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22 Viti 1966.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1966, mbi konkluzionet e para nga punimi i vendimit të 
Byrosë Politike "Mbi luftën kundër burokracisë". 

1966 246 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1966, vendimi i Këshillit të Ministrave si dhe relacione, 
mbi masat për luftën kundër burokracisë dhe për një metodë e 
stil revolucionar në punën e organeve shtetërore dhe parimet 
themelore të metodologjisë së planifikimit. 

1966 226 

3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1966, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion, mbi 
strukturën dhe kontigjentin e personelit për ministritë e 
institucionet qendrore dhe komitetet ekzekutive të rretheve. 

1966 105 

4 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së, 
procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.02.1966, relacione dhe plane, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin për vitin 1966 si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave, mbi planin e arkës dhe të kreditit për vitin 1966. 

1966 329 

5 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
14.03.1966, mbi shqyrtimin e konkluzioneve që janë arritur për 
planin dhe buxhetin e vitit 1966 gjatë shqyrtimit paraprak me 
deputetët e Kuvendit Popullor, së bashku me materialin 
përkatës. 

1966 68 

6 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, relacion i Ministrisë së Drejtësisë, ligji i Kuvendit 
Popullor dhe vendim i Komitetit Qendror të PPSH-së për 
projektkodin e punës. 

1966 109 

7 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966 për shqyrtimin e relacionit, mbi organizimin 
rrënjësor të punës kërkimore-shkencore në lëmin e prodhimit 
bujqësor. 

1966 37 
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8 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966 dhe relacion, mbi kriteret e ndërtimit dhe caktimit 
të çmimeve të mallrave me vendimin përkatës. 

1966 14 

9 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966 si dhe relacionet mbi krijimin e komisioneve të 
kontrollit vullnetar të punëtorëve dhe fshatarëve, për 
shpërblimin plotësues nga ana e shtetit të kuadrove drejtuese 
dhe specialistëve që dërgohen me punë në kooperativat 
bujqësore, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 37 

10 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, vendime të Këshillit të Ministrave dhe relacionet 
përkatëse, mbi përjashtimin nga dorëzimi i detyrueshëm i 
drithërave të bukës të tokave që mbillen me patate dhe për 
aprovimin e protokollit mbi shkëmbimet tregtare me 
Jugosllavinë. 

1966 21 

11 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966 dhe plani i çëshjeve që do të shqyrtojë Këshilli i 
Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë vitit 
1966. 

1966 12 

12 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2-3 
maj 1966, mbi shqyrtimin e projektplanit të pesëvjeçarit të 
katërt 1966-1970 për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës 
popullore, me materialin përkatës. 

1966 515 

13 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2-3 
maj 1966, vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH dhe të Këshillit të Ministrave si dhe relacionet 
përkatëse, mbi disa masa favorizuese për kooperativat 
bujqësore dhe forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të tyre 
me ndërmarrjet shtetërore dhe kooperativat e konsumit. 

1966 96 
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14 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 02-
03.05.1966, mbi shqyrtimin e disa ndryshimeve në taksat 
doganore, uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa 
barnave, mbi ujitjen dhe kullimin e fushës së Korçës dhe të 
Dropullit dhe mbi organizimin dhe shpërblimin e punës në 
kooperativa bujqësore së bashku me vendimet dhe materialin 
përkatës. 

1966 359 

15 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, mbi aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit për 
vitin 1965 dhe të marrëveshjeve me afat të gjatë dhe të atyre 
për vitin 1966, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 36 

16 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, vendime të Këshillit të Ministrave së bashku me 
materialin përkatës, mbi projektidenë e hekurudhës 
Rrogozhinë-Fier dhe projektidenë e zgjerimit të Fabrikës së 
Qelqit Kavajë. 

1966 29 

17 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, mbi pajisjen me letërnjofim popullsinë, së bashku 
me ligjin e Kuvendit Popullor dhe materialin përkatës. 

1966 11 

18 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, për riorganizimin e punës fizike të njerëzve që 
merren me punë mendore dhe për pakësimin e shpenzimeve 
që përballon shteti për mencat pranë ndërmarrjeve 
ekonomike, së bashku me vendimet përkatëse dhe materialin. 

1966 42 

19 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, për riorganizimin e fondit të drejtorit, të normave, 
të stimulit material dhe moral të emulacionit socialist, etj. së 
bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1966 43 

20 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, mbi shqyrtimin e projektligjit për sigurimet 
shoqërore shtetërore të RP të Shqipërisë, së bashku me ligjin e 
Kuvendit Popullor dhe vendimin e Byrosë Politike të 
Komitetit Qendror të PPSH-së. 

1966 154 
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21 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966, mbi plotësimin e planit dhe buxhetit të shtetit për 
6-mujorin e I-rë të vitit 1966 së bashku me relacionin përkatës. 

1966 67 

22 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966, mbi debitorët privatë të ndërmarrjeve ekonomike 
së bashku me relacionin përkatës. 

1966 6 

23 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966, mbi ruajtjen dhe shfrytëzimin e makinerive së 
bashku me rregulloren dhe vendimin përkatës. 

1966 17 

24 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966 si dhe relacioni përkatës, mbi disa ndryshime në 
dispozitat doganore. 

1966 17 

25 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, ligj i Kuvendit Popullor dhe vendim i Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi suprimimin e 
Ministrisë së Drejtësisë, së bashku me konkluzionet e shokut 
Enver dhe materialin përkatës. 

1966 84 

26 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi gjendjen e shërbimit komunal në qytete dhe 
masat që duhen marrë për zgjerimin dhe përmirësimin e 
këtyre shërbimeve dhe për gjendjen e sektorit të riparim-
shërbimit të kooperativave të artizanatit dhe masat për 
përmirësimin e saj së bashku me relacionet përkatëse. 

1966 39 

27 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi kryerjen e shërbimit në spitale dhe 
institucionet e tjera shëndetësore, së bashku me informacionin 
përkatës. 

1966 22 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi disa masa për përmirësimin e punës mësimore 
edukative në të gjitha kategoritë e shkollave që do të zbatohen 
gradualisht, duke filluar nga viti 1966-1967 së bashku me 
relacionin përkatës. 

1966 17 
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29 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi aprovimin e marrëveshjes tregtare dhe 
pagesave midis RP të Shqipërisë dhe Mbretërisë së 
Kamboxhias së bashku me marrëveshjen përkatëse. 

1966 7 

30 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi rezultatet e deritanishme të punës shkencore 
dhe lidhjen e saj të ngushtë me prodhimin, me jetën e vendit 
tonë së bashku me materialin dhe vendimin përkatës. 

1966 123 

31 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi shfrytëzimin dhe kooperimin e industrisë 
mekanike, së bashku me materialin dhe raportin përkatës. 

1966 26 

32 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi studimin e zgjedhjes së skemës së 
Hidrocentralit të Vaut të Dejës dhe aksit të digës si dhe mbi 
rrugën automobilistike Hani i Hotit-Tamar-Vermosh, së 
bashku me materialin dhe vendimet përkatëse. 

1966 37 

33 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi ndërmarrjet shtetërore, regjistrimin e akteve të 
gjendjes civile, martesat e shtetasve shqiptarë me të huaj, 
Bankën e Shtetit Shqiptar, taksën rrugore për automjetet e 
huaja që hyjnë ose kalojnë në tokën shqiptare dhe mbi njesitë 
ligjore të peshimit dhe të matjes, së bashku me ligjin, dekretet 
dhe materialin përkatës. 

1966 106 

34 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi kreditë me afat të shkurtër dhe të gjatë në dobi 
të kooperativave bujqësore, kreditë me afat të shkurtër në dobi 
të ndërmarrjeve shtetërore dhe kooperativave të artizanatit 
dhe të konsumit, planin e arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar, 
shpërblimet e udhëtimit dhe të dietave dhe mbi dhënien e 
kredive me afat të gjatë për përmirësimin e kushteve të 
banimit së bashku me urdhëresat dhe materialin përkatës. 

1966 65 

35 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi planin e katërt pesëvjeçar së bashku me ligjin 
dhe vendimin përkatës. 

1966 274 
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35/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966,  mbi planin e katërt pesëvjeçar së bashku me ligjin 
dhe vendimin përkatës. 

1966 220 

36 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, mbi shqyrtimin e raportit për ndërtimin e 
strukturës së buxhetit të shtetit, për plotësimin e pritshëm të 
buxhetit për vitin 1966 dhe për projektbuxhetin e vitit 1967, 
për buxhetin konsumtiv të vitit 1965 dhe për planin e arkës 
dhe të kreditit për vitin 1967, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1966 101 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, mbi gjendjen në transportin automobilistik 
kombëtar në ekonomi dhe masat për shfrytëzimin e tij më të 
mirë, së bashku me raportin përkatës. 

1966 42 

38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, mbi mënyrën e rregullimit të banimit të shtetasve 
në qytet, Institutin Shtetëror të Arkave të Kursimit dhe 
Sigurimeve, shlyerjen e huasë shtetërore për zhvillimin e 
ekonomisë dhe të kulturës, së bashku me relacionet përkatëse. 

1966 67 

39 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, mbi shpërblimin e udhëtimit të punëtorëve dhe 
nëpunësve, së bashku me urdhëresën dhe materialin përkatës. 

1966 26 

40 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.11.1966, mbi zbatimin e vendimit të Kongresit të 5-të të 
Partisë, për analizën që do të bëhet për luftën kundër 
burokratizimit dhe për plotësimin e kolektivizimit në zonat 
malore të pakolektivizuara. 

1966 106 

41 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, mbi formimin e çmimeve me shumicë dhe me 
pakicë dhe mbi disa probleme të amortizimit të fondeve 
kryesore prodhuese, së bashku me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1966 293 

42 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, mbi ndërtimin e hekurudhës Rrogozhinë-Fier nga 
rinia, së bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1966 41 
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43 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, mbi punën e Institutit Shtetëror të Projektimit dhe 
zyrat e urbanistikës dhe të projektimit në rrethe, së bashku me 
relacionin përkatës. 

1966 43 

44 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, mbi perfeksionimin e mëtejshëm të organizimit 
socialist të punës për zhdukjen e të metave ekzistuese dhe për 
të vënë në zbatim parimin themelor socialist secili sipas 
aftësisë, secili sipas punës, së bashku me materialin përkatës. 

1966 59 

45 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, mbi mënyrën e rregullimit të banimit të shtetasve 
në qytete, mbi Policinë Popullore, mbi qarkullimin dhe 
dokumentimin e vlerave monetare e materiale, mbi sigurimin 
dhe sistemimin në punë të fuqisë punëtore si dhe mbi të 
drejtën e ushqimit të personelit të shërbimit në institucionet 
social-kulturale, së bashku me vendimin dhe materialin 
përkatës. 

1966 138 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

46 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 10.01.1966. 

1966 35 

47 Relacion mbi disa ndryshime në pagat, së bashku me pasqyrat 
përkatëse. 

1966 38 

48 Parashtresë, mbi riorganizimin e veprimtarisë së zbatimit të 
ndërtimeve të veprave të tharjes, kullimit dhe ujitjes. 

1966 5 

49 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.03.1966, mbi kompetencat e inspektimit shtetëror dhe 
detyrat konkrete të tij. 

1966 49 

50 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.06.1966. 

1966 60 

51 Studim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa 
probleme të përmirësimit të mëtejshëm të sistemit tonë 
arsimor. 

1966 26 
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52 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi numrin e 
studentëve që do të ndjekin studimet e larta në vitin 1966-
1967, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 12 

53 Relacion i zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, 
mbi disa të meta serioze në institucionet e Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

1966 3 

54 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e mjeteve të 
xhiros në Ndërmarrjen Shtetërore të Shpim-Shfrytëzimit në 
Patos, së bashku me relacionin përkatës të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

1966 4 

55 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesë kontigjenti 
në organikë për zbatimin e punimeve jashtë planit për vitin 
1966, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 3 

56 Njoftim, mbi mbledhjen e V-të të zakonshme të komisionit 
shqiptaro-jugosllav për ekonominë ujore, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 25 

57 Propozim i Ministrisë së Ndërtimit, mbi dërgim delegacioni 
jashtë shtetit si dhe parashtresë, mbi çështjet që duhen 
zgjidhur me palën kineze për Hidrocentralin e Vaut të Dejës. 

1966 6 

58 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 30.06.1966, vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin e disa 
ndërmarrjeve shtetërore në vartësi të Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi një shtesë në kontigjentin për organikat e 
ndërmarrjeve ekzistuese. 

1966 8 

59 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.08.1966. 

1966 64 

60 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi disa 
probleme të forcimit të punës kulturore në fshat. 

1966 10 

61 Informacion mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave 
për krijimin e Kopështit Botanik në qytetin e Tiranës dhe të 
vendimit të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e Kopështit 
Zoologjik në qytetin e Tiranës. 

1966 8 
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62 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tiranë, mbi kalimin e 
Stadiumit "Qemal Stafa" në vartësinë e Komitetit Ekzekutiv të 
Qytetit Tiranë. 

1966 3 

63 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi një shtesë 
kontigjenti në organikën e Pallatit të Kulturës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 3 

64 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi plotësimin e 
disa nevojave urgjente të NISH Shtypshkronjave "Mihal Duri" 
për botimet teknike. 

1966 3 

65 Relacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi kriteret e 
pagimit të prindërve për fëmijët që ju mbyllen në Koloninë e 
Edukimit, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

66 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi humbjet jashtë 
planit dhe mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros të NBSH 
për vitin 1965, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 9 

67 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi pagimin e tatimit mbi të ardhurat e oborreve 
kooperativiste, nga kooperativat bujqësore. 

1966 8 

68 Informacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi masat që po merren 
lidhur me ruajtjen e patates për farë dhe përdorimin e patates 
për ushqim. 

1966 4 

69 Projektvendim i Ministrisë së Financave, mbi caktimin e 
pagave për punonjësit e ndërmarrjeve dhe reparteve 
metalurgjike e kimike si dhe për personelin drejtues e tekniko-
administrativ të ndërmarrjeve mekanike elektrike, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1966 15 

70 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi caktimin e shpërblimit 
për vështirësi në punë për kovaçët, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 3 

71 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar, mbi 
projektvendimin për përqindjet e kamatës bankare, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1966 7 
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72 Studim i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi një shtesë në 
kontigjentin e organikave të sektorit të shëndetësisë, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1966 3 

73 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit mbi planin rregullues të 
qytetit të Shkodrës së bashku me materialin përkatës. 

1966 11 

74 Relacion i zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, 
mbi disa ndryshime që propozohet t'u bëhen rregullave në 
fuqi për hyrjen në selinë e Këshillit të Ministrave, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1966 7 

75 Relacione të KQ PPSH, Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
disa shfaqje të imoralitetit në institucionet shëndetësore të 
rrethit Gjirokastër. 

1966 17 

76 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
datë 6.10.1966. 

1966 35 

77 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Industrisë 
dhe Minierave, mbi masat për përmirësimin e strukturës së 
disa mallrave për t'iu përgjigjur më mirë kërkesave të popullit 
me mallra më të mira dhe më të lira. 

1966 7 

78 Relacion i zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave Adil Çarçani, 
mbi prodhimin e karburanteve dhe sigurimin e nevojave të 
ekonomisë për vitin 1966. 

1966 4 

79 Vërejtje të Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Ndërtimit, 
mbi projektidenë e përqëndrimit të planifikimit, shpërndarjes 
dhe administrimit të të gjithë fondeve të pjesëve të këmbimit 
për autotraktorë nga NTSHSHVAT Durrës. 

1966 17 

80 Projektdetyrë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
projektidenë e vajgurësjellësit Gorisht-Vlorë, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 16 

81 Projektvendime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
krijimin e dy ndërmarrjeve minerare së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 7 

82 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, mbi dhënien e një 
sasi karburantësh mbi planin e Ministrisë së Bujqësisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 10 
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83 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Komunikacionit, mbi projekidenë e rrugës automobilistike 
Han i Hotit-Tamare-Vermosh. 

1966 3 

84 Relacion mbi punën e delegacionit të TEC-it të Vaut të Dejës 
në RP të Kinës. 

1966 7 

85 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e 
planit rregullues të qytetit të Shkodrës. 

1966 3 

86 Relacion i zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave, mbi heqjen 
nga fondi pyjor dhe shpronësimin e disa tokave, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 8 

87 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ngritjen e disa SMT-ve 
të reja, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 8 

88 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi caktimin e pagave për 
personelin drejtues e tekniko-administrativ të ndërmarrjeve 
mekanike-elektrike. 

1966 4 

89 Relacion i Ministrisë së Financave mbi projektvendimin, mbi 
të drejtat e punonjësve të përfaqësive të RPSH në shtetet e 
huaja, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 13 

90 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi të drejtën e 
shpenzimeve të udhëtimit e dietës për personat që dalin jashtë 
shtetit, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 12 

91 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi llogaritë e huasë dhe të 
depozitave të kursimit. 

1966 4 

92 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi një shtesë në vendimin 
e Këshillit të Ministrave Nr.526 datë 20.12.1958, mbi ndarjen e 
punëve në kategori për efekt pensioni së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 10 

93 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi disa shtesa 
fondi për Pallatin e Kulturës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 5 

94 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi krijimin e 
Shkollës së Kualifikimit të Kuadrit Arsimor, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 7 
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95 Relacion i Drejtorisë së Ekonomisë Komunale, mbi disa 
ndryshime në normat e furnizimit të popullatës me lëndë 
djegëse, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 8 

96 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondesh për 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

1966 2 

97 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti në 
organikën e Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

1966 2 

98 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti në 
organikën e Drejtorisë së Pritjes. 

1966 2 

99 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që i jepet RD të 
Vietnamit. 

1966 2 

100 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.11.1966. 

1966 27 

101 Parashtresë teknike e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës si 
dhe Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Tiranës, për vendin dhe 
zgjidhjen arkitektonike të monumentit të Skënderbeut. 

1966 4 

102 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave mbi 
riorganizimin e disa ndërmarrjeve të industrisë së drurit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 7 

103 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e 
planit rregullues të qytetit të Shkodrës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 6 

104 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Shfrytëzimit të Makinerive të Ndërtimit, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 8 

105 Relacion i Ministrisë së Ndërtimit, mbi shtesën e fondeve për 
veprat Nr.55 e 65, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 9 

106 Projektide e Ministrisë së Bujqësisë, mbi përmirësimin ujor të 
Myzeqesë së Vlorës, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 12 

107 Projektvendim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi bashkimin e disa 
ndërmarrjeve ekonomike, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 9 

108 Studim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpalljen e parqeve 
kombëtare pyjore, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 11 
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109 Raport i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Bujqësisë, 
mbi masat që duhen marrë për nxjerrjen e mishit të derrit nga 
subvencioni. 

1966 6 

110 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Tregtisë, 
mbi financimin e diferencës së uljes së çmimeve të mallrave të 
zhvlerësuara, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 6 

111 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimin e grumbullimit 
të orizit të pazhveshur dhe të orizit të zhveshur cilësi e III-të, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1966 9 

3 Vendimet Qarkulluese.   

112 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin dhe 
kalimin në administrim të tokave bujqësore për nevojat e 
shpimit të puseve të shfrytëzimit të naftës për vitin 1966. 

1966 9 

113 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e Legatës 
Shqiptare në Turqi dhe Austri në rang ambasade, së bashku 
me materialin përkatës. 

1966 7 

114 Relacion i Ministrisë së Tregtisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi mbylljen e tregut ar-valutë, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 8 

115 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shlyerje kredie. 1966 2 

116 Kërkesë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi shpronësim 
tokë bujqësore së bashku me vendimin përkatës. 

1966 7 

117 Njoftim i Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe Ministrisë 
së Bujqësisë, mbi prodhimin dhe grumbullimin e ullirit të vitit 
në vazhdim, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 10 

118 Relacion i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore mbi kalimin e 
Akademisë Ushtarake "Mehmet Shehu" dhe të Shkollës së 
Bashkuar të Oficerëve "Enver Hoxha" nga programi trevjeçar 
në dyvjeçar, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

119 Parashtresë e Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi sqarimin 
e normave të veshmbathjes dhe ushqimit të ushtrisë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 17 
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120 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e 20 hektarë 
tokë nga administrimi i NBSH të Beratit në pronësi të 
kooperativave bujqësore të Lapardhasë. 

1966 1 

121 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi iniciativën patriotike 
të punonjësve për të kaluar nga administrata në prodhim dhe 
mbi një shtesë në vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.8 datë 
31 janar 1966. 

1966 7 

122 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH dhe 
të Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë, mbi dhënien e 
një ndihme tjetër të RD të Vietnamit dhe popullit revolucionar 
të Laosit. 

1966 4 

123 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa 
probleme të pushimeve të fëmijëve dhe punonjësve, së bashku 
me vendimin përkatës. 

1966 8 

124 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Korçë, mbi dhënie 
dhe shtesë pensioni për merita shërbimi, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 19 

125 Parashtresë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së 
Minierave e Gjeologjisë, mbi kalimin e një sasie toke në 
administrimin e NSHFP në Bulqizë dhe të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, së bashku me vendimin përkatës dhe mbi 
bonifikimin e vënien nën kulturë të fushës së Vajkalit në 
Bulqizë. 

1966 12 

126 Protokoll i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi shkëmbimet 
tregtare midis Qeverisë së RP të Shqipërisë e Qeverisë së RA 
të Bashkuar, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 16 

127 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
riorganizimin e disa ndërmarrjeve ekonomike, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 8 

128 Projektvendim i Ministrisë së Minierave dhe Gjeologjisë, mbi 
shpimin e puseve të kërkimit të naftës, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 5 

129 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kontigjentin e 
organikave të ndërmarrjeve dhe të institucioneve të tjera. 

1966 7 
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130 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpronësim toke 
bujqësore në Kooperativën e Shtishtufinës. 

1966 3 

131 Njoftim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, Ministrisë së 
Tregtisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbi nevojat dhe 
prodhimin e veglave bujqësore së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 10 

132 Parashtresë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Tiranës, mbi 
shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.226 datë 
09.07.1965, (Për shpronësimin e ndërtesës së Korbe Çupit) së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 2 

133 Relacion i Ministrisë së Financave mbi një ndryshim në 
vendimin Nr.33 datë 09.02.1959, mbi aprovimin e rregullores 
mbi pensionet dhe disa të drejta të ushtarakëve të shërbimit 
aktiv të ushtrisë popullore dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

134 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi normat e 
ushqimit dhe të veshmbathjes në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 10 

135 Propozime të Ministrisë së Jashtme, mbi emërime dhe 
transferime kuadri së bashku me vendimin përkatës. 

1966 5 

136 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shkarkim dhe emërim 
kuadrosh të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1966 2 

137 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi emërim dhe shkarkim 
kuadrosh, me materialin përkatës. 

1966 74 

138 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi rishikimin e sistemit të 
pagave për punonjësit e administratës si dhe vendime të 
Byrosë Politike të KQ të PPSH-së dhe Këshillit të Ministrave të 
RPSH, mbi vendosjen e përpjestimeve më të drejta midis 
pagave të larta dhe pagës mesatare të punonjësve. 

1966 26 

139 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimet e pagave të 
ushtarakëve. 

1966 5 

140 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Matit, mbi kërkesë 
fondi për mbulim humbje, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 
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141 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tepelenë, mbi 
kthim pensioni personal për merita shërbimi në familjar, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 27 

142 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
riorganizimin dhe vartësinë e disa institucioneve mësimore e 
kulturore, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

143 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e qytetit të 
Patosit në grupin e III-të. 

1966 1 

144 Projektvendim i Ministrisë së Jashtme, mbi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Bashkuar të 
Tanzanisë, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

145 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për kryerjen e 
disa punimeve në pallatin e Këshillit të Ministrave. 

1966 1 

146 Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi ndërtimin e shtëpive të 
banimit nga punonjësit e NBSH-ve dhe SMT-ve së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 2 

147 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Gjirokastër, mbi 
kthim pensioni personal në familjar, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 6 

148 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kthim pensioni personal 
në familjar. 

1966 3 

149 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Shkodër, mbi njohje 
vjetërsi shërbimi së bashku me vendimin përkatës. 

1966 11 

150 Propozim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Peshkopi, mbi 
dhënie pensionesh për merita shërbimi së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 9 

151 Program i Komitetit Qendror të PPSH, mbi kremtimin e 500-
vjetorit të vdekjes së Skënderbeut (1468-1968) së bashku me 
vendimet përkatëse të Sekretariatit të Komitetit Qendror të 
PPSH dhe Këshillit të Ministrave të RPSH. 

1966 7 

152 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi çështje pensionesh së 
bashku me materialin përkatës. 

1966 440 
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153 Propozim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi një 
ndryshim të limitit të Ministrisë së Punëve të Brendshme së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 5 

154 Protokoll i Ministrisë së Jashtme mbi mbledhjen e 16-të të 
komisionit të përbashkët kryesor shqiptaro-jugosllav për 
evitimin dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare, së bashku me 
vendimin përkatës. 

1966 9 

155 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi riparimin e automjeteve, 
motorave, motopompave dhe disa makinave të tjera të 
kooperativave bujqësore. 

1966 2 

156 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e ndërmarrjeve 
bujqësore shtetërore në vartësi të reparteve ushtarake të 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 21 

157 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi anulimin e vendimit 
Nr.44 datë 13.02.1964 dhe mbi shpërndarjen e drithërave të 
bukës në kooperativa bujqësore, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 10 

158 Relacion i Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, mbi zgjatjen e afatit të 
këmbimit të bono lekëve, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

159 Njoftim i Aparatit të Këshillit të Ministrave për prishjen e një 
vendimi të kryearbitrit të Arbitrazhit të Lartë Shtetëror, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 5 

160 Propozim i Ministrisë së Bujqësisë mbi heqjen e pyllit "Rodi i 
Shtikës" nga fondi pyjor dhe kalimin e tij në fondin bujqësor, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1966 3 

161 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
çmimin e shitjes së gjuhzës dhe cironkës së konservuar me 
salcë domate, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 5 

162 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Uzinës së 
Mekanikës Bujqësore në Durrës në vartësi të Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave. 

1966 2 
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163 Propozime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
çmimet e llojeve të ndryshme të letrës së kartonit dhe 
kartonçinës, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 14 

164 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Ministrisë së 
Tregtisë 2000 ton benzinë nga rezervat e shtetit. 

1966 3 

165 Studim i Ministrisë së Bujqësisë, mbi përfshirjen e tokave të 
kooperativave Stratoberdhe dhe Shtyllë në NBU Korçë, së 
bashku me vendimin përkatës. 

1966 3 

166 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi thithjen e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Ndërtimeve në Fier, nga Ndërmarrja Shtetërore e 
Ndërtimeve Industriale në Fier. 

1966 2 

167 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi forcimin e 
administrimit të Pallatit të Kulturës, së bashku me vendimin 
përkatës. 

1966 4 

168 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një shtesë kontigjenti në 
organikën e Ministrisë së Jashtme. 

1966 2 

169 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dërgim delegacionesh 
tregtare. 

1966 12 

170 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e dy SMT-ve. 1966 2 

171 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi shpërblimin plotësues 
nga ana e shtetit të kuadrove drejtuese llogaritarëve dhe 
specialistëve që dërgohen me punë në kooperativa bujqësore, 
së bashku me vendimin përkatës. 

1966 7 

172 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbajtjen në ruajtje 
20.000 ton misër nga Ministria e Tregtisë, për llogari të 
Drejtorisë së Repartit 101/K. 

1966 2 

173 Propozim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi krijimin e 
disa ndërmarrjeve bujqësore shtetërore në vartësi të Ministrisë 
së Mbrojtjes Popullore, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 4 

174 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi uljen e çmimeve të 
blerjes dhe të shitjes së patateve verore. 

1966 1 

175 Projektvendim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, mbi 
krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore Ushtarake në Vlorë, së 
bashku me urdhrin përkatës. 

1966 4 
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176 Relacion i Ministrisë së Ekonomisë Komunale dhe Ministrisë 
së Financave, mbi apronimin e çmimit të shitjes së ujit nga 
NSHKU, së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 5 

177 Propozime të Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet për salcë 
domate 22% koncentrim në kavanozë 550 gram, për konservë 
krapi në kuti teneqeje 215 gram dhe për pëlhurë mëndafshi 
artificial për astar, së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 13 

178 Propozime të Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
çmimet e shitjes me pakicë për pllaka zdrukthi dhe për pllaka 
eterniti, së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 8 

179 Propozim i Ministrisë së Minierave e Gjeollogjisë dhe 
Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimet e shitjes me pakicë të telave 
të bakrit prodhim vendi, së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 14 

180 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të farës së patates së importuar. 

1966 1 

181 Propozime të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi çmimet me shumicë pa tatim mbi xhiro dhe 
çmimet e shitjes me pakicë për qilima me push (sixhade) të 
lara, së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 5 

182 Propozime të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi çmimet e shitjes me pakicë për rrogoza për 
përdorim të brendshëm dhe çmimin me shumicë për eksport, 
së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 5 

183 Propozime të Ministrisë së Industrisë mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të plugjeve kodrinore dhe të plugjeve për hapje 
brazhdash të prodhuar në vend, së bashku me urdhrin 
përkatës. 

1966 9 

184 Kërkesë e Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi prishje 
vendimi të Arbitrazhit Shtetëror së bashku me urdhrin 
përkatës. 

1966 2 

185 Propozime të Komitetit Shtetëror të Grumbullimeve, mbi 
çmimin e grumbullimit të disa bimëve medicinale së bashku 
me urdhrin përkatës. 

1966 4 
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186 Propozim i Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet me shumicë 
të letrës së shkrimit prodhim vendi, së bashku me urdhrin 
përkatës. 

1966 7 

187 Propozime të Ministrisë së Industrisë, mbi çmimet e shitjes me 
pakicë të disa artikujve të rinj së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 15 

188 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet me shumicë pa 
tatim mbi xhiro të përkohshëm të letrës së shkrimit prodhim 
vendi. 

1966 2 

189 Kërkesë e Ministrisë së Bujqësisë, mbi tarifën e transportit të 
SMT-ve së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 4 

190 Propozime të Minstrisë së Industrisë, mbi çmimet për disa 
prodhime të reja të NISH Qeramikës Tiranë, së bashku me 
urdhrin përkatës. 

1966 9 

191 Propozim i Ministrisë së Tregtisë, mbi çmimin e grumbullimit 
të farës kërkutës për eksport së bashku me urdhrin përkatës. 

1966 3 

192 Propozime të Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe 
Ministrisë së Financave, mbi çmimin me shumicë të kripës, së 
bashku me urdhrin përkatës. 

1966 3 

193 Propozim i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
çmimin me shumicë të tullave silikate së bashku me urdhrin 
përkatës. 

1966 4 

194 Propozime të Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit, mbi çmimet me shumicë e me pakicë të disa 
prodhimeve të artizanatit për eksport, së bashku me urdhrin 
përkatës. 

1966 11 

195 Udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi një ndryshim në 
udhëzimin Nr.20 datë 12.08.1961 (për kursimin e tokës së 
bukës në ndërtimet dhe në veprat e reja). 

1966 1 

196 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi pensionet për merita 
shërbimi. 

1966 3 

197 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi pagimin e tatimit mbi të ardhurat e oborreve 
kooperativiste nga kooperativat bujqësore, së bashku me 
qarkoren përkatëse. 

1966 7 
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4 Detyrat e shokut Kryeministër.   

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

1966 36 

5 Bisedimet e shokut Kryeministër.   

199 Bisedime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me delegacione të RP të Kinës që kanë vizituar vendin tonë 
gjatë vitit 1966, së bashku me fotografitë përkatëse. 

1966 312 

200 Bisedime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të RDP të 
Koresë në RP të Shqipërisë. 

1966 15 

201 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me delegacionin ekonomik qeveritar të RD të Vietnamit, 
bisedim i zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave Haki Toska 
me këtë delegacion dhe ambasadorin e RD të Vietnamit në RP 
të Shqipërisë. 

1966 43 

202 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të RS të 
Rumanisë. 

1966 21 

203 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me delegacionin e rinisë së Vietnamit të Jugut. 

1966 15 

204 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me ambasadorin e jashtëzakonshëm e fuqiplotë të R Franceze 
në RP të Shqipërisë, me rastin e largimit të tij nga Shqipëria. 

1966 8 

205 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, 
me grupin e artistëve Laosian. 

1966 5 

206 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me delegacionin e Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe me 
ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës 
së Turqisë në RP të Shqipërisë, me rastin e largimit të tij nga 
Shqipëria. 

1966 19 

207 Bisedim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu 
me ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të 
Republikës Algjeriane Demokratike dhe Popullore. 

1966 13 
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6 Sekretaria e Përgjithshme.   

208 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
17.02.1966, mbi shqyrtimin e raportit për konkluzionet e para 
nga punimi i vendimit të Byrosë Politike "Mbi luftën kundër 
burokracisë". 

1966 322 

208/1 Protokoll i mbledhjes me kryetarët e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve datë 25.02.1966 "Mbi 
konkluzionet e para nga punimi i vendimit të Byrosë Politike 
për luftën kundër burokracisë". 

1966 39 

209 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1966, mbi masat për çrrënjosjen e burokracisë dhe për 
një stil e metodë revolucionare në punën e organeve 
shtetërore, së bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

1966 448 

209/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1966, mbi masat për çrrënjosjen e burokracisë dhe për 
një stil e metodë revolucionare në punën e organeve 
shtetërore, së bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

1966 226 

209/2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1966, mbi masat për çrrënjosjen e burokracisë dhe për 
një stil e metodë revolucionare në punën e organeve 
shtetërore, së bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

1966 358 

209/3 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.02.1966, mbi masat për çrrënjosjen e burokracisë dhe për 
një stil e metodë revolucionare në punën e organeve 
shtetërore, së bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

1966 230 

210 Procesverbale të mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.02.1966 dhe 14.03.1966, mbi projektplanin dhe 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1966 si dhe mbi 
konkluzionet që janë arritur për planin dhe buxhetin e vitit 
1966 gjatë shqyrtimit paraprak me deputetët e Kuvendit 
Popullor dhe mbi planin e arkës dhe kredisë, së bashku me 
relacionet dhe planet e aprovuara. 

1966 445 
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211 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, mbi shqyrtimin e planeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e Këshillit të Ministrave gjatë 
vitit 1966, së bashku me planet përkatëse. 

1966 25 

212 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2-3 
maj 1966 mbi projektplanin e pesëvjeçarit të katërt 1966-1970, 
për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës së bashku me 
materialin përkatës. 

1966 511 

212/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2-3 
maj 1966 mbi projektplanin e pesëvjeçarit të katërt 1966-1970, 
për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës, së bashku me 
materialin përkatës. 

1966 147 

213 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966, mbi plotësimin e planit dhe të buxhetit të shtetit, 
për 6-mujorin e parë të vitit 1966 si dhe relacion i Komisionit 
të Planit të Shtetit, mbi plotësimin e planit të 10-mujorit. 

1966 51 

214 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi projektplanin e pesëvjeçarit të katërt së bashku 
me materialin përkatës. 

1966 218 

215 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi ndërmarrjet shtetërore, regjistrimin e akteve të 
gjendjes civile, martesat e shtetasve shqiptarë me të huaj, mbi 
disa ndryshime në ligjin mbi Bankën e Shtetit Shqiptar, taksën 
rrugore për automjetet e huaja që hyjnë ose kalojnë në tokën 
shqiptare si dhe mbi njesitë ligjore të peshimit dhe të matjes, 
së bashku me materialin përkatës. 

1966 110 

216 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, për kreditë me afat të shkurtër dhe të gjatë në dobi 
të kooperativave bujqësore, kreditë me afat të shkurtër në dobi 
të ndërmarrjeve shtetërore dhe kooperativave të artizanatit 
dhe të konsumit, për planin e arkës së Bankës së Shtetit 
Shqiptar, shpërblimet e udhëtimit dhe dietave dhe mbi 
dhënien e kredive me afat të gjatë për përmirësimin e 
kushteve të banimit, së bashku me materialin përkatës. 

1966 42 
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217 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
22.11.1966, mbi zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5-të të 
Partisë, analizë për luftën kundër burokracisë dhe për 
plotësimin e kolektivizimit në zonat malore dhe të 
pakolektivizuara. 

1966 74 

218 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, për mënyrën e rregullimit të banimit të shtetasve 
në qytet, Institutin Shtetëror të Arkave të Kursimit dhe 
Sigurimeve si dhe mbi shlyerjen e huasë shtetërore për 
zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së RP të Shqipërisë, së 
bashku me materialin përkatës. 

1966 123 

219 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, për përmirësimin e mëtejshëm të organizimit 
socialist të punës për zhdukjen e të metave ekzistuese dhe për 
të vënë në zbatim parimin themelor socialist secili sipas 
aftësisë, secili sipas punës. 

1966 27 

220 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, për mënyrën e rregullimit të banimit të shtetasve 
në qytete për Policinë Popullore, mbi qarkullimin dhe 
dokumentin e vlerave monetare e materiale, të 
projekturdhëresës së re të sigurimeve dhe sistemimit në punë 
të fuqisë punëtore si dhe mbi të drejtën e ushqimit të 
personelit të shërbimit në institucionet social-kulturale, së 
bashku me materialin përkatës. 

1966 154 

221 Procesverbale të mbledhjeve të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave gjatë vitit 1966. 

1966 244 

222 Projekttematika e çështjeve që do të shqyrtohen në Këshillin e 
Ministrave gjatë vitit 1966 dhe çështjet kryesore që do të 
ndjekë Aparati i Këshillit të Ministrave gjatë vitit 1966. 

1966 39 

223 Informacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Durrës, mbi 
zbatimin e porosive të lëna nga zv/kryetari i Këshillit të 
Ministrave Adil Çarçani dhe informacion i Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit Mirditë, mbi zbatimin e detyrave të lëna 
nga zv/kryetari i Këshillit të Ministrave Adil Çarçani. 

1966 6 
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224 Informacione mbi çështjet e shtruara në mbledhjet me 
kryetarët e komiteteve ekzekutive të rretheve, institucionet 
dhe dikasteret qendrore. 

1966 70 

225 Informacione mbi punën dhe konkluzionet e ekipeve në 
rrethet Dibër, Fier dhe Sarandë. 

1966 39 

226 Parashtresë e Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi shpërndarjen e 
eksplozivit. 

1966 4 

227 Njoftim i Sekretariatit të Komitetit Qendror PPSH-së, mbi 
miqtë e Partisë që do të ftohen për vizita dhe pushime në 
Shqipëri gjatë vitit 1966. 

1966 1 

228 Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar qeverisë së 
vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës, mbi denoncimin e 
mbledhjes së Komitetit Politik Konsultativ të Traktatit të 
Varshavës në Bukuresht, korrik 1966. 

1966 12 

229 Fjalimi i shokut Adil Çarçani mbajtur në pritjen e dhënë nga 
Ambasada Koreane në vendin tonë, me rastin e festave 
kombëtare të RD të Koresë. 

1966 6 

230 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e 
marrëdhënieve dipllomatike me Republikën e Bashkuar të 
Tanzanisë, mbi ngritjen në rang ambasade të përfaqësive 
ndërmjet vendit tonë dhe Republikës Austriake dhe Turke si 
dhe projektmarëveshje konsulore ndërmjet vendit tonë, RP të 
Kinës dhe Kubës, së bashku me materialin përkatës. 

1966 33 

231 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
protokollit të mbledhjes së V-të të zakonshme shqiptaro-
jugosllave për ekonominë ujore, së bashku me materialin 
përkatës mbi incidentet kufitare. 

1966 37 

7 Sektori industri-miniera.   

232 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966 si dhe relacion i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi rregulloren për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin 
e makinerive së bashku me vendimin përkatës. 

1966 16 
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233 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, për shqyrtimin dhe kooperimin e industrisë 
mekanike, së bashku me materialin përkatës. 

1966 185 

234 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
riorganizimin e disa ndërmarrjeve ekonomike, së bashku me 
relacionin përkatës të Ministrisë së Financave. 

1966 11 

235 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpimin e puseve të 
thella të kërkimit të naftës në zonën e Bubullimës, 
projektidenë e naftësjellësit Gorisht-Vlorë si dhe mbi 
shfrytëzimin e burimeve të naftës dhe gazit, së bashku me 
materialin përkatës. 

1966 97 

236 Informacion, mbi plotësimin e planit në Uzinën Metalurgjike 
të Bakrit në Kukës, informacione mbi zbatimin e detyrave të 
vitit 1966, mbi detyrat e dhëna nga zv/kryetari i Këshillit të 
Ministrave për sektorin e industrisë dhe gjeologjisë. 

1966 36 

237 Relacion mbi përcaktimin e përafërt të jetës së minierave dhe 
uzinave të përpunimit të mineraleve të dobishme të vendit 
tonë. 

1966 3 

238 Informacione, mbi disa probleme të Minierës së Kromit 
Bulqizë. 

1966 7 

239 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi krijimin e Ndërmarrjes 
Shtetërore të Kromit në Batër dhe Ndërmarrjes Shtetërore të 
Bakrit në Tuç. 

1966 5 

240 Informacion mbi shfrytëzimin dhe gjendjen në minierat e 
hekur-nikelit. 

1966 7 

241 Raporte, relacione dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave dhe Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe shfrytëzimin e vendburimeve të fosforiteve. 

1966 60 

242 Relacion i Ministrisë së Industrisë dhe Minierave, mbi 
pasurimin e shkrifërimeve bregdetare. 

1966 16 

243 Relacion mbi rezultatet hidrogjeologjike për 6-mujorin e I-rë të 
vitit 1966. 

1966 7 
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244 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Industrisë dhe Minierave, mbi ndërtimin dhe shfrytëzimin e 
uzinave të plehrave kimike në Fier dhe Vlorë. 

1966 17 

245 Raporte, relacione dhe korrespondencë, mbi vizitat në Kinë 
dhe Algjeri të delegacioneve për naftën dhe gazin. 

1966 27 

246 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, mbi mbulimin e mungesës së 
mjeteve të xhiros të NMSH Shpim-Shfrytëzimi Patos dhe 
NISH Vera Librazhd. 

1966 9 

247 Relacion i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së Tregtisë 
dhe Industri-Minierave, mbi prodhimin e karburantëve dhe 
sigurimin e nevojave të ekonomisë për vitin 1966 dhe mbi 
bilancin e karburanteve dhe të naftës brut për vitin 1966. 

1966 27 

248 Vendim i Këshillit të Ministrave, relacion i Ministrisë së 
Industri-Minierave si dhe korrespondencë, mbi krijimin e 
NSH të Superfosfatit në Laç, Sodës Kaustike në Vlorë dhe 
Çimentos në Vlorë. 

1966 20 

249 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe relacion i Ministrisë së 
Industri-Minierave, mbi riorganizimin e disa ndërmarrjeve të 
industrisë së drurit. 

1966 19 

250 Informacion mbi prodhimin dhe shitjen e konfeksioneve të 
leshta dhe të pambukta si dhe raporti i Kombinatit të 
Trikotazhit Korçë, mbi përmirësimin e cilësisë dhe shtimit të 
asortimenteve të prodhimeve të këtij kombinati. 

1966 37 

251 Studim i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi përdorimin e 
patates gjatë 5-vjeçarit të katërt si dhe raport mbi 
industrializimin e patates dhe informacion mbi shfrytëzimin e 
mbeturinave të industrisë ushqimore. 

1966 56 

252 Plani dhe programi i punës i Ministrisë së Industrisë dhe 
Minierave, mbi zhvillimin e peshkimit në ujrat e brendshme 
dhe rritjen artificiale të peshkut si dhe informacion i aparatit 
mbi këtë çështje. 

1966 44 

253 Raport i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi cilësinë e 
prodhimit të artikujve të materialeve të ndërtimit si dhe 
studim i kësaj ministrie mbi bilancin e tullave dhe tjegullave. 

1966 31 
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254 Njoftim i Ministrisë së Industri-Minierave, mbi masat për 
përmirësimin e strukturës së disa mallrave, për t'ju përgjigjur 
më mirë kërkesave të popullit, më të mira dhe më të lira. 

1966 8 

255 Njoftim mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për 
përfundimin dhe vënien në shfrytëzim të disa veprave 
kryesore industriale si dhe korrespondencë mbi disa 
ndryshime në planin e investimeve në industri për vitin 1966. 

1966 11 

256 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi sigurimin teknik dhe 
mbrojtjen në punë, projektrregullore të Ministrisë së Industri-
Minierave, mbi Inspektoriatin Shtetëror të Pajisjeve nën 
Presion, sigurimi teknik etj. 

1966 13 

257 Informacion, mbi kufizimin e përdorimit të solarit dhe ruajtjen 
e pajisjeve nga dëmtimi. 

1966 13 

258 Informacion mbi organizimin e studimit për grumbullimin 
dhe shfrytëzimin e mbeturinave në vendin tonë. 

1966 4 

8 Sektori bujqësisë.   

259 Procesverbal i mbleshjes së Këshillit të Ministrave datë 2-3 maj 
1966 për disa ndryshime në taksat doganore, uljen e çmimeve 
të shitjes me pakicë të disa barnave, ujitjen dhe kullimin e 
fushës së Korçës, përmirësimin ujor të fushës së Dropullit, 
Gjirokastër si dhe mbi organizimin dhe shpërblimin e punës 
në kooperativa bujqësore, së bashku me vendimin dhe 
materialin përkatës. 

1966 154 

260 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, për organizimin rrënjësor të punës kërkimore-
shkencore në lëmin e prodhimit bujqësor, së bashku me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1966 131 

260/1 Protokolli i mbajtur në mbledhjen me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve datë 16.04.1966, 
për organizimin rrënjësor të punës kërkimore-shkencore në 
lëmin e prodhimit bujqësor. 

1966 8 
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261 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, për krijimin e komisioneve të kontrollit vullnetar të 
punëtorëve dhe fshatarëve, për shpërblimin plotësues nga ana 
e shtetit të kuadrove drejtuese, llogaritarëve dhe specialistëve 
që dërgohen me punë në kooperativa bujqësore së bashku me 
vendimin dhe materialin përkatës. 

1966 25 

262 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 2-3 
maj 1966, mbi disa masa favorizuese për kooperativat 
bujqësore dhe për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të 
tyre me ndërmarrjet shtetërore dhe kooperativat e konsumit, 
së bashku me vendimet dhe materialin përkatës. 

1966 227 

263 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijim, riorganizim dhe 
thithjen e ndërmarrjeve bujqësore. 

1966 56 

264 Detyrat që dolën në mbledhjen me kryetarët e komiteteve 
ekzekutive të rretheve të zonave fushore lidhur me fushatën e 
korrjes e shirjes së të lashtave datë 07.06.1966. 

1966 25 

265 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
disa çështje për forcimin e mëtejshëm të demokracisë 
kooperativiste si dhe informacion i Aparatit të Komitetit 
Qendror të PPSH, mbi këtë çështje. 

1966 39 

266 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi iniciativat e 
kooperativave fushore për bashkimin me ato malore si dhe 
mbi lëvizjen sipas së cilës kooperativa bujqësore të fushës 
ndihmojnë ato të malësisë. 

1966 33 

267 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin e SMT-ve dhe 
mbi gjendjen e mjeteve të rënda stalinec, buldozer, traktor etj. 
që nuk shfrytëzohen plotësisht nga SMT e NBSH. 

1966 14 

268 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e Këshillit të 
Ministrave dhe materiali përkatës, mbi përdorimin e moto-
elektropompave për ujitjen e tokave si dhe mbi përmirësimin 
ujor të Myzeqesë. 

1966 33 

269 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe projektdekret, mbi 
kadastrën e tokave. 

1966 14 
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270 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e disa 
ndërmarrjeve bujqësore shtetërore në vartësi të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore si dhe mbi shpronësimin e disa tokave në 
favor të Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore Ushtarake, së 
bashku me materialin përkatës. 

1966 101 

271 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi firot në bujqësi dhe disa 
masa për kufizimin e tyre me materialin përkatës. 

1966 11 

272 Informacine dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe institucione të tjera, mbi prodhimin 
dhe shpërndarjen e patates. 

1966 33 

273 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me materialin 
përkatës, mbi fondin e prodhimit dhe grumbullimit të ullinjve 
për stinën e vitit 1965-1966. 

1966 8 

274 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbulimin e humbjeve të 
Ndërmarrjes Bujqësore Shtetërore të rrethit të Matit si dhe 
relacione mbi mbulimin e mungesës së mjeteve të xhiros për 
NBSH për vitin 1965. 

1966 16 

275 Relacion i Ministrisë së Bujqësisë, mbi nevojën e abrogimit të 
disa vendimeve e udhëresave që ndalojnë ose kufizojnë 
therjen e bagëtisë dhe nxjerrjen e një urdhërese të vetme. 

1966 9 

276 Raport i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave, 
mbi masat që duhen marrë për nxjerrjen e mishit të derrit nga 
subvencioni. 

1966 11 

277 Inrformacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi krijimin e një 
blloku me agrume e ullinj në zonën Jonufër-Radhimë-Tragjas. 

1966 7 

278 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Sarandë, mbi mundësinë e shtimit të kulturës së agaves në 
rrethin e Sarandës së bashku me skicën përkatëse. 

1966 6 

279 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë për projektdekretin mbi 
pyjet, kullotat dhe gjuetinë. 

1966 28 

280 Relacione dhe projektdekrete të Ministrisë së Bujqësisë, mbi 
shërbimin veterinar dhe karantinën bujqësore dhe pyjore. 

1966 16 

281 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpalljen e parqeve 
kombëtare pyjore së bashku me relacionin përkatës. 

1966 7 
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282 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e shtëpive të 
banimit nga punonjësit e NBSH-ve dhe SMT-ve. 

1966 2 

9 Sektori tregtisë.   

283 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, për përjashtimin nga dorëzimi i detyrueshëm i 
drithërave të bukës së tokave që mbillen me patate si dhe mbi 
shkëmbimet tregtare me Jugosllavinë për vitin 1966 me 
materialin përkatës. 

1966 12 

284 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966, mbi disa ndryshime në dispozitat doganore, së 
bashku me materialin përkatës. 

1966 12 

285 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi aprovimin e marrëveshjes tregtare dhe 
pagesave midis RP të Shqipërisë dhe Mbretërisë së 
Kamboxhias. 

1966 7 

286 Informacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi disa çështje të 
zhvillimit të tregtisë së jashtme gjatë 5-vjeçarit të III-të si dhe 
raport mbi aktivitetin e albkontrollit për vitin 1966. 

1966 37 

287 Pasqyrë dhe kërkesa, mbi nevojat e institucioneve dhe 
ndërmarrjeve për pjesë këmbimi dhe materiale të tjera nga 
importi. 

1966 130 

288 Relacion dhe informacion, mbi furnizimin e popullit me 
artikuj ushqimorë, gjendjen e ushqimit social si dhe mbi 
shtrirjen e rrjetit të tregtisë në fshatrat e zonave të thella. 

1966 26 

289 Informacione, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Tregtisë dhe komitetet ekzekutive, 
mbi prodhimin dhe tregtimin e artikujve me vlerë të vogël. 

1966 16 

290 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi vënien në shfrytëzim të 
Fabrikës së Qumështit në Lushnje, relacion i Bashkimit 
Qendror të Kooperativave të Konsumit, mbi ndryshimin në 
ndërtimin e Fabrikës së Qumështit Pluhur. 

1966 15 
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291 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mbajtjen në ruajtje të një 
sasie misri nga Ministria e Tregtisë për llogari të Drejtorisë së 
Repartit 101/k si dhe korrespondencë mbi dhënien 
materialesh nga rezervat shtetërore. 

1966 16 

292 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, 
vendim i Këshillit të Ministrave të RPSH, mbi ndihmën që i 
jepet RD të Vietnamit nga RP e Shqipërisë, së bashku me 
materialin përkatës si dhe marrëveshje midis dy vendeve, mbi 
shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitin 1966. 

1966 53 

293 Projektmarrëveshje mbi bashkëpunimin kultural dhe 
marrëveshje mbi shkëmbimet reciproke të mallrave dhe 
pagesat midis RP të Shqipërisë dhe RD të Koresë. 

1966 16 

294 Marrëveshje mbi shkëmbimin e mallrave dhe pagesat për vitet 
1966-1970, midis RP të Shqipërisë, RS të Rumanisë, RP të 
Polonisë, RP të Bullgarisë, RS të Çekosllovakisë dhe RD 
Gjermane. 

1966 98 

295 Marrëveshje mbi shkëmbim mallrash midis RP të Shqipërisë 
dhe R të Kubës për vitin 1966. 

1966 4 

296 Marrëveshje tregtare midis RP të Shqipërisë dhe R Franceze si 
dhe relacion i Ambasadës së RPSH në Francë, mbi zhvillimin e 
marrëveshjeve ekonomike midis Francës dhe vendeve të 
Evropës Lindore. 

1966 18 

297 Marrëveshje tregtare ndërmjet RP të Shqipërisë dhe R 
Austriake. 

1966 7 

298 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e protokollit 
të shkëmbimeve tregtare me Republikën Arabe të Bashkuar, 
së bashku me protokollin përkatës. 

1966 6 

299 Protokoll tregtar midis RPSH dhe Republikës Italiane, 
informacion mbi ndryshimet në marrëveshjen e shërbimit 
detar të linjës me Italinë si dhe korrespondencë mbi 
marrëdhëniet shqiptaro-italiane në fushat ekonomike. 

1966 28 

300 Studim dhe korrespondencë, mbi leverdishmërinë e sjelljes së 
automobilëve nga RP e Kinës të çmontuara. 

1966 33 
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301 Relacione, informacione dhe korrespondencë, mbi zhvillimin e 
turizmit në vendin tonë. 

1966 16 

302 Informacione të Ministrisë së Jashtme drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi vizitat e delegacionit turk në vendin tonë. 

1966 11 

303 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi kontrollin që 
duhet treguar për tregtarët e huaj që hyjnë në vendin tonë. 

1966 1 

304 Relacione të Komisionit të Planit të Shtetit dhe Ministrisë së 
Tregtisë, mbi plotësimin e planit të grumbullimeve dhe 
dorëzimit nga sektori shtetëror për vitin 1966, grumbullimin e 
detyrueshëm të drithërave të bukës, mishit, leshit, lëkurës si 
dhe mbi marzhet e grumbullimit. 

1966 37 

10 Sektori financës.   

305 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, për riorganizimin e fondit të drejtorit të normave, 
të stimulit material dhe moral të emulacionit socialist etj. së 
bashku me materialin përkatës. 

1966 54 

306 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, mbi aprovimin e bilancit të Bankës së Shtetit për 
vitin 1965 dhe të marrëveshjeve me afat të gjatë dhe të atyre 
për vitin 1966, së bashku me materialin përkatës. 

1966 19 

307 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, për shpërblimet e udhëtimit të punëtorëve dhe 
nëpunësve, me materialin përkatës. 

1966 33 

308 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966 dhe projektligj me relacionin përkatës, mbi 
Sigurimet Shoqërore e Shtetërore dhe mbi dhënien grave që 
punojnë në punë të vështira një leje lindje prej 14 javësh. 

1966 175 

309 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
30.06.1966, për debitorët privat të ndërmarrjeve ekonomike, 
me materialin përkatës. 

1966 71 
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310 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, për ndërtimin e strukturës së buxhetit të shtetit, 
për plotësimin e pritshëm të buxhetit për vitin 1966 dhe për 
projektbuxhetin e vitit 1967, për buxhetin konsumtiv të vitit 
1965  dhe për planin e arkës dhe të kreditit për vitin 1967, së 
bashku me vendimin dhe materialin përkatës. 

1966 124 

311 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
26.12.1966, për forcimin e çmimeve me shumicë dhe me pakicë 
në RPSH dhe mbi disa probleme të amortizimit të fondeve 
kryesore prodhuese, me materialin përkatës. 

1966 84 

312 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien dhe shlyerjen e 
kredive me afat të gjatë e të shkurtër me materialin përkatës 
dhe mbi ndryshimin në ligjin organik të Bankës së Shtetit, 
caktimin e kursit të shkëmbimit të arit, argjendit e divizave të 
huaja. 

1966 34 

313 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionet 
përkatëse, mbi vendosjen e përpjestimeve më të drejta midis 
pagave të larta dhe pagave mesatare të punonjësve. 

1966 151 

314 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH, mbi 
pagat e kuadrove kryesore të Partisë dhe të shtetit. 

1966 2 

315 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagat dhe normat e 
ushqimit dhe të veshmbathjes në ushtrinë popullore dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

1966 20 

316 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe relacion i 
Ministrisë së Financave, mbi të drejtat e punonjësve të 
përfaqësive të RP të Shqipërisë në shtetet e huaja. 

1966 8 

317 Relacione, projektdekrete dhe projektvendim paraqitur nga 
Ministria e Financave, mbi kontrollin dhe financimin e 
ndërtimeve dhe trajtimin e fitimit të parealizuar dhe 
humbjeve jashtë planit. 

1966 14 

318 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi bilancin e pagesave 
për vitin 1965. 

1966 13 

319 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi zgjatjen e afatit të 
këmbimit të bono lekëve, mbylljen e tregut ar-valutë dhe mbi 
përqindjen e kamatës bankare. 

1966 14 
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320 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave, informacione të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme, mbi kufizimet e veprimtarisë së sipërmarrësve 
privatë në lëmin e ndërtimeve. 

1966 12 

321 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë, mbi 
shtesë fondesh për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

1966 2 

322 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH dhe të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën dhe trajtimin e 
revolucionarëve indonezianë që ndodhen në vendin tonë si 
dhe mbi ndihmën materiale popullit revolucionar të Laosit. 

1966 20 

323 Mbi kuotizacionet e anëtarësisë së vendit tonë në Komisionin 
Ndërkombëtar të Digave të Larta. 

1966 5 

324 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e një 
ndërtese. 

1966 1 

11 Sektori çmimeve.   

325 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, mbi shqyrtimin e projektvendimit të paraqitur nga 
Byroja e Çmimeve për kriteret e ndërtimit dhe caktimit të 
çmimeve të mallrave, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 64 

326 Vendime dhe urdhra të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Industri-Minierave dhe 
Ministrinë e Tregtisë, mbi caktimin e çmimeve për disa artikuj   
për eksport. 

1966 63 

327 Urdhra të Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve me 
shumicë pa tatim mbi xhiro të disa mallrave industriale, 
materialeve të ndërtimit, artikujve të rinj dhe konfeksioneve, 
së bashku me materialin përkatës. 

1966 128 

328 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Tregtisë, mbi çmimet e prodhimeve të ndërmarrjeve 
bujqësore. 

1966 51 

329 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e blerjes së disa 
prodhimeve bujqësore, blegtorale e bimëve medicinale, me 
materialin përkatës. 

1966 101 
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330 Vendime dhe urdhra të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë, mbi caktimin e çmimeve të disa artikujve 
ushqimorë për tregun e brendshëm. 

1966 34 

331 Korrespondencë e Bashkimit Qendror të Kooperativave të 
Artizanatit me Aparatin e Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrinë e Financave, mbi çmimet e riparim-shërbimit. 

1966 45 

332 Urdhra të Këshillit të Ministrave, mbi tarifën e transportit të 
SMT-ve si dhe mbi çmimet e faturimit të ujit nga Ndërmarrja 
Shtetërore Komunale e Ujësjellësve, me materialin përkatës. 

1966 5 

333 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi financimin e diferencës 
së çmimit të mallrave të zhvleftësuara. 

1966 3 

12 Sektori i ndërtimit.   

334 Procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966 dhe 26.12.1966, mbi projektidenë dhe ndërtimin e 
hekurudhës Rrogozhinë-Fier nga rinia si dhe mbi shqyrtimin e 
projektdetyrës së zgjeruar të Fabrikës së Qelqit në Kavajë, së 
bashku me vendimet e materialin përkatës. 

1966 69 

335 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi shqyrtimin e parashtresës dhe relacionit të 
Ministrisë së Ndërtimit për zgjidhjen e skemës së 
Hidrocentralit të Vaut të Dejës, së rrugës automobilistike Hani 
i Hotit-Tamar-Vermosh, së bashku me vendimet dhe 
korrespondencën përkatëse. 

1966 71 

336 Procesverbal i Këshillit të Ministrave datë 26.12.1966 mbi 
shqyrtimin e raportit mbi punën e Institutit Shtetëror të 
Projektimit dhe të zyrave të urbanistikës dhe të projektimit në 
rrethe. 

1966 67 

337 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesë në organikë, 
krijim dhe shkrirje ndërmarrjesh të Ministrisë së Ndërtimit, së 
bashku me relacionet përkatëse. 

1966 24 

338 Informacione dhe njoftime të Ministrisë së Ndërtimit drejtuar 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi çështje të veprave 
industriale që ndërtohen me ndihmën e RP të Kinës. 

1966 74 
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339 Urdhër i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
fondi për mbrojtjen e qytetit të Përmetit nga përrmbytjet e 
përroit të Bardhë, së bashku me planimetrinë. 

1966 10 

340 Projekte dhe relacione të Ministrisë së Ndërtimit mbi vijën e 
verdhë dhe vijën teknike të qëndrave të banuara, së bashku 
me projektplanimetrinë e qëndrës së banuar, Spile në Himarë. 

1966 32 

341 Parashtresë e Ministrisë së Ndërtimit, mbi projektidenë e 
planit rregullues të qytetit të Shkodrës. 

1966 4 

342 Korrespondencë midis Aparatit të Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të Planit të Shtetit, mbi 
zbatimin e veprave të mëdha bonifikuese dhe ujitëse me 
karakter kombëtar dhe lokal. 

1966 93 

343 Korrespondencë e Ministrisë së Komunikacionit me Aparatin 
e Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugës Kukës-
Krumë. 

1966 4 

344 Raport i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen dhe 
masat për përmirësimin e cilësisë së punimeve në NSHN "21 
Dhjetori". 

1966 17 

345 Propozim i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi inagurimin 
e disa veprave në pragun e Kongresit të 5-të të Partisë. 

1966 3 

346 Pjesë të nxjerra nga kontrata me firmën italiane, për ndërtimin 
e Uzinës së Nitrat-Amoniumit në Fier. 

1966 4 

347 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtesë fondi për veprat 
industriale Nr.55-65 për vitin 1966, së bashku me relacionin e 
Ministrisë së Ndërtimit. 

1966 15 

348 Korrespondencë e Ministrisë së Ndërtimit me Aparatin e 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e Fabrikës së Çimentos 
në Fushë-Krujë. 

1966 7 

349 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Komunikacionit, mbi ndërtimin e Ofiçinës së Autoveturave në 
Tiranë, së bashku me planimetrinë e aprovuar. 

1966 4 

350 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit Dibër, mbi ndërtimin e një spitali në 
qytetin e Peshkopisë. 

1966 6 
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351 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa shtesa fondesh për 
ndërtimin e Pallatit të Kulturës në Tiranë, së bashku me 
relacionin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1966 7 

352 Vendim i Këshillit Teknik të Ministrisë së Ndërtimit, mbi 
zgjerimin e pontilit të Portit të Sarandës. 

1966 5 

13 Sektori komunikacioneve.   

353 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.11.1966, për gjendjen në transportin automobilistik 
kombëtar, në ekonomi dhe masat për shfrytëzimin e tij më të 
mirë së bashku me materialin përkatës. 

1966 62 

354 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave mbi riparimin e 
automjeteve, motorëve, motopompave dhe disa makinave të 
tjera të kooperativave bujqësore, mbi gjendjen e bazës teknike 
si dhe mbi normativën dhe gjendjen e materialeve dhe pjesët e 
këmbimit në fund të vitit 1966, së bashku me materialin 
përkatës. 

1966 13 

355 Relacion i Ministrisë së Tregtisë, mbi përqëndrimin e 
planifikimit, shpërndarjes dhe administrimin e gjithë fondeve 
të pjesëve të këmbimit autotraktora nga NTSHSHVAT Durrës. 

1966 7 

356 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kursimin e 
karburanteve, relacion i Komisionit të Planit të Shtetit mbi 
dhënien e një sasie karburantesh, mbi planin e Ministrisë së 
Bujqësisë si dhe relacion mbi furnizimin e Ministrisë së 
Industrisë e Minierave me gazoil. 

1966 16 

357 Informacion mbi prodhimin e kartolinave të ilustruara. 1966 4 

358 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi mundësinë e 
shkurtimit të autobusve për transportimin e udhëtarëve midis 
rretheve. 

1966 2 

14 Sektori komunal.   

359 Korrespondencë e Drejtorisë së Ekonomisë Komunale me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, lidhur me elektrifikimin e 
fshatrave. 

1966 27 
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360 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e normave 
të furnizimit të popullsisë me lëndë djegëse si dhe udhëzim i 
Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi zëvendësimin e druve 
të zjarrit me lëndë të tjera djegëse, së bashku me relacionin e 
Drejtorisë së Ekonomisë Komunale. 

1966 33 

361 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tiranë me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
procedurës së administrimit dhe zgjidhjes së kërkesave për 
strehim për Tiranën. 

1966 8 

362 Projektvendime dhe relacione të Drejtorisë së Ekonomisë 
Komunale mbi administrimin dhe shitjen e shtëpive pronë 
shtetërore. 

1966 31 

363 Relacion i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Shkodrës, mbi 
ndërtimin dhe sistemimin e Varrezave të Dëshmorëve të 
Luftës Nacionalçlirimtare në rrethin e Shkodrës. 

1966 8 

364 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi shqyrtimin e raporteve të Drejtorisë së 
Ekonomisë Komunale për gjendjen e shërbimit komunal në 
qytete dhe masat që duhen marrë dhe për gjendjen e sektorit 
të riparim-shërbimit në kooperativat e artizanatit, së bashku 
me raportin për shërbimet komunale. 

1966 65 

15 Sektori arsim-kulturë.   

365 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi disa masa për përmirësimin e punës 
mësimore-edukative në të gjitha kategoritë e shkollave që do 
të zbatohen gradualisht duke filluar nga viti shkollor 1966-
1967, me materialin përkatës. 

1966 59 

366 Vendim i Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin 
përkatës dhe udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
mbi sistemin e kualifikimit të kuadrit arsimor. 

1966 9 

367 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e 
numrit të studentëve që do të ndjekin studimet e larta në vitin 
shkollor 1966-1967, së bashku me relacionin përkatës të 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 

1966 15 
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368 Studim i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tiranë, mbi 
organizimin e punës në Politeknikumin "7 Nëntori". 

1966 14 

369 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
arsimin e shtetasve të rritur. 

1966 6 

370 Propozim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës dërguar 
Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e një delegacioni arsimor 
për eksperiencë në RP të Kinës. 

1966 5 

371 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës drejtuar 
zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave Haki Toska, mbi 
spastrimin e sektorit të arsimit nga elementët e 
padëshirueshëm dhe të paaftë. 

1966 4 

372 Urdhër i Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Arsimit 
dhe Kulturës, Ministrisë së Bujqësisë, mbi kalimin e 
ekonomive didaktike të Korçës dhe Kavajës, në vartësi të 
teknikumeve bujqësore. 

1966 1 

373 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të  PPSH, mbi 
heqjen e gjuhës së huaj të dytë në shkollën e arsimit të 
përgjithshëm. 

1966 1 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi një ndryshim në 
vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.208 datë 05.06.1957, mbi 
masat për edukimin e fëmijëve dhe krijimin e dhomave të 
edukimit dhe kolonisë së riedukimit, së bashku me relacionin 
përkatës të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

1966 10 

375 Raporte dhe relacione të Universitetit Shtetëror të Tiranës 
dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
punës shkencore në Universitet. 

1966 41 

376 Projektvendim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
shpronësim toke bujqësore për ngritjen e laboratorit të 
rrezatimeve bërthamore, së bashku me vendimin përkatës. 

1966 5 

377 Informacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e 
Kopshtit Botanik në qytetin e Tiranës dhe të vendimit të 
Këshillit të Ministrave mbi ngritjen e Kopshtit Zoologjik në 
qytetin e Tiranës. 

1966 7 
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378 Njoftim i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, për mbledhjen e 
parë të Komisionit të Studimit të Këngës Popullore në Ballkan, 
që do të mbahet në Tiranë. 

1966 6 

379 Relacion dhe projektvendim i Ministrisë së Arsimit dhe 
Kulturës, mbi plotësimin e disa nevojave urgjente të NISH 
Shtypshkronjave "Mihal Duri" për botimet teknike. 

1966 2 

380 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Tiranë, mbi zhvillimin dhe 
ruajtjen e monumenteve të kulturës. 

1966 5 

381 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi zgjerimin e 
kinematografisë. 

1966 6 

382 Relacion i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi nevojat për 
vënien në shfrytëzim të radio-stacioneve të rinj. 

1966 4 

383 Vendim i Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH-së, mbi 
mosbotimin e revistës "Miqësia" dhe vazhdimin e botimit të 
gazetës "Shqipëria e Re" si organ i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

1966 1 

384 Program i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, mbi 
organizimin e aktiviteteve artistike-kulturore dhe fiskulturore 
me rastin e 25-vjetorit të themelimit të Partisë dhe në pragun e 
Kongresit të V-të të PPSH. 

1966 3 

385 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e festimit 
të vitit jubilar të 500-vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar 
Gjergj Kastriotit Skënderbeut, së bashku me relacionet dhe 
programin. 

1966 24 

386 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin dhe 
vartësinë e disa objekteve kulturore e sportive të qytetit të 
Tiranës, së bashku me relacionet përkatëse si dhe fjala e 
zv/kryetarit të Këshillit të Ministrave Haki Toska, në 
inagurimin e Pallatit të Kulturës Tiranë. 

1966 16 

387 Raport i Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës mbi disa probleme 
të forcimit të punës kulturore në fshat. 

1966 8 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

388 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi disa masa për 
shfrytëzimin më racional të shtëpive dhe kampeve të 
pushimit. 

1966 5 

389 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, 
Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Financave, 
mbi grumbullimin dhe trajtimin e sportistëve për aktivitet 
kombëtar e ndërkombëtar. 

1966 11 

16 Byroja Shkencave.   

390 Njoftim i Ambasadës së RP të Shqipërisë në Romë, mbi punën 
e profesor Malianit nga Italia, për prodhimin e farërave të 
grurit. 

1966 5 

391 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Tregtisë, 
lidhur me shkëmbimin e specialistëve me firma të ndryshme 
franceze. 

1966 6 

392 Projektkomunikatë dhe projektprotokoll i mbledhjes së V-të të 
komisionit shqiptaro-rumun për bashkëpunimin tekniko-
shkencor. 

1966 22 

393 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme lidhur me 
shkëmbimet tekniko-shkencore me RDP të Koresë për vitin 
1966. 

1966 8 

394 Korrespondencë me Ambasadën e RPSH në Hanoi, mbi 
shkëmbimet tekniko-shkencore me RD të Vietnamit për vitin 
1966. 

1966 25 

395 Korrespondencë dhe materiale të tjera lidhur me shkëmbimet 
në lëmin e bashkëpunimit tekniko-shkencor me RP të Kinës. 

1966 137 

396 Programe dhe materiale të tjera informative mbi veprimtarinë 
shkencore të Unesco-s në drejtim të plotësimit të kërkesave të 
vendit tonë si dhe njoftime mbi mbledhje të ndryshme 
ndërkombëtare, mbi shkëmbimet tekniko-shkencore. 

1966 44 

397 Vendim i Komitetit Qendror të PPSH mbi planin tematik të 
studimeve në fushën e shkencave shoqërore si dhe planet 
tematike të studimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe 
të institucioneve të tjera shkecore për 5-vjeçarin e katërt. 

1966 288 
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398 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
05.10.1966, mbi shqyrtimin e raportit të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave për rezultatet e deritanishme të punës shkencore 
dhe lidhjen e saj të ngushtë me prodhimin, me jetën e vendit 
tonë së bashku me vendimin e raportin përkatës. 

1966 95 

17 Sektori shëndetësisë.   

399 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
03.08.1966, mbi shqyrtimin e informacionit "Si kryhet shërbimi 
në spitale dhe institucionet e tjera shëndetësore", së bashku 
me informacionin dhe materiale të tjera përkatëse. 

1966 55 

400 Relacion i Drejtorisë së Spitalit Klinik Nr.3 në Tiranë, mbi disa 
çështje të pediatrisë. 

1966 6 

401 Raport i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi punën shkencore në 
lëmin e shëndetësisë. 

1966 6 

402 Informacione dhe njoftime të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
raste intoksikacionesh nga produktet ushqimore. 

1966 6 

403 Njoftim i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi disa raste me 
paratifo në rrethin e Korçës. 

1966 1 

404 Relacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave mbi disa masa 
për përmirësimin e problemit higjieno-sanitar. 

1966 5 

405 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, për vendosjen e 
rregullave për mjekim jashtë shtetit të kuadrove të Partisë dhe 
të shtetit. 

1966 7 

406 Relacion dhe projektvendim i paraqitur nga Ministria e 
Shëndetësisë, mbi punën me kohë të shkurtuar në disa sektorë 
të prodhimit dhe shërbimeve. 

1966 11 

407 Informacion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
përdorimin gjerësisht të ujit të Glinës në rrethin e Gjirokastrës. 

1966 2 

408 Korrespondencë e Kryesisë së Kryqit të Kuq Shqiptar me 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, lidhur me Kongresin dhe 
konferencat e Shoqatës së Kryqit të Kuq si dhe mbi ndihmën 
për viktimat nga fenomenet e natyrës në botën e jashtme. 

1966 5 
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409 Korrespondencë midis Kryesisë së Shoqatës së Kryqit të Kuq 
Shqiptar dhe Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
dhe administrimin e azileve të pleqve. 

1966 6 

410 Letër e Ministrisë së Shëndetësisë dhe relacion i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave, mbi nevojën e ngritjes së një godine të 
re për patologjinë, pranë Spitalit Klinik Nr.1 në Tiranë. 

1966 3 

411 Relacion i Dr.Hiqmet Dibrës drejtuar Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen dhe perspektivën e zhvillimit të 
mjekësisë. 

1966 10 

18 Byroja Juridike.   

412 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
11.04.1966, ligj i Kuvendit Popullor si dhe relacione, 
korrespondencë e institucioneve qendrore dhe komiteteve 
ekzekutive, mbi Kodin e Punës. 

1966 68 

413 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, për pajisjen me letërnjoftimi të popullsisë së RP të 
Shqipërisë, së bashku me ligjin përkatës. 

1966 9 

414 Ligj dhe procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave 
datë 03.08.1966 dhe relacione mbi suprimimin e Ministrisë së 
Drejtësisë. 

1966 230 

415 Dekrete, projektdekrete, informacione, mbi rishikimin dhe 
ndryshimin e legjislacionit  në fuqi në kuadrin e luftës kundër 
burokracisë. 

1966 140 

416 Ligj e dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
zgjedhjet e Kuvendit Popullor. 

1966 46 

417 Letër e Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu, 
drejtuar Kuvendit Popullor me të cilën paraqet dorëheqjen e 
Qeverisë. 

1966 1 

418 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi thirrjen e 
Kuvendit Popullor në Sesionin e II-të të Legjislaturës së 6-të. 

1966 3 

419 Vendim dhe dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
emërime dhe shkarkime kuadri. 

1966 2 
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420 Projektdekret, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi heqjen e gradave në ushtri dhe rivendosjen e 
funksionit të komisarit politik. 

1966 9 

421 Projektdekret me materialin përkatës, mbi shkurtimin e kohës 
së nevojshme për dhënie pensioni ushtarak për vjetërsi 
shërbimi. 

1966 3 

422 Ligj i Kuvendit Popullor, mbi bashkimin dhe suprimimin e 
disa ministrive. 

1966 0 

423 Ligj i Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e dekreteve të 
Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1966 3 

424 Raporte dërguar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
veprimtarinë e Arbitrazhit të Shtetit. 

1966 44 

425 Vendim dhe urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi prishje 
vendimesh të Arbitrazhit Shtetëror. 

1966 11 

426 Projektdekret me materialin përkatës, mbi veprimet juridike 
dhe detyrimet. 

1966 11 

427 Relacion dhe projektdekret i Aparatit të Këshillit të 
Ministrave, mbi disa ndryshime në Kodin e Familjes. 

1966 5 

428 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi dhënie 
shtetësie. 

1966 18 

429 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
korrespondencë me Aparatin e Këshillit të Ministrave, mbi 
rregulloren e dekoratave, mbi ruajtjen e medaljeve dhe 
procedurën e dhënies së tyre. 

1966 6 

430 Relacion i Ministrisë së Drejtësisë, mbi kriminalitetin gjatë 6-
mujorit të I-rë të vitit 1966. 

1966 6 

431 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe 
informanion i Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen 
administrative tokësore të RPSH. 

1966 18 

432 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacion dhe 
projektdekret të Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
ratifikimin e amendamentit të nenit 109 të Kartës së Kombeve 
të Bashkuara si dhe mbi ndryshimin e nenit 7 të statutit të 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë. 

1966 12 
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433 Konventë konsulore midis RP të Shqipërisë dhe RDP të 
Koresë. 

1966 16 

434 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dhënien e 
emrit Repartit Ushtarak 5009 Brigada e I-rë e Tankeve 
"Myslym Keta". 

1966 2 

19 Sektori i kuadrit.   

435 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1966, vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH dhe të Këshillit të Ministrave, për thjeshtimin e aparatit 
shtetëror qendror, caktimin e strukturës organizative dhe të 
kontigjentit të personelit të tij dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, së bashku me materialin 
përkatës. 

1966 245 

435/1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
20.02.1966, vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të 
PPSH dhe të Këshillit të Ministrave për thjeshtimin e aparatit 
shtetëror qendror, caktimin e strukturës organizative dhe të 
kontigjentit të personelit të tij dhe të komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, së bashku me materialin 
përkatës. 

1966 319 

436 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
25.05.1966, për riorganizimin e punës fizike të njerëzve që 
merren me punë mendore dhe të vendimit për pakësimin e 
shpenzimeve që përballon shteti për mencat pranë 
ndërmarrjeve ekonomike. 

1966 228 

437 Korrespondencë, mbi shpërndarjen e kuadrove që mbaruan 
studimet në vitin akademik 1966. 

1966 58 

438 Vendime të Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH dhe të 
Këshillit të Ministrave, mbi emërime dhe shkarkime kuadrosh 
së bashku me korrespondencën përkatëse. 

1966 97 

439 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi përkrahjen e iniciativës 
revolucionare të punonjësve të administratës për të kaluar në 
prodhim dhe korrespondencë mbi qarkullimin e kuadrit. 

1966 90 
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440 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror PPSH "Mbi 
caktimin e kryetarëve të komiteteve ekzekutive së bashku me 
materialin përkatës". 

1966 11 

441 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime të 
Sekretariatit të Komitetit Qendror të PPSH si dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi emërime të personelit diplomatik 
të ambasadave të RPSH në shtetet e huaja. 

1966 50 

442 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me institucionet, mbi shtim 
pakësim kontigjenti të kuadrit në organikë. 

1966 73 

443 Vendim i Byrosë Politike dhe udhëzim të Komitetit Qendror 
të PPSH, mbi kuadrot që do të dërgohen në Shkollën e Partisë 
VL Lenin. 

1966 8 

444 Vendim i Byrosë Politike, udhëzime të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor dhe korrespondencë e Aparatit të Këshillit 
të Ministrave me institucionet, mbi rregullat dhe aprovimin e 
titujve "Hero i Popullit" dhe i "Punës Socialiste" si dhe 
dekorime. 

1966 23 

445 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Aparatit të Këshillit të Ministrave me institucionet, mbi 
aprovimin e dërgimit të delegacioneve jashtë shtetit për 
probleme social-kulturore dhe ekonomike. 

1966 34 

446 Qarkore e Aparatit të Këshillit të Ministrave dhe studim i 
Komitetit Shtetëror të Punës dhe Pagave, mbi nomenklaturën 
e kuadrit dhe kompetencat për aprovimin e tij. 

1966 14 

447 Vendim dhe udhëzim i Këshillit të Ministrave mbi ndarjen e 
punëve në kategori dhe merita shërbimi për efekt të 
pensioneve. 

1966 12 

448 Vendime të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PPSH dhe 
Këshillit të Ministrave si dhe korrespondencë, mbi rregulloren 
dhe të drejtën e ushtarakëve të korierës, atyre që kalojnë në 
kooperativa bujqësore për pension. 

1966 33 

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

1966 540 
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450 Raporte me evidencën përkatëse të komiteteve ekzekutive të 
rretheve drejtuar Aparatit të Këshillit të Ministrave, mbi 
gjendjen dhe punën mbi kuadrin e pushtetit lokal për vitin 
1966. 

1966 187 

451 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave drejtuar 
institucioneve qendrore dhe komiteteve ekzekutive të 
rretheve, mbi caktimin e pagave të kuadrit të lartë. 

1966 31 

452 Listat e aprovuara nga Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe 
zv/kryetarët e Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen e 
kolegjiumeve të ministrive. 

1966 33 

453 Pasqyra dhe vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor 
drejtuar Këshillit të Ministrave, mbi përbërjen dhe ndryshimet 
në Qeveri. 

1966 4 

20 Inspektimi i Shtetit.   

454 Materiale, mbi kontroll-revizionin financiar dhe mbi 
rregulloren dhe detyrat e Inspektimit të Shtetit. 

1966 16 

455 Informacion i Inspektimit të Shtetit, mbi qarkullimin e 
kuadrove. 

1966 14 

456 Relacione dhe informacione përmbledhëse, mbi inspektimet e 
kryera nga inspektorët. 

1966 39 

457 Protokoll të mbajtur në mbledhjet e Inspektimit të Shtetit. 1966 78 

458 Informacione të Inspektimit të Shtetit, mbi organizimin e 
aksioneve të rinisë. 

1966 20 

459 Parashtresë e Inspektimit të Shtetit dhe materiale të tjera, mbi 
Arbitrazhin e Lartë Shtetëror shqyrtuar në mbledhjen e 
Këshillit të Ministrave datë 18.03.1967. 

1966 27 

21 Emigracioni.   

460 Raport për muajin dhjetor 1965, mbi trajtimin e emigrantëve si 
dhe plani inskursioneve të emigrantëve për vitin 1966. 

1966 43 

461 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
riatdhesimin e emigrantëve jugosllavë. 

1966 2 
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462 Korrespondencë e Aparatit të Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi suprimimin e Sektorit 
të Emigracionit dhe kalimin e këtij aktiviteti Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

1966 4 

22 Ankesa.   

463 Relacione dhe informacione, mbi aktivitetin e Degës së 
Ankesave. 

1966 47 

23 Fetare.   

464 Projektbuxhetet dhe raporte kontroll-revizioni të 
komuniteteve fetare. 

1966 50 

465 Diskutimet e besimtarëve në mbledhjet e përgjithshme dhe 
letra drejtuar Partisë e Qeverisë nga komunitetet fetare. 

1966 25 

466 Korrespondencë e komuniteteve fetare me Aparatin e Këshillit 
të Ministrave, mbi aprovimin e emërimit të besimtarëve në 
poste të kulteve. 

1966 25 

467 Lutje dhe ankesa të besimtarëve, mbi çështje të ndryshme 
lidhur me komunitetet fetare. 

1966 21 

468 Kërkesë e Kryesisë së Sektit Halveti, mbi njohjen e organizatës 
së saj nga Komuniteti Mysliman. 

1966 1 

469 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Shkodër, 
mbi disa ndryshime në ligjin mbi komunitetet fetare dhe të 
rregullores mbi administrimin e përgjithshëm të Kishës 
Katolike të Shqipërisë. 

1966 11 

470 Informacione të Sektorit të Komunitetit Fetar, mbi kufizimin e 
veprimtarisë së besimeve dhe ankesat e komuniteteve fetare. 

1966 25 

24 Administratë.   

471 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi rregullat për hyrjen në 
selinë e Këshillit të Ministrave së bashku me relacionin 
përkatës. 

1966 7 

472 Bilanci dhe konsumtivi për 3-mujorin e III-të të vitit 1965 dhe 
1966. 

1966 28 

473 Projektplani financiar i Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
vitin 1967. 

1966 18 
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474 Evidencë 3-mujore mbi realizimin e numrit të punonjësve dhe 
fondit të pagave për vitin 1966 të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave. 

1966 6 

475 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi porosinë e vulave në RP të Kinës. 

1966 4 

476 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi masat për kryerjen e 
disa punimeve në pallatin e Këshillit të Ministrave. 

1966 1 

25 Peshë-matje.   

477 Relacion mbi konsultat e organizuara me punonjësit 
shkencorë të Universitetit mbi organizimin shkencor të 
Drejtorisë së Peshëmatjeve. 

1966 5 

478 Procesverbale dhe korrespondencë me komitetet ekzekutive të 
rretheve, mbi suprimimin e sektorëve të peshëmatjeve, 
ndarjen e kuadrove në punë dhe mbi marrjen në dorëzim të 
materialeve që disponojnë. 

1966 53 

479 Angazhime të masave punonjëse dërguar Partisë dhe Qeverisë 
me rastin e letrës së hapur të KQ të PPSH-së. 

1966 14 

26 Sektori i Pritjes dhe Letrave të Popullit.   

1/L Letra të personave të ndryshëm drejtuar kryetarit të Këshillit 
të Ministrave ku kërkojnë të lirohen nga internimi. 

05.31.1966 - 
02.28.1968 

15 

2/L Letra e një personi nga Patosi dërguar kryetarit të Këshillit të 
Ministrave, ku ankohet se e kanë shpërngulur nga qyteti në 
fshat. 

12.20.1966 - 
05.10.1969 

50 

3/L Letër e një personi nga Tirana drejtuar shokut Manush Myftiu, 
ku ankohet për keqtrajtim. 

01.17.1966 - 
01.10.1967 

14 

27 Shtesa 1.   

480 Letër falenderimi e Qeverisë së RP të Shqipërisë drejtuar 
Qeverisë së RP të Kinës për furnizimim falas me farë patateje. 

03.05.1966 3 

481 Ftesë e Qeverisë së RD Gjermane drejtuar Qeverisë së RP të 
Shqipërisë për të marrë pjesë në panairin e Laipsigut për vitin 
1966. 

12.28.1965 - 
02.18.1966 

7 
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482 Letër këmbimi ndërmjet Qeverisë së RP të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së RP të Polonisë për pjesëmarrjen në panairin e 
Poznanit për vitin 1966. 

04.21.1966 - 
06.03.1966 

4 

483 Letër falenderimi e Kryeministrit të RD të Vietnamit për 
ndihmën e dhënë popullit vietnamez nga RP e Shqipërisë. 

04.26.1966 5 

484 Letër nga Zelanda e Re prej R.Taylar drejtuar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave për farën e patates dhe të barit. 

09.24.1966 15 

485 Studimi i Aparatit të Këshillit të Ministrave "Mbi mundësitë 
për rritjen e grumbullimit të lëkurëve dhe përmirësimin e 
cilësisë së tyre". 

07.05.1966 - 
07.20.1966 

15 

486 Letër anonime drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave me 
të cilën denoncohet nxjerrja gabim jashtëpërdorimit e 
motobarkës "Kurveleshi" si dhe informacioni i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për këtë çështje. 

01.21.1966 - 
03.24.1966 

4 

487 Organika dhe pagat për Aparatin e Këshillit të Ministrave. 04.02.1966 4 

 
 


