relacione të Ministrisë së Industrisë dhe aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi avarinë në turbinat e H/Çentralit të Shkopetit 
dhe mbi qendrimin, që mendojmë të mbajmë kundrejt 
propozimeve Çeke për ndreqjen e turbinave të dëmtuara. 

1965 122 

13 Veprat e reja.   

779 Raporte e relacione të Ministrisë së Ndërtimit, të Ministrisë së 
Industrisë dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi studimet e grumbullimit e të dhënave dhe mbi punën në 
projektim e preventivimin e veprave të reja në ndërtim, ( 
organizimi i grupeve të studimit ) për 5/vjeçarin e III- të 1961-
1965. 

1965 38 
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780 Relacione me projektvendim, planimetri e korrespondencë të 
Ministrisë Industrisë dhe vendim e qarkore të Këshillit të 
Ministrave, mbi vendet dhe planimetrit e ndërtimit të veprave 
të reja të 5/vjeçarit të III- të. 

1965 67 

781 Raporte, parashtesa e relacione të aparatit dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, si dhe vendim  e qarkore të Këshillit të Ministrave, 
mbi grafikun e afateve të objekteve të 5/vjeçarit III, si dhe mbi 
zbatimin e detyrave të Plenumit të shkurtit 1964 të Komitetit 
Qendror të Partisë lidhur me ndërtim - montimin dhe 
shfrytëzimin e veprave të reja industriale që do ndërtohen me 
ndihmën e Republikës Popullore të Kinës. 

1965 107 

782 Raporte, relacione, evidence statistikore dhe korrespondencë 
të Ministrisë Ndërtimit, Industrisë etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, si dhe materiale të analizuara në 
Qeveri, mbi realizimin e grafikut dhe të planit të ndërtimit të 
veprave të reja gjatë 5/vjeçarit 1961 - 1965. 

1965 393 

783 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Ndërtimit etj. dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi financimin dhe ndryshim shtesë e pakësim 
fondesh për veprat e reja. 

1965 115 

784 Raporte, relacione, parashtesa, evidence statistikore dhe 
korrespondencë të Ministrisë Ndërtimit, të Tregtisë, 
përfaqësisë tregtare në Pekin ( RP. Kinës ) drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi marëveshjet dhe zbatimin e tyre 
në lëvrimin e materialeve dhe paisjeve për ndërtimin e 
veprave të reja. 

1965 338 

785 Informacione dhe korrespondencë të institucioneve qendrore 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ardhjen e 
grupit të specialistëve kinezë, të kontrollit së bashku me 
specialistët shqiptarë të veprave të reja. Detyrat e lëna prej 
tyre dhe masat e zbatimit. 

1965 81 
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786 Raporte, informacione, promemorie, kontrata, marëveshtje e 
korrespondencë dhe protokolle të Ministrisë së Tregtisë etj. 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi marëveshjet 
shqiptaro kineze dhe me " Montekatini " ( shoqëri Italiane ) 
për ndërtim - montimin e uzinës dhe të TEC-it në Azotikun e 
Fierit. 

1965 365 

787 Raporte, relacione, parashtesa, skica e korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit, Miniera - Gjeologji, Tregti e tjera dhe 
vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtim dhe 
projektdetyrat e zgjerimit të Uzinës së petëzimit të 
metalurgjisë së zezë Elbasan. 

1965 175 

788 Relacione me projektvendime, informacione, skica dhe 
korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë etj. si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin dhe 
projektdetyrat e zgjerimit etj. të Uzinës së pjesëve të këmbimit 
për traktor në Tiranë. 

1965 200 

789 Relacione, informacione, skica dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë etj. dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi projektdetyrat e zgjeruara të 
uzinës metalike Gjirokastër. 

1965 86 

790 Raporte, parashtresa, relacione me projektvendime, skica dhe 
korrespondencë të Ministrisë Ndërtimit Miniera-Gjeollogji etj 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtim dhe 
projektdetyrat e zgjeruara të uzinave të rafinimit e përpunimit 
të bakrit Rubik si dhe mbi ndihmën teknike të metalurgjisë së 
Kukësit dhe minierës së Gjegjanit. 

1965 149 

791 Relaicone, parashtresa, skica dhe korrespondencë të Ministrisë 
Miniera-Gjeollogji dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
ndërtimin dhe projektdetyrat e zgjeruara të uzinës së telave 
elektrike prej bakri në Shkodër. 

1965 127 
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792 Relacione, studime, skica dhe korrespondencë të Ministrisë 
Ndërtimit dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e hidroçentralit të Vaut të Dejës, studimi i Fierzës 
mbi lumin Drin dhe përfundimin e N/C. Frederik Engels e 
J.V.Stalin, si dhe masat për eleminimin e avarive të këtij të 
fundit në Bistricë. 

1965 132 

793 Relacione, skica e korrespondencë të Ministrisë së Industrisë 
dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
N/stacionit elektrik dhe stacionin e pompimit në bregun e 
lumit Vjosa (Çerven Vlorë) si dhe mbi detyrat e projektimit 
mbi TEC-in në Korçë. 

1965 19 

794 Parashtresa dhe projektskica të Ministrisë Industrisë drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi projektimin dhe 
planimetrin e fabrikës së llambave elektrike Vlorë. 

1965 11 

795 Relacione me projektvendime, parashtresa, skica dhe 
korrespondencë të Minisftrisë Ndërtimit e Industrisë, si dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e fabrikave 
të çimentos Elbasan dhe Fush-Krujë. 

1965 175 

796 Raporte, relacione me projektvendime e skica, parashtresa dhe 
korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë etj, si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
fabrikave të tulla-tjegullave Tiranë, Vlorë, Patos (Fier) dhe 
Vlorë. 

1965 322 

797 Relacione me projektvendim, skica e korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit e Industrisë dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e fabrikës së pllakave e qyngjeve 
prej eterniti Vlorë. 

1965 27 

798 Relacione me projektvendim, skica e korrespondencë të 
aparatit të Këshillit të Ministrave Ministrisë Ndërtimit e 
Industrisë, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e fabrikës të pllakave prej fibre Shkodër dhe 
zdrukthit Tiranë. 

1965 126 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

799 Relacione me skica e korrespondencë të Ministrisë Tregtisë e 
Bashkimit Qëndror të koop. Konsumit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e punishteve dhe të 
fabrikave të qumështit. 

1965 34 

800 Relacioni me projektvendim, skica dhe korrespondencë të 
Ministrisë Arsimit dhe Kulturës drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e shtypshkronjave dhe zgjerim 
stabilimentesh. 

1965 11 

801 Protokollmarrëveshje në mes Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës, relacioni me 
projektvendim e korrespondencë të Ministrisë së 
komunikacionit, si dhe vendimi e urdhëri i Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e veprave 6333 A. B. C. dhe D. 
(radio-stacionet). 

1965 63 

802 Raporte, relacione me projektvendime, skica e 
korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë etj. si 
dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e 
kombinatit tekstilit "Mao Ce Dun" Berat. 

1965 289 

803 Raporte, relacione me projektvendime, parashtresa, skica e 
korrespondecë të Ministrisë së Ndërtimit, Industrisë etj dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e fabrikave 
të letrës së shkrimit e shtypit dhe e kartonit e letrës së 
ambalazhit në Kavajë e Lushnjë. 

1965 346 

804 Relacione, informacione, skica e korrespondencë të Ministrisë 
së Ndërtimit e Industrisë drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi ndërtimin e fabrikës së qelqit e të xhamit 
Kavajë. 

1965 50 

805 Parashtresë me projektskicën të Ministrisë së Ndërtimit 
Industrisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e uzinës së plasmasit Durrës. 

1965 6 

806 Relacione me skica e korrespondencë të Ministrisë së 
Ndërtimit etj dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi ndërtimet elektrike për nevoja të ndryshme industriale etj 
dhe për ndërtimin e veprave të reja. 

1965 48 
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807 Detyra projektimi dhe korrespondencë të Ministrisë Ndërtimit 
etj. dhe vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e ujësjellësit pranë zonave industriale në rrethet 
Elbasan, Fier, Vlorë e qytetin " Stalin ". 

1965 10 

808 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ndërtimit, mbi paisjet dhe nevojat materiale për 
ofiçinat e veprave të reja. 

1965 6 

809 Relacioni me projektvendim, projektrregullore dhe skica të 
Ministrisë së Ndërtimit drejtuar komitetit Qendror të Partisë 
dhe Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e lapidareve pranë 
veprave të mëdha që ndërtohen. 

1965 16 

810 Raporte me pasqyra statistikore dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimit, Tregtisë, Komisioni Kontrollit Shtetit 
etj. dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e ndërtim montimit dhe paisjen e veprave të reja dhe 
masat studimore për sigurimin e specialistëve për montimin e 
tyre. 

1965 292 

811 Relacione e njoftime të aparatit të Këshillit të Ministrave, 
aparatit të Komitetit Qendror të Partisë dhe Ministrisë së 
Ndërtimit, mbi disa probleme të ndërtimeve në rrethin e 
Sarandës. 

1965 12 

812 Njoftime dhe korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit etj. 
dhe qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen 
në dorëzim dhe kolaudimin e veprave të reja të 5/vjeçarit të 
III-të 1961 - 1965. 

1965 30 

813 Raporte, relacione, njoftime dhe korrespondencë të Ministrisë 
së Ndërtimit etj. dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi planifikimin dhe sigurimin e bazës materiale 
dhe të mjeteve të punës për ndërtimin e veprave të reja. 

1965 151 

814 Rregullore dërguar aparatit të Këshillit të Ministrave nga 
Ministria e Industrisë, mbi përfaqësit pranë veprave të reja. 

1965 22 

815 Evidencë statistikore të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi realizimin e veprave të 
reja në ndërtim gjatë vitit 1965. 

1965 17 
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816 Letra e telegrame të kolektivave punonjëse të ndërmarrjeve të 
ndërtimit drejtuar partisë e Qeverisë, mbi rezultatet e vitit 
1964 dhe angazhimet për realizimin e ndërtimit të veprave të 
reja gjatë vitit 1965. 

1965 21 

817 Relacione me pasqyra përkatëse të Ministrisë Industrisë, 
Miniera - Gjeologji e Tregti drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi organikat dhe sigurimin e kuadrove organike 
për veprat e reja. 

1965 87 

818 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Ndërtimit, Ministrisë së Industrisë etj. dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi pregatitjen e kuadrit për veprat e 
reja ( hapje shkolla e kurse ), shpërndarja e tij, paga e djeta dhe 
mbi punën e edukimit ideologjik. 

1965 73 

819 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ndërtimi etj.,si dhe vendime e qarkore të 
Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin dhe sigurimin e kushteve 
të jetës e punës në veprat e reja të specialistëve të huaj kinez - 
italian dhe të punonjësve shqiptarë. 

1965 112 

820 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit 
për qëndrim të specialistëve kinezë. 

1965 4 

821 Relacione me projekt - skica të Ministrisë Miniera - Gjeologji 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtim dhe 
caktim sheshi të fabrikave të pasurimit të mineral kromit e 
qymyr - gurit. 

1965 37 

822 Specifikimet e paisjeve dhe materialeve të tjera të Ministrisë 
Miniera - Gjeologji dhe vendimi i komisionit shtetëror të 
kontroll - projektimit në ndërtim, mbi ndërtimin dhe projekt - 
detyrat e zgjeruara të uzinës përpunimit të naftës në Fier. 

1965 31 

823 Raporte, relacione, parashtresa, protokolle, skica dhe 
korrespondencë të aparatit, përfaqësisë shqiptare në Pekin etj. 
institucione si dhe vendime të aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi leverdinë ekonomike, projektin e zgjeruar dhe 
masa të tjera lidhur me ndërtimin e uzinës të sodës Vlorë. 

1965 205 
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824 Raporte, relacione me projektvendim, hapje protokolli e 
korrespondencë të Ministrisë së Ndërtimit, Miniera - gjeologji 
etj. dhe vendimi Këshillit të Ministrave, mbi ndërtim - 
montimin dhe mbi prodhimin e uzinës superfosfatit në Laç 
dhe mbi ndërtimin e repartit të lëndës sharruar pranë 
Kombinatit të Drurit në këtë qytet. 

1965 172 

825 Korrespondencë dhe lista të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi porosin e akordim 
valute për blerjen e literaturës teknike për ndërtimin e 
azotikut Fier. 

1965 17 

826 Relacioni me projektvendim e korrespondencë të Ministrisë 
Miniera - gjeologji etj. dhe vendim i Këshillit të Ministrave, 
mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore të plehrave azotike Fier. 

1965 26 

827 Raporte, relacione me projektvendime, protokolle dhe 
korrespondencë të Ministrisë Ndërtimit, të tregtisë etj. si dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi marëveshjet, zbatimin 
e tyre, sigurimin e material ndërtimit e makineris, kolaudimin, 
transportimin dhe ruajtjen, sigurimin e specialistëve e i fuqisë 
punëtore për ndërtimin e azotikut dhe  TEC -it Fier. 

1965 489 

828 Raporte, relacione, informacione me projektvendime e 
korrespondencë të aparatit, Ministrisë Ndërtimit, të Tregtisë 
etj. dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi studimin, 
projektimin, fillimin e punimeve, dhe realizimi i ndërtim - 
montimit të azotikut me TEC-in dhe anekset e tyre. 

1965 390 

14 Sektori komunikacion - komunale.   

829 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
16.3.1965, për gjendjen e transportit hekurudhor dhe masat 
për nje shfrytëzim më të mirë të mjeteve dhe makinerive në 
këtë sektor, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1965 80 

830 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Komunikacionit 
dhe të Ekonomisë Komunale drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave mbi zbatimin e vendimeve të Partisë dhe Qeverisë 
për probleme të komunikacionit dhe të komunales. 

1965 41 
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831 Evidencë 3/mujore dhe mujore të Ministrisë së 
Komunikacioneve e Ministrisë së Industrisë, mbi realizimin e 
planit të komunikacionit për vitin 1965. 

1965 69 

832 Material i aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
institucioneve qendrore e lokale, mbi konkluzionet e aktivit të 
punonjësve të industrisë drurit, transportit automobilistik, 
mirëmbajtje rruga etj. për prodhimin e lëndës drurit dhe 
transportimin. 

1965 35 

833 Informacione, qarkore e korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacionit etj. mbi kontrollin teknik të automjeteve, 
inspektoriatin dhe qarkullimin e mjeteve të transportit 
automobilistik dhe mbi rimatjen e rjetit rrugor. 

1965 15 

834 Relacione, njoftime e korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacionit dhe vendim e qarkore të Këshillit të 
Ministrave mbi transportin e mallrave, gjendjen e 
shpërndarjen e lëndës së drurit, druve të zjarrit si dhe mbi të 
metat në peshimin e mallrave. 

1965 84 

835 Njoftim dhe korrespondencë të Ministrisë së Komunikacionit 
etj. drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi transportin 
automobilistik të pasagjerëve. 

1965 46 

836 Udhëzim, raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacionit dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e shfrytëzimin e mjeteve të 
transportit në ekonomi, përqëndrimi i këtyre mjeteve si dhe, 
mbi mënyrën e riparimit dhe të furnizimit të mjeteve të 
transportit të shtetasve. 

1965 114 

837 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me aparatin e 
Këshillit të Ministrave e Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, mbi 
përjashtimin nga zboret ushtarake të punonjësve të 
qarkullimit hekurudhor. 

1965 3 

838 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Komunikacionit, 
mbi rregulloren e ruajtjes, mirëmbajtjes, shfrytëzimin teknik të 
mjeteve detare si dhe mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të 
anijeve detare dhe mbi blerje anijesh me vendimin përkatës. 

1965 82 
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839 Raporte, relacione, parashtesa të Ministrisë së Komunikacionit 
dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin, 
zgjerimin, thellimin e porteve detare si dhe, mbi ngarkim - 
shkarkimin dhe transportimin në portet detare. 

1965 112 

840 Raport, relacione, informacione e korrespondencë të 
Ministrisë së Komunikacionit etj. drejtuar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi problemin e karburanteve dhe të gomave, 
masat për kursimin e tyre si dhe, prodhimi në vend i vajrave 
lubrifikant dhe përdorimi i tyre. 

1965 76 

841 Relacione me projektvendime, informacione e korrespondencë 
të Ministrisë së Komunikacionit, Industrisë, Miniera - 
Gjeologji etj. dhe vendim i Këshillit të Ministrave,  mbi 
veprimtarin dhe organizimin e ofiçinave, për riparim 
automjetesh dhe prodhim i pjesëve të këmbimit. Gjithashtu 
kursimi i veglave të këmbimit dhe i fondeve të tyre. 

1965 50 

842 Relacione, informacione, skica e korrespondencë të Ministrisë 
së Komunikacionit, Ndërtimit etj. drejtuar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi ndërtimin mirëmbajtjen e rrugëve dhe 
urave automobilistike. 

1965 84 

843 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Komunikacionit 
dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontrollet e 
revizionet dhe akordim shtesë dhe ndryshim fondesh në 
investime në sektorin e transportit e komunales. 

1965 51 

844 Relacioni me projektvendim dhe korrespondencë të Ministrisë 
Komunikacionit drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi fondin e drejtorit. 

1965 20 

845 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave mbi hapjen e kurseve dhe 
pregatitjen e kuadrit, shpërndarjen e tij dhe mbi fuqinë 
punëtore e trajtimin e saj. 

1965 19 

846 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit, të Punëve të 
Brendshme e Komiteti i Punës e Pagave mbi paisjen e 
shoferave e marinarëve me pasaporta kur dalin jashtë shtetit, 
si dhe mbi shpenzimet dhe shpërblimet e shoferëve dhe 
marinarëve. 

1965 11 
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847 Relacioni me projektvendim dhe vendimi i aprovuar të 
Këshillit të Ministrave e Ministrisë së Komunikacionit, mbi 
pajisjen me uniformë të punonjësve të sektorit 
komunikacionit. 

1965 8 

848 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në 
analizë të degëve post - telegraf - telefon dhe relacione të disa 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
zbatimin e saj. 

1965 24 

849 Raporte, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacionit e të Punëve të Jashtme etj. dhe qarkore e 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e 
ndërlidhjeve telegrafonike të brendshme e të jashtme, ngritje 
çentralesh dhe vendosje marëdhëniesh telefonike me Libanin 
e Iranin. 

1965 60 

850 Relacion me projektvendim dhe korrespondencë të Ministrisë 
së Komunikacionit drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi ndërtimin e veprave 6333 ( radiostacioneve ). 

1965 12 

851 Relacione me projektvendime të Ministrisë së Komunikacionit 
dhe Ekonomisë Komunale, mbi rregjistrimin e aparateve 
marrëse televizive dhe pagimi i pajtimeve. 

1965 16 

852 Relacione dhe informacione të Ministrisë së Komunikacionit 
dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Bankave të Shtetit Shqiptar, 
mbi veprimtarinë filatelike, shtypje pullash, nxjerrje në 
publikim dhe kërkesa për të marrë pjesë në ekspozitën e 
filatelisë në Varna e Kairo si dhe mbi gjendjen e veprimtarisë e 
mandapostës e kolipostave. 

1965 14 

853 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale, si dhe procesverbal i 
20.X.1965 dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shqyrtimin dhe aprovimin e rregullores etj. masa, lidhur me 
administrimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e banesave 
shtetërore dhe private. 

1965 107 
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854 Raporte dhe detyra kryesore të Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale dhe komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të 
rrethit të Lushnjës drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi aktivin kombëtar të rrethit të Lushnjës për problemin e 
ekonomisë komunale. 

1965 150 

855 Informacione të Ministrisë së Ekonomisë Komunale drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi diskutimin dhe 
hartimin e planit të 5/vjeçarit të IV për zhvillimin e 
ekonomisë komunale. 

1965 14 

856 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale dhe komiteteve ekzekutive të rretheve drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi energjinë elektrike të 
qyteteve dhe qëndrave të punës industriale. 

1965 44 

857 Raporte, relacione, informacione e korrespondencë të 
Ministrisë Ekonomisë Komunale dhe qarkore të aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi elektrifikimin e fshatrave për vitin 
1965 dhe 1966. 

1965 189 

858 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Ekonomisë Komunale etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtime e investimet komunale 
në përgjithësi. 

1965 31 

859 Relacione, informacione dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave, 
mbi ndërtim banesash dhe administrimin e kërkesave për 
strehim. 

1965 61 

860 Raport, relacion me projektvendim, skica e korrespondencë të 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale etj. dhe qarkore të aparatit 
të Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin, zgjerimin dhe 
mirëmbajtjen e ujsjellësit. 

1965 104 

861 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Ministrisë Ekonomisë Komunale etj. drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
rrugëve dhe urave komunale. 

1965 105 
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862 Relacione dhe studime me projektvendime e korrespondencë 
të Ministrisë Ekonomisë Komunale, dhe vendime e qarkore të 
Këshillit të Ministrave, mbi kanalizimin e ujrave të zeza dhe 
grumbullimin e përpunimin e tyre dhe të materialeve të 
qyteteve për plehrimin në bujqësi. 

1965 72 

863 Relacini me preventiv e reçencë të Komitetit ekzekutiv të 
këshillit popullor të qytetit Tiranë drejtuar aparatit të Këshillit 
të Ministrave, mbi sistemimin e kurorës së digës së liqenit 
artifiçial Tiranë. 

1965 7 

864 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë Ekonomisë 
Komunale etj. dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe organizimin e plazheve 
bregdetare. 

1965 66 

865 Korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë Komunale me 
aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e hotelit në 
Lezhë qëndër turistike. 

1965 2 

866 Korrespondencë dhe qarkore të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Ekonomisë Komunale etj. mbi 
shfrytëzimin e mullinjve të blojës në fshat. 

1965 7 

867 Raport, studim e relacioni me projektvendim të Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale e të Ministrisë së Industrisë drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin dhe 
furnizimin me lëndë djegëse të qyteteve të Shqipërisë gjatë 
5/vjeçarit të IV 1966 - 1970 dhe për vitin 1966. 

1965 269 

868 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale etj. drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi rindërtimin e varrezave të dëshmorëve, 
përcaktimin e dëshmorëve të vrarë mbas çlirimit, si dhe mbi 
sistemimin e varrezave publike. 

1965 87 

869 Relacione me projektvendime e projektrregullore të Ministrisë 
së Ekonomisë Komunale dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, 
mbi aprovimin e rregullores së brendshme dhe të disa 
kompetencave për Ministrinë e Ekonomisë Komunale. 

1965 26 
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870 Relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Komitetit ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit të Tiranës 
etj. dhe qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
shtrirjen e disa shërbimeve në bazë lagje ( komunale, arkat e 
kursimit, zyra e PTT etj ). 

1965 45 

871 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Komunikacionit e Ekonomisë Komunale dhe vendime e 
qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin, riorganizimin, 
suprimin dhe kalim aktiviteti të institucioneve të sektorëve të 
komunikacionit e komunales. 

1965 85 

872 Relacione me projektvendimin të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin 
e arbitrazhit shtetëror pranë Ministrisë Ekonomike Komunale. 

1965 5 

873 Informacione e korrespondencë të Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
organikën e kontigjentin e kuadrit për sektorin komunal. 

1965 12 

874 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Komunikacionit drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi ftesat dhe pjesëmarrjen e delegacioneve shqiptare në 
konferencat ndërkombëtare për problemin e tele - 
komunikacionit gjatë vitit 1965. 

1965 29 

875 Relacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen 
dhe masat për problemin komunal të qyteteve. 

1965 10 

15 Sektori arsim - shëndetësi.   

876 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave dhe raport i 
Ministrisë Arsimit e Kulturës, mbi pregatitjen e fillimit të vitit 
shkollor 1965 - 1966 dhe mbi përfundimin vjetor të shkollave 
për vitin 1964 - 1965. 

1965 19 

877 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë së Arsimit, 
Shëndetësisë e Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi 
zbatimin e vendimeve dhe të detyrave të Partisë e Këshillit të 
Ministrave në sektorin e arsim - kulturës e të shëndetësisë. 

1965 39 

878 Qarkore dhe relacione të aparatit të Këshillit të Ministrave e 
Ministrisë së Arsimit, mbi studimin prespektiv 5/vjeçar 1966 - 
1970 të zhvillimit të arsimit të lartë. 

1965 11 
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879 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë së Arsimit e 
Komisionit Planit të Shtetit dhe vendim e qarkore të Këshillit 
të Ministrave, mbi gjendjen dhe masat për përmirësimin e 
mëtejshëm të pregatitjes së kuadrit të lartë, të mesëm dhe të 
teknikëve të mesëm profesional. 

1965 543 

880 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit, Financës dhe Punëve 
të Jashtme drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
bursat dhe shpenzimet për studentët vendas dhe student e 
nxënës të huaj. 

1965 18 

881 Relacioninme projektvendimin e korrespondencë të Ministrisë 
së Arsim - kulturës dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi 
kërkesat dhe specialitetet e reja të aspiraturave për vitet 1965 - 
1966. 

1965 10 

882 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Arsimit dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi afatin, 
programet e tjerë të arsimit të mesëm të përgjithshme dhe me 
korrespondencë e të mbrëmjes. 

1965 41 

883 Informacione të Ministrisë së Arsimit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi rregullat e provimeve dhe të 
diplomave në shkolla. 

1965 9 

884 Relacione me projektvendime e korrespondencë të aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe vendimi i Qeverisë, mbi orët 
mësimore të lëndëve dhe të kuadrit arsimor në shkollat e 
mesme profesionale etj. 

1965 40 

885 Raport dhe qarkore të : aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen e analfabetizmit, masat për zhdukjen e tij dhe 
organizimi i fushatës. 

1965 12 

886 Raporte e relacione me projektvendime të Ministrisë Arsim - 
Kulturës dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi masat për 
edukimin e fëmijëv, masat kundër rrugaçerisë dhe mbi 
gjendjen e shtëpive të fëmijëve dhe pagesat në kolonit e 
edukimit. 

1965 35 
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887 Relacione dhe programe e projekt marëveshje të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
planin dhe marëveshjet kulturale me vendet e jashtme dhe 
mbi realizimin e tyre. 

1965 126 

888 Raporte, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Arsimit dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi dërgimin 
jashtë shtetit sipas planit kultural të delegacioneve e 
specialistëve dhe ardhja e të huajve në vendin tonë si dhe, mbi 
pjesëmarrjen në mbledhjet, kongreset ndërkombëtare, për 
shkencën dhe kulturën. 

1965 140 

889 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi festimin e 25 Vjetorit të 
themelimit të Partisë PSH. 

1965 8 

890 Raporte dhe relacione me projektvendim dhe korrespondencë 
të Ministrisë Kulturës e arteve drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe masat për forcimin e punës 
kulturale në fshat. 

1965 51 

891 Vendim i Komitetit Qendror të Partisë dhe relacione të 
Ministrisë së Arsimit drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe masat e zhvillimit të punës 
mësimore e shkencore në fushën e shkencave shoqërore, të 
planit tematik të punës shkencore të Universitetit dhe mbi 
rregullat e bashkëpunëtorëve të jashtëm shkencor. 

1965 30 

892 Raport, relacion e korrespondencë të aparatit të Komitetit 
Qendror të Partisë e Ministrisë Arsimit drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi forcimin organizativ të instituteve 
kërkimore - shkencore për zhvillimin e shkencave 
albanologjike në përgjithësi. 

1965 63 

893 Korrespondencë e Ministrisë Arsimit me aparatin e Këshillit të 
Ministrave, mbi hedhjen  e hapave të para në vendin tonë në 
fushën e kibernetikës dhe dërgimi i dy specialistëve në RP. të 
Kinës për këtë qëllim. 

1965 2 

894 Qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
institucioneve të ndryshme, mbi përdorimin e fjalorit 
terminologjik tekniko - shkencor. 

1965 4 
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895 Relacione me projektvendim e korrespondencë të Ministrisë së 
Arsimit, redaksisë së revistës " Hosteni " dhe vendimi i 
Këshillit të Ministrave, mbi konkurset letraro - artistik dhe të 
revistës humoristike " Hosteni " dhe mbi organizimin e 
festivalit të këngës për fëmijë e pionierë. 

1965 24 

896 Relacion e korrespondencë të Ministrisë së Kulturës e arteve 
etj. dhe qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
pregatitjen, pjesëmarrjen dhe mbylljen e ekspozitës në vendin 
tonë për 25 vjetorin e themelimit të Partisë e të 20- të/vjetorit 
të Çlirimit të Shqipërisë, si dhe mbi ekspozitën e Kamboxhias 
e të Republikës Arabe të Bashkuar në qytetin e Aleksandrisë. 

1965 22 

897 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Arsimit dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi punën e dyqanit sallon 
për shitje veprash dhe masat për zgjerimin e aktivitetit të tij. 

1965 3 

898 Informacione e korrespondencë të Ministrisë së Arsimit e 
qarkore e Këshillit të Ministarave, mbi ndërtimin e kinemasë 
verore në plazhin e Durrësit investime për xhirim filmi si dhe 
mbi çfaqjen e filmit dokumentar kinez " Rruga e brigadës së 
Da Zhai ". 

1965 16 

899 Raporte e relacione të Ministrisë së Kulturës dhe arteve si dhe 
vendime e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
muzeumeve të dëshmorëve të luftës nacional - çlirimtare dhe 
monumenteve e mbrojtjen e tyre. 

1965 71 

900 Relacione e korrespondencë të Drejtorisë të Radio - difuzionit 
etj. mbi të metat e dobësit në sektorin e radiodifuzionit dhe 
radiostacionet, ndërtimet për televizionin dhe masat për 
zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori. Mbi marëveshjen me 
Republikën Algjeriane. 

1965 26 

901 Relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së Kulturës e 
Arteve dhe të Agjensisë Telegrafike Shqiptare, mbi zbatimin e 
vendimit të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
mbi disa masa për forcimin e propogandës ndaj armikut të 
botës së jashtme, përmirësimin e mjeteve të propagandës dhe 
pregatitjen e fotokronikave dhe fotoekspozitave etj. 

1965 40 
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902 Raporte, relacione me projektvendime dhe korrespondencë të 
Drejtorisë Përgjithshme të Arkivave dhe qarkore të Këshillit të 
Ministrave, mbi veprimtarinë e arkivave gjatë vitit 1965, mbi 
punën e sistemit të dokumentave dhe ekspertizën pranë 
Drejtorisë të arkivave të institucioneve, mbi rregulloren e 
arkivave teknike, grumbullimin e dokumentave para çlirimit 
dhe mbi kërkesën e qeverisë turke për dokumentat turke nga 
fondi i Dr. Themos. 

1965 101 

903 Qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe njoftime të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
studimin e gjendjes dhe nevojat, përbërjen arsimore dhe të 
pregatitjes kuadrit të lartë e të mesëm. 

1965 144 

904 Informacione të aparatit të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
problemet e librit dhe shtypit. 

1965 4 

905 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Arsimit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Industrisë, si dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
dhënien e titujve e gradave shkencore, çmimin e Republikës, 
urdhëra, dekorime të tjera dhe nga organizatat ndërkombëtare 
punonjësve të shkencës, artit dhe atyre që kontribuan në 
ndërtimin e ekspozitës së 20 vjetorit të çlirimit të vendit. 

1965 73 

906 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me aparatin e 
Këshillit të Ministrave dhe propozimi i Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, mbi dekorimin e poetit demokrat 
revolucionar arbëresh, Vinçenc Stratigoit. 

1965 4 

907 Relacione me projektvendime të Ministrisë së Arsimit dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çeljen e kurseve, 
sigurimin e mësuesëve dhe përmirësimin e mësimit të gjuhëve 
të huaja në shkollat. 

1965 12 

908 Relacioni me projektvendim të Ministrisë së Arsimit dhe 
vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e arsimit 
përkatës për mësuesit që kanë kryer shkollën pedagogjike dy 
vjeçare dhe shkollën pedagogjike me bazë fillore. 

1965 3 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

909 Korrespondencë e Ministrisë Arsimit dhe e Mbrojtjes 
Popullore si dhe vendimi i Byrosë Politike të Komitetit 
Qendror drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi zborin dhe 
shërbimin ushtarak të arsimtarëve. 

1965 7 

910 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave dhe njoftime të 
disa dikastereve, mbi pagat e punonjësve të kulturës në 
fshatra, të shkollave të larta e të instituteve shkencore etj. si 
dhe mbi diferencat e pagës në mes atyre mësimore dhe 
shkencorë. 

1965 32 

911 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Kulturës e Arteve dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi 
dietat e shërbimit të punonjësve të artit. 

1965 15 

912 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Arsimit e tjerë dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
çeljen e shkollave dhe të instituteve. 

1965 50 

913 Relacione me projektvendime e korrespondencë të Ministrisë 
së Arsimit, Kulturës e arteve e tjerë dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi krijimin, suprimin, fuzionimin e kalim 
aktiviteti në sektorët e arsimit, kulturës etj. 

1965 102 

914 Relacioni me projektvendim, preventiv dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Arsimit, Kulturës e arteve dhe shëndetësisë, si 
dhe qarkoret të aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ndërtimin e investimet në sektorin e arsimit, kulturës dhe 
shëndetësisë. 

1965 55 

915 Relacione me projekt - kalendar e projekt - planin e valutës, 
mbi kalendarin sportiv dhe planin e shpenzimeve për vitin 
1966. 

1965 33 

916 Raport, relacione e korrespondencë të Komitetit fiskulturës e 
sporteve dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
dhe studimin e masave për zhvillimin e sporteve, si dhe 
dobësit e ndeshjes në mes skuadrave " traktori " i Lushnjës e " 
Labinoti " i Elbasanit dhe masat për edukimin sportiv e 
fiskultural. 

1965 33 
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917 Relacioni me projektvendimin dhe korrespondencë të 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi pregatitjen dhe 
organizimin e ballkaniadës të atletikës dhe basketbollit etj. 

1965 44 

918 Relacione me projektvendim, skica e korrespondencë të 
Komitetit kulturës fizike etj. dhe vendim e qarkore të aparatit 
të Këshillit të Ministrave, ndërtimin e stadiumeve dhe 
tereneve sportive. 

1965 31 

919 Raporte të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, si dhe procesverbali i mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave 25.IV.65 mbi gjendjen e tuberkolozit 
dhe masat që duhen marrë për një luftë më të mirë kundër tij. 

1965 35 

920 Relacione me projektvendim të Ministrisë së Shëndetësisë 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e 
institutit të luftës së tumoreve me emërin " Federik Shiroka ". 

1965 15 

921 Materiale të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi morbozitetin dhe shkaqet e 
vdekjes për vitin 1964. 

1965 28 

922 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi shfrytëzimin dhe shtrimin e 
fëmijëve të sëmurë në spitalet e fshatrave. 

1965 3 

923 Informacione e korrespondencë të Ministrisë Shëndetësisë 
drejtur aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çfaqet e gjëndjen 
e sëmundjeve infektive dhe epidemit (tifo, dizanteri, fruthi, 
skarlatina etj.) si dhe masat për luftimin e tyre. 

1965 59 

924 Realcione, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Shëndetësisë etj. drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi dërgim kuadrosh të shëndetësisë për eksperienc dhe 
specializim, si dhe ardhja e të huajve në vendin tonë dhe 
pjesëmarrjen në kongrese e konferenca ndërkombëtare të 
shëndetësisë e kryqin e kuq. 

1965 111 

925 Informacione e korrespondencë të Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi rastet e 
helmimeve nga ushqimet dhe koçifozi dhe masat kundër tyre. 

1965 9 
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926 Korrespondencë e Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin për mjekim të 
sëmurëve të ndryshëm jashtë shtetit. 

1965 42 

927 Relacioni e korrespondencë të Komisionit të Planit të Shtetit e 
Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi diagnostikimin e të vdekurve në fshat dhe 
autopsinë. 

1965 13 

928 Realcione, informacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Shëndetësisë etj. mbi gjëndjen higjeno-sanitare dhe pastërtinë 
si dhe masat në qytete qëndra prodhimi. 

1965 34 

929 Relacione me projektvendim të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe vendimi i Qeverisë, mbi shkëputjen e shtëpisë 
arsimit sanitar nga Kryqi i Kuq Shqiptar dhe krijimin e një 
reparti pranë spitalit Pogradec për kirurgjinë. 

1965 8 

930 Informacione të Ministrisë së Shëndentësisë, Bujqësisë etj. mbi 
të metat dhe gjëndja higjeno-sanitare në akionet verore të 
rinisë vullnetare studenteske dhe masat për përmirësimin e 
tyre. 

1965 21 

931 Raport dhe informacion të Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar 
Këshillit të Ministrave, mbi masat e shërbimit mjeksor në fshat 
dhe kooperativat bujqësore. 

1965 25 

932 Relacione me projektvendim e korrespondencë të Ministrisë së 
Shëndentësisë drejtuar aparatit tä Këshillit të Ministrave, mbi 
shërbimin, prodhimet farmaceutike dhe kozmetike e 
ambalazhi. 

1965 28 

933 Raporte të Kryesisë së Kryqit të Kuq Shqiptar drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e Kryqit të Kuq 
gjatë vitit 1964, detyrat e buxhetit për vitin 1965. 

1965 42 

934 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi 
ndihmën Frontin Kombëtar për çlirimin e Jemenit Jugut me 
1000 dollarë. 

1965 2 

935 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave e korrespondencë 
me Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi azilet e pleqëve. 

1965 4 
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936 Raport e korrespondencë të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
masat për krijimin e institucioneve për përmirësimin e 
shërbimit shëndetësor, pregatitjen e kuadrit dhe lëvizjen e tij. 

1965 59 

937 Relacione e projektvendim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Punëve të Jashtme, si dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, 
mbi pagat e mjekimit në spitale të personelit të përfaqësive 
diplomatike. 

1965 13 

938 Raporte, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Shëndetësisë drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
projektplanin e importit dhe kërkesat e institucioneve 
shëndetësore gjatë viteve 1965-1966. 

1965 41 

939 Raporte, relacione e korrespondencë të Ministrisë së 
Shëndetësisë etj. drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, 
mbi ndërtime e investime në sektorin e shëndetësisë. 

1965 70 

940 Relacione me vendimin e aprovuar të Këshillit të Ministrave, 
mbi shpronësim ndërtesash për nevoja të shëndetësisë. 

1965 2 

941 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ngritjen pranë 
Universitetit Shtetëror të institutit të biologjisë e kimisë dhe të 
gjeollogjisë e minierave. 

1965 11 

942 Relacione me projektvendim të Ministrisë Arsimit e Kulturës 
dhe Arteve, si dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
rregulloret e brendshme të Ministrisë së Arsimit, Kulturës e 
Arteve dhe të seksioneve të kulturës e arteve në rrethe. 

1965 24 

943 Relacione me projektvendim e pasqyra, si dhe korrespondencë 
të aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar institucioneve, 
mbi shpërndarjen e kuadrit që mbarojnë arsimin e lartë etj. 

1965 175 

16 Kuadër.   

944 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qëndror të Partisë 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi nomenklaturën 
e kuadrit. 

1965 24 

945 Vendime të Kuvendit Popullor dhe relacione me vendimet 
përkatëse të Këshillit të Ministrave, mbi emërimin e kuadrit 
kryesor në Qeveri  dhe dikasteret qëndrore. 

1965 32 
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946 Relacione e korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave me Komitetin Qëndror të Partisë si dhe vendimi 
dhe dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor të Qeverisë, 
mbi emërim e shkarkim të përfaqësuesve diplomatik pranë 
ambasadave. 

1965 10 

947 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
institucionet e ndryshme, mbi emërimin, transferimin e 
shkarkimin e kuadrit. 

1965 54 

948 Relacion i aparatit të Këshillit të Ministrave dhe vendime të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor e të Këshillit të Ministrave, 
mbi emërim, transferim dhe shkarkimin e kuadrit ushtarak, në 
Gjykata. 

1965 17 

949 Relacione e korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave drejtuar aparatit të Komitetit Qëndror e 
institucioneve të tjera dhe vendim i Qeverisë, mbi marrje masa 
disiplinore dhe shlyerjen e tyre, ndaj kuadrit neglizhues. 

1965 10 

950 Dekrete, vendime, udhëzime e korrespondencë të Presidiumit 
të Kuvendit Popullor e të Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
urdhërash, dekorata dhe tituj për merita pune dhe shërbimi, 
mbi krijimin dhe disa ndryshime në dekorata e tituj. 

1965 311 

951 Relacione dhe korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave e institucioneve dhe vendimi i Qeverisë mbi 
organikat e ndryshime. 

1965 30 

952 Relacione të përbashkëta të komisioneve të ngritura në rrethe 
dhe të aparatit të Këshillit të Ministrave si dhe vendime të 
Qeverisë, mbi aprovimin e pensioneve dhe ndryshimet për 
merita shërbimi. 

1965 241 

953 Udhëzim, qarkore e korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe komiteteve ekzekutive të rretheve Tiranë e 
Vlorë, mbi të metat e zgjidhjes së kërkesave e ankesave, 
rregullin e pritjes popullit dhe mbi kuadrin jurist në zyrat e 
pritjes. 

1965 8 

954 Informacioni përmbledhës mujore të sektorit ankesave, mbi 
ankesat e kërkesat popullit gjatë vitit 1965. 

1965 16 
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955 Relacione të përbashkëta të komisionit të rretheve e të aparatit 
të Këshillit të Ministrave dhe vendime të Qeverisë, mbi 
njohjen e vjetërsisë për efekt pensioni të punonjësve të 
ndryshëm. 

1965 71 

956 Relacione dhe informacione me korrespondencë të aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe institucioneve, si dhe vendime të 
qeverisë, mbi funksionimin e kolegjumeve të institucioneve 
qendrore, aprovimin e përbërjes së tyre dhe ndryshimet. 

1965 44 

17 Emigracion.   

957 Relacione, informacione e procesverbale të sektorëve 
emigrantëve, mbi kontroll revizionin financiar të këtij sektori 
në rrethe. 

1965 36 

958 Raporte të zyrave të emigrantëve të rretheve Lushnjë e Fier 
dhe informacione të degës së refugjatëve pranë Këshillit të 
Ministrave, mbi veprimtarin e tyre dhe gjendjen e refugjatëve. 

1965 79 

959 Relacione e informacione të sektorëve të emigrantëve në 
rrethe dhe pranë aparatit të Këshillit të Ministrave, si dhe 
libra, mbi gjendjen numerike të emigrantëve të huaj në 
Shqipëri. 

1965 224 

960 Relacione e korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave me rrethet, mbi akordimin e fondeve për nevojat e 
emigrantëve. 

1965 44 

961 Relacione, informacione, qarkore, korrespondencë dhe lutje të 
aparatit të Këshillit të Ministrave, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve dhe emigrantëve kosovar, 
jugosllav, Çekë në Shqipëri. 

1965 434 

962 Korrespondencë dhe kërkesa të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe personave të veçantë drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi riatdhesimin e emigrantëve me nënshtetësi të 
huaj për në vendin e tyre. 

1965 14 

18 BTSH.   

963 Raporte, relacione, protokolle dhe korrespondencë, 
shkëmbyer midis RP. të Shqipërisë dhe RP. të Kinës. 

1965 597 
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964 Raporte dhe relacione të institucioneve qendrore dhe aparatit, 
si dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi punën e BTSH 
pranë dikastereve vënien në jetë të përvojës teknike të 
vendeve të huaja dhe mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës 
në BTSH. 

1965 281 

965 Qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
njoftime të sektorit BTSH dhe institucioneve, mbi kërkesat dhe 
nevojat e tyre nëpërmes marëdhënieve të bashkëpunimit 
tekniko - shkencor për vitet 1965 e 1966. 

1965 215 

966 Qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
korrespondencë të institucioneve, mbi pjesëmarrjen si antarë 
të republikës popullore të Shqipërisë në organizatat botërore 
dhe mbi pjesëmarrjen në kongrese, konferenca etj. 
ndërkombëtare si dhe mbi dërgimin e kuadrove dhe 
delegacioneve për specializim. 

1965 116 

967 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
përfaqësin shqiptare në Kinë dhe me instituciionet e tjera 
shtetërore, mbi dokumentacionin teknik dhe zbatimin e 
protokolleve të ndryshme shqiptaro - kineze në kuadrin e 
bashkëpunimi tekniko - shkencor. 

1965 243 

968 Relacion, korrespondencë dhe marrëveshje të aparatit të 
Këshillit të Ministrave dhe të institucioneve, mbi 
bashkëpunimin tekniko - shkencor në mes Shqipërisë me 
Kubën. 

1965 92 

969 Korrespondencë të dokumentacionit teknik e kopje 
marëveshje, mbi bashkëpunimin tekniko - shkencore në mes 
Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës 
Demokratike të Vietnamit. 

1965 32 

970 Korrespondencë e Ministrisë së P. të Jashtme, me aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi bashkëpunimin tekniko - shkencor 
të RP të Shqipërisë me Republikën Algjeriane demokratike 
dhe popullore, Republikën e Ganës dhe Kamboxhias. 

1965 21 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

971 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, dhe protokoll i mbledhjes së VI të komisionit të 
përbashkët Shqiptaro - Korean, mbi bashkëpunimin tekniko - 
shkencor në mes të dy vendeve. 

1965 158 

972 Relacione, korrespondencë të dokumentacionit teknik dhe 
protokoll i mbledhjes të komisionit shqiptaro - rumun, mbi 
bashkëpunimin tekniko - shkencor në mes dy vendeve. 

1965 195 

973 Korrespondencë të Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
aparatin e Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillin e 
Ministrave, mbi bashkëpunimin tekniko - shkencor të 
Republikës Popullore të Shqipërisë me Francën. 

1965 6 

19 Sektori Juridik.   

974 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
17.5.1965, mbi krimet e përvetimeve dhe të dëmtive të tjera të 
pasurisë socialiste për krimin kundër veprimtarisë së 
organeve të pushtetit dhe për krimet e vrasjes gjatë vitit 1964, 
me materialin përkatës. 

1965 212 

975 Relacione me vendime të arbitrazhit dhe studimeve drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave nga organet e drejtësisë etj. 
mbi mbrojtjen e ligjëshmërisë, rekurset dhe mbi të drejtën ose 
jo të shikimit të rekurseve nga ana e Ministrisë së drejtësisë. 

1965 74 

976 Korrespondencë e aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Presidiumin e Kuvendit Popullor dhe institucioneve të tjera, 
mbi sqarimet juridike të dispozitave dhe interpretimi, me 
dekretin përkatës. 

1965 21 

977 Ligj të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e disa dekreteve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor për vitin 1965. 

1965 4 

978 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor drejtuar Këshillit 
të Ministrave, mbi thirrjen e sesionit të VII të legjislaturës së V-
të të Kuvendit Popullor. 

1965 4 

979 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Qendror të Partisë e Presidiumit e Kuvendit Popullor, mbi 
emertimin e qyteteve, fshatrave, shkollave reparteve ushtarak 
etj. 

1965 16 
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980 Relacioni me projekt - dekret të Këshillit Qendror të 
Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, mbi çfuqizimin e 
dekretit Nr. 1990 datë; 24.1.1955, mbi gjykatat shoqërore në 
qendrat e punës. 

1965 2 

981 Raporte, relacione të Prokurorisë Përgjithshme drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi aktivitetin e 
veprimtarisë së organeve hetimore, mbi çentralizimin hetimor 
në një organ të vetëm shtetëror dhe kontrolli në organet 
shtetërore për forcimin ligjëshmërisë. 

1965 77 

982 Raporte të Arbitrazhit të lartë shtetëror drejtuar aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarin e organeve të 
arbitrazhit, të metat dhe masat për përmirësimin e tyre. 

1965 48 

983 Dekrete të Presidiumit  të Kuvendit Popullor drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi dhënie dhe lënie të shtetësisë 
shqiptare. 

1965 20 

984 Dekrete të Presidiumit  të Kuvendit Popullor drejtuar aparatit 
të Këshillit të Ministrave, mbi falje dënimesh të burgosurve. 

1965 80 

985 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave dhe njoftim i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi vërtetimin dhe 
veprimet e tjera të flet - garancive për pritje miqsh e të 
afërmish nga jashtë nga shtetasit shqiptar. 

1965 5 

986 Letër propozimi dhe korrespondencë e aparatit të Këshillit të 
Ministrave me institucione e individ, mbi heqjen e fjalës " 
besimi " nga dokumentat e letër njoftimeve të shtetasve. 

1965 7 

987 Relacione të Ministrisë Drejtësisë e Shëndëtësisë drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi lejimin e dështimit të 
fëmijëve të vajzave, të vejave dhe të nënave që kanë mbi tre 
fëmijë. 

1965 14 

988 Raporte, relacione dhe korrespondencë të Ministrisë së 
Financave, Drejtësisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme mbi 
kualifikimin e punëtorëve dhe të kuadrit, mbrojtjen në punë, 
plotësimin e librezave të punës si dhe, mbi sigurimet 
shoqërore. 

1965 28 

20 Grupi i instruktorëve.   
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989 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave, datë 
25.1.1965 dhe 9.9.1965, mbi punën e Komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Mat dhe Mirditë, me 
materialin përkatës. 

1965 134 

990 Qarkore të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe relacione e 
informacione të Komiteteve ekzekutive të rretheve, mbi 
gjendjen, nevojat, sigurimin dhe sistemimin e fuqisë punëtore 
për 5/vjeçarin dhe vitin 1965. 

1965 482 

991 Relacione e korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave dhe dekrete e vendime të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor dhe të Qeverisë, mbi ndarjen dhe ndryshimet 
administrative tokësore të Republikës Popullore të Shqipërisë, 
përqëndrimin e fshatrave të zonave fushore dhe emërtim 
qytetesh, fshatrash e qëndra banimi e industriale. 

1965 72 

992 Relacione të institucioneve dhe qarkore me korrespondencën 
përkatës të aparatit të Këshillit të Ministrave mbi 
pasaportizimin e popullatës në qytete, si dhe rregjistrimin e 
çrregjistrimin e shtetësve mbi ndrimin e banimit etj. 

1965 105 

993 Relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe qarkore e 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e ngarkesës së 
gruas. 

1965 5 

994 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave mbi ndarjen në 
gjendjen civile. 

1965 1 

995 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave dhe informacione 
të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, 
mbi realizimin e punës fizike gjatë viteve 1964 - 1965. 

1965 44 

996 Relacione, mbi mbledhjet e seminarëve me kryetarët e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
problemin e furnizimit të popullatës. 

1965 46 

21 Peshë - matje.   

997 Relacione të Drejtorisë Pesh - matjes, paraqitur Këshillit të 
Ministrave dhe Kryesisë së saj, mbi gjendjen dhe zhvillimin e 
pesh - matjes dhe sigurimi i mjeteve nga importi. 

1965 43 
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998 Raporte dhe evidenca të Drejtorisë së pesh - matje, mbi 
veprimtarinë e Drejtorisë së peshave për vitin 1965. 

1965 54 

999 Akt - kontrolle të Drejtorisë Pesh - matje të zhvilluar në 
kontrollet për pesh - matje gjatë vitit 1965. 

1965 37 

1000 Qarkore dhe informacione të aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi të metat dhe çrregullimin në pesha. 

1965 6 

1001 Libri i pagaave të punonjësve të drejtorisë së pesh - matjes për 
vitin 1965. 

1965 24 

22 Administratë.   

1002 Konsumtivet financiare të aparatit të Këshillit të Ministrave 
mbi fondin e pagave e planin e arkës së 3/mujorit IV për vitin 
1965, 1966. 

1965 73 

23 Specialistët e huaj.   

1003 Qarkore e aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
institucioneve, mbi krijimin e zyrës së shërbimit të 
specialistëve të Kinës në qytetin e Fierit. 

1965 2 

1004 Informacione e korrespondencë të institucione të ndryshme 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ardhjen në 
Shqipëri dhe kthimin në atdheun e tyre të specialistëve të 
huaj. 

1965 70 

1005 Qarkore dhe korrespondencë të aparatit të Këshillit të 
Ministrave drejtuar institucioneve, mbi trajtimin e 
specialistëve të huaj. 

1965 38 

24 Fetare.   

1006 Raporte e projektbuxhete të komiteteve fetare mbi realizimin e 
planit 1964 dhe buxhetin e vitit 1965 e 1966. 

1965 110 

1007 Korrespondencë e komitetit për çështje klerike të Këshillit të 
Ministrave dhe pasqyra përmbledhëse, mbi numurin e 
faltoreve, të klerikëve dhe mbi prishjen e disa faltoreve të të 
gjitha komuniteteve. Gjithashtu dhe kryetarët e komuniteteve. 

1965 19 

1008 Raporte e korrespondencë të komunitetit mysliman drejtuar 
aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi veprimtarinë e tjerë të 
komunitit mysliman. 

1965 98 
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1009 Relacione, korrespondencë dhe një ekzemplar fotografik 
cerimunale drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
veprimtarin e komunitetit ortodoks. 

1965 51 

1010 Relacione e korrespondencë të komunitetit fetar katolik 
drejtuar aparatit të Këshillit të Ministrave mbi veprimtarin e 
komunitetit katolik. 

1965 33 

25 Sektori i Pritjes dhe i Letrave të Popullit.   

1/L Udhëzimi nr.5 datë 31.3.1965 "Mbi administrimin e kërkesave 
për strehim". 

04.05.1965 4 

26 Shtesë I.   

1011 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Kinës për dhënie kredie RP të Shqipërisë për 
pesëvjeçarin e katërt (1966-1970). 

01.22.1965 - 
07.10.1965 

52 

1012 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RD Gjermane për pjesëmarrje në panairin e 
Laipsigut në vitin 1965. 

12.26.1964 - 
08.05.1965 

17 

1013 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Polonisë për pjesëmarrje në panairin e 
Poznanit për vitin 1965. 

05.17.1965 - 
05.29.1965 

6 

1014 Letërkëmbim ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës Socialiste Çekosllovake për 
pjesëmarrjen në panairin e Bërnos për vitin 1965. 

06.07.1965 - 
07.06.1965 

7 

1015 Përgjigje e Qeverisë së RP të Shqipërisë dhënë Qeverisë së RP 
të Hungarisë për pjesëmarrjen në panairin e Budapestit për 
vitin 1965. 

05.05.1965 1 

1016 Letër falenderimi e Qeverisë së RD të Vietnamit për ndihmën 
e dhënë popullit vietnamez nga RP e Shqipërisë. 

07.05.1965 - 
07.06.1965 

7 

1017 Materiali i paraqitur palës kineze nga Kryetari i Delegacionit 
Qeveritar, Spiro Koleka, për veprat që RP e Shqipërisë ndërton 
me ndihmën e RP të Kinës dhe ato që ka kërkuar për 
pesëvjeçarin e katërt (1966-1970) (kopje). 

1965 68 

1018 Informacione të Komisionit të Kontrollit të Shtetit dërguar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave për konstatimet dhe 
ndreqien e të metave të zbuluara gjatë kontrolleve. 

03.12.1965 - 
09.22.1965 

46 
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1019 Udhëzimi i Këshillit të Ministrave për caktimin e kuotave për 
shpenzime vdekjeje dhe të drejtat që gëzojnë familjet mbas 
vdekjes së personaliteteve të Partisë dhe të Shtetit. 

04.17.1965 4 

1020 Kërkesë e Seksionit të Spinacola të Barit të Partisë Komuniste 
(revizioniste) Italiane për të folur në emisionin e Radio Tiranës 
për italianët lidhur me rënien në luftë të ish-partizanit italian 
në repartet e Ushtrisë Nacionalçlirimtare Shqiptare Guisepe 
Nuovo fu Karlo. 

05.19.1965 2 

1021 Mesazh i Federatës Botërore të Rinisë Demokratike dërguar 
Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë, me 
rastin e Ditës Ndërkombëtare të Rinisë. 

03.25.1965 2 

1022 Letër e Zv.Kryetarit të Këshillit të Ministrave të Kamboxhias, 
Son San drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave të RP të 
Shqipërisë për ekspozitën "Kamboxhia Sot" si dhe falenderimi 
i Kryetarit të Shtetit të Kamboxhias Sihanuk për ftesën për të 
vizituar Shqipërinë. 

09.16.1965 - 
11.23.1965 

3 

1023 Fotokopje e studimit të kryer nga inxhinierët italianë M.G. 
Levi dhe A. Mariotti, në vitin 1934, për kërkim nafte në zonën 
e Devollit dërguar nga Ministria e Tregtisë (Italisht). 

06.28.1965 56 

1024 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë dhe Komitetit Ekzekutiv të 
KP të Rrethit të Përmetit për kufizimin e largimit të forcave 
nga fshati për në ndërmarrjet shtetërore në rrethet e Lushnjes 
dhe të Përmetit. 

09.04.1965 - 
11.01.1965 

4 

1025 Kërkesë e Universitetit të Tiranës për krijimin e një qendre 
llogaritëse elektronike drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave. 

05.19.1965 - 
06.10.1965 

5 

 
 


