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2 Viti 1946.   

1 Kabineti.   

1 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave për vitin 1946. 1946 171 

2 Notë e Qeverisë Demokratike Shqiptare drejtuar Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave të Jashtëm të pesë Fuqive të Mëdha në 
Londër, për të vendosur Traktatin e Paqes me Italinë dhe 
shpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga Italia gjatë 
okupacionit. 

1946 2 

3 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare mbi 
interpretimin e ndjenjave të popullit shqiptar për pjesëmarrjen 
në OKB, Konferencën e Paqes në Paris dhe dënimin e 
kriminelëve të luftës. 

1946 360 

3/1 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare mbi 
interpretimin e ndjenjave të popullit shqiptar për pjesëmarrjen 
në OKB, Konferencën e Paqes në Paris dhe dënimin e 
kriminelëve të luftës. 

1946 300 

4 Telegrame proteste nga shqiptarët e mërguar në Rumani 
drejtuar shokut Enver Hoxha, mbi pjesëmarrjen në 
Konferencën e Paqes. 

1946 1 

5 Telegrame proteste drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
nga të gjitha krahinat e                     vendit, mbi pretendimet 
dhe provokacionet e monarko-fashistëve grekë kundër vendit 
tonë. 

1946 47 

6 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare, mbi 
dënimin e armiqëve dhe tradhëtarëve të vendit. 

1946 6 

7 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare nga 
populli, mbi pagimin e dëmeve të shkaktuara nga Italia 
Fashiste. 

1946 8 

8 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
formimit të Qeverisë Demokratike dhe hartimit të 
projektstatutit të RPSH-së. 

1946 87 

9 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
zgjedhjeve të reja të Frontit Demokratik. 

1946 87 
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10 Telegrame përshëndetjeje dhe zotime drejtuar shokut Enver 
Hoxha, me rastin e zgjedhjeve të këshillave sindikale. 

1946 7 

11 Telegrame nga populli drejtuar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare ku solidarizohen me thirrjen e Partisë për 
rindërtimin e vendit. 

1946 191 

12 Telegrame emulacioni drejtuar Qeverisë Demokratike dhe 
shokut Enver Hoxha, lidhur me garat e 1 Majit. 

1946 23 

13 Telegrame emulacioni drejtuar Qeverisë Demokratike 
Shqiptare dhe shokut Enver Hoxha lidhur me garat e 29 
Nëntorit. 

1946 7 

14 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare, me 
rastin e anulimit të koncesioneve të shoqërive të huaja në 
Shqipëri. 

1946 4 

15 Telegrame falenderimi drejtuar shokut Enver Hoxha prej 
fshatarësisë punonjëse, me rastin e përfitimit të tokave nga 
zbatimi i Reformës Agrare. 

1946 207 

16 Telegrame falenderimi drejtuar shokut Enver Hoxha, lidhur 
me ndihmat që i janë dhënë kooperativave për ngritjen e tyre. 

1946 7 

17 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, për dënimin e 
sabotatorëve të Maliqit. 

1946 8 

18 Telegrame falenderimi drejtuar Kuvendit Popullor dhe shokut 
Enver Hoxha, mbi aprovimin e projektligjit për shtetëzimin e 
pronave private. 

1946 10 

19 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike me rastin e 
ndërrimit të lekut. 

1946 1 

20 Telegrame urimi, mbi zbatimin e reformës arsimore dhe 
zotimet e punonjësve lidhur me përhapjen e arsimit e të 
kulturës si dhe mbi mbarimin e kurseve të ndryshme kundër 
analfabetizmit. 

1946 9 

21 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha nga delegatët e 
Kongresit të II-të të Gruas. 

1946 13 

22 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha nga delegatët e 
Kongresit të III-të të Rinisë. 

1946 6 
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23 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, nga delegatët e 
Kongresit të Invalidëve. 

1946 5 

24 Telegrame urimi me rastin e Vitit të Ri 1947 drejtuar Qeverisë 
dhe shokut Enver Hoxha. 

1946 23 

25 Telegrame urimi me rastin e përvjetorit të Shpalljes së RPSH-
së drejtuar shokut Enver  Hoxha. 

1946 4 

26 Telegrame urimi me rastin e 8 Marsit, drejtuar Qeverisë dhe 
shokut Enver Hoxha. 

1946 3 

27 Telegrame urimi drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare 
dhe shokut Enver Hoxha me rastin e 1 Majit. 

1946 403 

28 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha nga shqiptarët 
e mërguar si dhe nga Presidenti i Kryesisë së Këshillit 
Popullor të Sofjes, me rastin e 1 Majit. 

1946 3 

29 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
festës së 9 Majit (Dita e Fitores mbi Fashizmin). 

1946 11 

30 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
përvjetorit të Kongresit të Përmetit, (24 maj 1944). 

1946 135 

31 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
Konferencës së Pezës. 

1946 22 

32 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 10 
Korrikut. 

1946 34 

33 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
festës së Artilerisë. 

1946 1 

34 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 22 
Tetorit, kthimit të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar në 
Qeveri Demokratike. 

1946 4 

35 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
përvjetorit të Çlirimit të Tiranës. 

1946 1 

36 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 29 
Nëntorit. 

1946 93 

37 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha nga shqiptarët 
e mërguar dhe personalitetet e shoqërive të huaja me rastin e 
29 Nëntorit. 

1946 15 
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38 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 7 Prillit. 1946 48 

39 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 27 
Qershorit, ditës së masakrave nga forcat monarko-fashiste 
greke kundër popullit çam. 

1946 16 

40 Kërkesë e emigrantëve të Çamërisë në Shqipëri mbi 
riatdhesimin në vendin e tyre. 

1946 8 

41 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha mbi heqjen e festave 
zyrtare fetare si dhe lejet e zakonshme. 

1946 86 

42 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha me rastin e 
përvjetorit të Ushtrisë së Kuqe. 

1946 4 

43 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, për urimet e bëra me 
rastin e Festës Kombëtare të Republikës Bullgare. 

1946 1 

44 Telegrame drejtuar Qeverisë Demokratike Shqiptare, me 
rastin e përvjetorit të datëlindjes së shokut Josif Visarianoviç 
Stalin. 

1946 1 

45 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha nga RF Jugosllave, 
mbi përmbytjet në Shqipërinë e Jugut. 

1946 19 

46 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
nënshkrimit të marrëveshjes ekonomiko-kulturale me RF të 
Jugosllavisë. 

1946 33 

47 Telegrame indinjate dhe proteste të popullit të Vlorës mbi 
provokacionin e neofashistëve italianë kundrejt një anëtari të 
Misionit Shqiptar në Bari (Itali). 

1946 4 

48 Telegram proteste i punëtorëve dhe nëpunësve të qytetit të 
Korçës, mbi ekzekutimin e 12 republikanëve spanjollë nga 
regjimi fashist i Frankos. 

1946 1 

49 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha nga studentët 
shqiptarë, me rastin e largimit për në Jugosllavi. 

1946 7 

2 Sekretaria e Përgjithshme.   

50 Ligj, vendime të Asamblesë Kushtetuese, mbi shpalljen e 
RPSH-së. 

1946 6 

51 Dekret, mbi shpalljen e statutit të RPSH-së. 1946 26 
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52 Ligj dhe vendim i Presidiumit të Asamblesë Kushtetuese mbi 
shpalljen e rregullores së Asamblesë Kushtetuese. 

1946 20 

53 Dekret, ligj dhe vendim së bashku me materialin përkatës, për 
kthimin e Asamblesë Kushtetuese në Kuvendin Popullor dhe 
heqjen e imunitetit parlamentar disa deputetëve. 

1946 15 

54 Dekret, ligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
funksionimin e Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

1946 8 

55 Vendim i Kuvendit Popullor, mbi emërimin e shokut Enver 
Hoxha Komandat Suprem i Fuqive të Armatosura të RPSH-së. 

1946 3 

56 Vendim i Presidiumit të Asamblesë Kushtetuese, mbi 
shkarkimin e Dr.Omer Nishanit nga fumksioni i ministrit të 
Punëve të Jashtme dhe ngarkimi në këtë funksion i shokut 
Enver Hoxha. 

1946 2 

57 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe lista të ligjeve dhe 
projektligjeve të aprovuara nga Këshilli i Ministrave dhe 
Kuvendi Popullor. 

1946 68 

58 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi shpalljen e 5 Qershorit 
1946 ditë zije me rastin e vdekjes së Mihal Ivanoviç Kalinin, 
me materialin përkatës. 

1946 3 

59 Kërkesë e krahinës së Gostivarit, mbi lënien e tepricave të 
bereqetit si simbol bashkimi dhe vllazërimi të dy popujve. 

1946 2 

60 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përkrahjen që u bëjnë 
këshillat popullorë të fshatrave ushtarëve dezertorë me 
materialin përkatës. 

1946 13 

61 Dekret dhe ligj së bashku me materialin përkatës mbi ndarjen 
administrative të RPSH-së. 

1946 67 

62 Ligj i Presidiumit të Asamblesë Kushtetuese, mbi krijimin e 
Administratës Shtetërore të Elektrifikimit. 

1946 15 

63 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
krijimin e një enti autonom për rregullimin dhe administrimin 
e plazhit të Durrësit. 

1946 4 

64 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi suprimim ministrish. 1946 2 

65 Dekret, ligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin 
e ndërmarjeve shtetërore të ndërtimeve. 

1946 11 
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66 Ligj dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi krijimin e institucioneve të 
korrektimit dhe të izolimit. 

1946 4 

67 Listë dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi formimin e Këshillit të 
Higjienës dhe Profilaksisë. 

1946 2 

68 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin e prokurorive publike të RPSH-së, materialin 
përkatës. 

1946 27 

69 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin gjyqësor dhe shtyrjen e afatit të hyrjes në fuqi. 

1946 46 

70 Ligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi statutin dhe 
organizimin e Kryqit të Kuq Shqiptar, me materialin përkatës. 

1946 23 

71 Rregullore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi krijimin, organizimin dhe 
funksionimin e poliambulancave e ambulancave. 

1946 14 

72 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
organizimin dhe kompetencat e gjykatave dhe prokurorive 
ushtarake. 

1946 21 

73 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e 
Kontrollit të Shtetit me materialin përkatës. 

1946 10 

74 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
suprimimin e Këshillit Kontrollues dhe krijimin e Kontrollit 
Financiar të RPSH-së, me rregulloren përkatëse. 

1946 10 

75 Dekretligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin 
e planit të përgjithshëm të shtetit si dhe vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin e Komisionit të Planit të Shtetit. 

1946 15 

76 Vendim dhe qarkore të Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e 
projektrregulloreve Këshillit të Ministrave nga çdo institucion. 

1946 84 

77 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi kalimin e Drejtorisë 
së Statistikës në vartësi të Komisionit të Planit. 

1946 1 

78 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
ndryshimet organike në Ministrinë e Arsimit dhe krijimi i 
Degës së Planit në dikasteret qëndrore. 

1946 4 
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79 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kalimin e vartësisë së 
Seksionit Meterologjik nga Ministria e Bujqësisë dhe Pyjeve në 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 

1946 1 

80 Promemorie, mbi krijimin e Institutit Gjeodezik. 1946 4 

81 Rregullore e brendshme mbi detyrat dhe kompetencat e 
degëve dhe seksioneve të ndryshme të Drejtorisë së Punës. 

1946 11 

82 Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi emërimin si 
ministër fuqiplot dhe i dërguar i jashtëzakonshëm në Moskë, 
Koço Tashko. 

1946 1 

83 Dekretligj dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi emërimin si të dërguar të 
jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Ymer Dishnicës. 

1946 2 

84 Dekretligj dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
kompetencat e këshillave popullore. 

1946 61 

85 Vendime të Komitetit Ekzekutiv Tiranë, mbi ndryshimin e 
përbërjes së këtij komiteti. 

1946 8 

86 Kërkesë e Industrisë Vajgurore Kuçovë, për krijimin e 
Pushtetit Lokal. 

1946 1 

87 Letër e të rinjve të Nënprefekturës së Gorë-Oparit, mbi 
veprimet antipopullore të kryetarit të Nënprefekturës. 

1946 2 

88 Dekretligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi caktimin e 
flamujve për Marinën Luftarake dhe Tregtare. 

1946 1 

89 Notë e Kryetarit të Këshillit të Ministrave Gjeneral Kolonel 
Enver Hoxha, drejtuar ministrave të Punëve të Jashtme të 5 
Fuqive të Mëdha në Londër, mbi shpërblimin e dëmeve të 
luftës të shkaktuara nga Italia. 

1946 1 

90 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi krijimin e komisioneve 
pranë çdo dikasteri për të evituar dëmet e luftës në vendin 
tonë, me materialin përkatës. 

1946 6 

91 Dekretligj mbi shtetësinë shqiptare. 1946 9 

92 Ligj, mbi formimin e partive politike, shoqatave kulturore, 
shkencore e profesionale si dhe mbledhjet publike. 

1946 15 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

93 Ligj, vendime dhe qarkore së bashku me materialin përkatës, 
mbi rikrijimin dhe zgjatjen e afateve të kontrolluara të 
transkriptimit të regjistrave themeltarë të popullsisë si dhe 
puna e komisioneve për regjistrimin e popullsisë. 

1946 41 

94 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi diferencimin që duhet 
bërë në trajtimin e specialistëve italianë, gjermanë, sovjetikë e 
jugosllavë. 

1946 2 

95 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi kryerjen e formaliteteve 
nga personat që dalin jashtë shtetit. 

1946 2 

96 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi ftesat e dërguara vendit tonë për 
pjesëmarrje në Kongresin e Bashkimit Postar etj. 

1946 25 

97 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e rregullave 
protokollare dhe mbi marrëdhëniet me përfaqësuesit e huaj në 
raste ceremonie. 

1946 2 

98 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e organizimit 
të ceremonive zyrtare si dhe mbi pjesëmarrjen e vendit tonë 
në festa ndërkombëtare, me materialin përkatës. 

1946 8 

99 Promemorie e Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi veshjet që 
duhet të kenë personalitetet zyrtare. 

1946 3 

100 Vendime, qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi mënyrën e dokumentimit të 
shpenzimeve që bëjnë delegacionet tona qeveritare jashtë 
shtetit. 

1946 11 

101 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi përgatitjen dhe shtypjen e 
pasaportave për personat që dalin jashtë shtetit. 

1946 16 

102 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
mbi pajisjen e personelit diplomatik me lejeqarkullimi. 

1946 3 

103 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi furnizimin me sende ushqimore të 
trupit diplomatik. 

1946 5 
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104 Dekretligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pajisjen 
e shtetasve me pasaporta si dhe mbi qëndrimin e të huajve në 
Shqipëri. 

1946 17 

105 Memorandum dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me Misionin Amerikan, mbi takimin e shokut Enver Hoxha 
me këtë mision, në lidhje me shpërndarjen e ndihmave. 

1946 5 

106 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin 
Amerikan, mbi dërgimin e ligjeve për trashëgiminë dhe mbi 
Kodin Civil të shtetit të Pensilvanisë së SHBA-së. 

1946 7 

107 Njoftim i Misionit Amerikan mbi ngarkimin e Legatës 
Franceze në Shqipëri, për ruajtjen e pronave të tij në Shqipëri. 

1946 1 

108 Korrespondencë e Misionit Ushtarak të SHBA-së me Qeverinë 
Demokratike Shqiptare, mbi censurën e kabllove telegrafike 
dhe postare në Shqipëri dhe lidhjet me botën e jashtme. 

1946 9 

109 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi refuzimin e ardhjes në vendin tonë të dy 
përfaqësuesve nga Nju Jorku. 

1946 2 

110 Kërkesë e Ministrisë së Asistencës Sociale, mbi marrëveshjen 
me Misionin Ushtarak Sovjetik në Tiranë, për një leje të një 
nëpunësi shqiptar për të parë shtëpitë dhe kopshtet në 
Bashkimin Sovjetik. 

1946 1 

111 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e 
firmës "BATA" Çekosllavaki për zhvillimin e tregtisë me 
vendin tonë. 

1946 1 

112 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pranimin e 300 punëtorëve shqiptarë 
për të punuar në fabrikat çekosllovake. 

1946 2 

113 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ekonomisë, mbi përgatitjen e materialeve për pjesëmarrjen e 
vendit tonë në Panairin e Pragës. 

1946 5 

114 Memorandum i Komitetit Antifashist të Emigrantëve Çamë 
drejtuar OKB-së, mbi masakrat e shovinistëve grekë kundrejt 
minoritetit çam. 

1946 6 
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115 Kërkesë e Ministrisë së Postës dhe Telekomunikacioneve të 
Italisë drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Postave në 
Shqipëri, mbi vendosjen e vijave postare ndërmjet dy 
vendeve. 

1946 2 

116 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi 
refuzimin e Kryqit të Kuq Italian për shkëmbim të 
burgosurish. 

1946 4 

117 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes, mbi dërgimin e të dhënave rreth pretendimeve të 
qarqeve reaksionare italiane. 

1946 4 

118 Kërkesë e përfaqësuesit amerikan Jakobo, mbi largimin e katër 
shtetasve italianë që janë në shërbim të Misionit Amerikan. 

1946 3 

119 Ligj mbi ratifikimin e Traktatit të Miqësisë dhe ndihmës 
reciproke ndërmjet RPSH-së dhe RFJ-së. 

1946 5 

120 Vendime të Kuvendit Popullor, mbi ratifikimin e marrëveshjes 
për bashkëpunimin  ekonomik midis RP të Shqipërisë dhe RF 
të Jugosllavisë. 

1946 10 

121 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndalimin e kërkesave të 
drejtpërdrejta drejtuar Legatës Shqiptare në Beograd. 

1946 2 

122 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi marrëveshjen me Qeverinë Jugosllave, 
për të lejuar refugjatët kosovarë për tërheqjen e prodhimeve 
bujqësore. 

1946 5 

123 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi nxjerrjen e ligjit për dhënie shtetësi 
shqiptare. 

1946 1 

124 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi akordim pensionesh shtetasve 
jugosllavë që kanë punuar në vendin tonë gjatë okupacionit. 

1946 6 

125 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi rregullin e dërgimit të delegacioneve 
në Jugosllavi. 

1946 2 
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126 Kërkesë e Legatës Jugosllave, mbi dërgimin e të dhënave për 
tërmetin e vitit 1905. 

1946 2 

127 Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë mbi vrasjen nga rojet 
jugosllave të një nënshtetasi shqiptar. 

1946 1 

128 Dekret, promemorie dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Komitetin 
Ekzekutiv të Kukësit, mbi rivendosjen e trafikut kufizor midis 
Shqipërisë dhe Jugosllavisë. 

1946 8 

129 Ligj dhe vendime së bashku me materialin përkatës, mbi 
trafikun kufizor të vendit tonë me Jugosllavinë, pajisjen e 
popullsisë me letërnjoftime si dhe mbi denoncimin e armëve. 

1946 11 

130 Dekrete dhe marrëveshje me materialin përkatës, mbi 
vendosjen e trafikut ajror e detar me Jugosllavinë. 

1946 34 

131 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi shkëmbimin e notave midis RP të 
Shqipërisë dhe RF të Jugosllavisë. 

1946 1 

132 Telegrame të Këshillit të Ministrave drejtuar Komitetit 
Ekzekutiv Vlorë dhe Kantierit Kuçovë, mbi vizitat e 
delegacionit jugosllav në këto vende. 

1946 2 

133 Kërkesë e ministrit jugosllav në Shqipëri, për rregullimin e 
klasifikimit të gjeometrave jugosllavë dhe të kursit zyrtar të 
monedhës. 

1946 2 

134 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes, mbi sjelljet e dyshimta të pëfaqësuesit të Kryqit të 
Kuq Amerikan në Portin e Durrësit. 

1946 1 

135 Raporte, mbi dëmet e luftës së shkaktuar në sektorin e 
bujqësisë dhe arkeologjisë. 

1946 14 

136 Protokolle, mbi themelimin e shoqërive shqiptaro-jugosllave 
për ndërtimin dhe shfrytëzimin e rrugëve të hekurta, të 
ngritjes së centraleve elektrike etj. 

1946 41 

137 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Kulturës Fizike e Sportive, mbi parashikimin e buxhetit të 
fiskulturës në buxhetin lokal të prefekturës. 

1946 4 
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138 Raport i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi gjendjen 
ndërkombëtare të Shqipërisë dhe detyrat e Qeverisë Shqiptare 
në politikën ndërkombëtare. 

1946 6 

139 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi thjeshtësimin e 
korrespondencës në marrjen e masave për dërgimin e lajmeve 
të plota ATSH-së lidhur me punën që bëhet për rindërtimin e 
vendit. 

1946 6 

140 Telegrame falenderimi dërguar personave të ndryshëm nga 
shoku Enver Hoxha, për urimet e dërguara me rastin e 
formimit të Qeverisë së Re. 

1946 8 

141 Korrespondencë mbi marrjen e masave nga qeveria për 
zhdukjen e analfabetizmit në Shqipëri. 

1946 2 

142 Raporte mujore të Seksionit të Arsimit Durrës, mbi planin, 
realizimin dhe aktivitetin arsimor në Prefekturën e Durrësit. 

1946 7 

143 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Këshillin 
Ekonomik, mbi organizimin e Kryeministrisë. 

1946 15 

144 Plan pune i shërbimit meterologjik për vitin financiar 1946-
1947. 

1946 5 

145 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi vazhdimin e fushatës 
për mbledhjen e materialeve dokumentare të Luftës 
Nacionalçlirimtare, me materialin përkatës. 

1946 3 

146 Raport mbi organizimin e Radio Beogradit, mbi gjendjen e 
sotme të stacionit tonë si dhe organizimin e Radio Tiranës, me 
materialin përkatës. 

1946 23 

147 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi një racionalizim më të 
drejtë të automjeteve. 

1946 2 

148 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi përqëndrimin e shtypit 
dhe të publikacioneve për vendet e huaja në Mesagjerinë e 
Shtypit. 

1946 1 

149 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Agjencinë 
Telegrafike Shqiptare, mbi disa gabime të bëra nga ATSH-ja 
me rastin e shkëmbimit të notave mbi rivendosjen e trafikut 
kufizor midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë. 

1946 2 
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150 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e 
seksioneve ekonomike pranë komiteteve ekzekutive të 
prefekturave. 

1946 1 

151 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botërore dhe Radio Tiranën, mbi kufizimin e 
emisioneve si dhe mbi kalimin e Radiostacionit të Laprakës në 
vartësi të Radio Tiranës. 

1946 5 

152 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Qendrën e Kryqit 
të Kuq Shqiptar dhe Komitetin Ekzekutiv të Prefekturës së 
Shkodrës, mbi administrimin dhe ndihmën që duhet dhënë 
Strehës së Re në Laprakë e shtëpive të fëmijëve. 

1946 5 

153 Qarkore e Ministrisë së Arsimit, mbi dërgimin e shifrave 
statistikore të shoqërive dhe klubeve si dhe mbi ndeshjet e 
zhvilluara prej vitit 1944-1946. 

1946 5 

154 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shtypit dhe Propagandës, mbi krijimin e Entit Kinematografik 
Shqiptar. 

1946 2 

155 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Kulturës dhe Arteve, mbi dërgimin e informatave për 
organizimin e turizmit në Jugosllavi. 

1946 3 

156 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dërgimin e studentëve shqiptarë në 
Jugosllavi për studime. 

1946 3 

157 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me Komitetin 
Ekzekutiv të Prefekturës së Peshkopisë, mbi kërkesën e 
katundit Kërçisht për hapjen e një shkolle në gjuhën 
maqedonase. 

1946 1 

158 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s mbi dëbimin nga Shqipëria të disa personave të 
padëshiruar të këtij misioni për veprimtarinë e tyre 
armiqësore kundër vendit tonë. 

1946 22 
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159 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
komitetet ekzekutive, mbi marrjen e masave në lidhje me 
marrëdhëniet me Misionin e UNRRA-s për të evituar 
veprimtarinë e tyre në dëm të interesave të vendit tonë si dhe 
pengesat që i dalin këtij misioni. 

1946 59 

160 Orvatje përgënjeshtrimi të Misionit UNRRA, mbi botimin e 
artikullit në gazetën "Bashkimi" për ndihmën që jep UNRRA 
tradhëtarëve shqiptarë në Itali. 

1946 6 

161 Letër e Çekrezit drejtuar delegatit shqiptar në OKB mbi 
qëndrimin e qeverisë amerikane për pranimin e Shqipërisë në 
OKB. 

1946 3 

162 Letër e Fan S Nolit drejtuar Kryqit të Kuq Shqiptar mbi 
marrëdhëniet e këtij të fundit me Kryqin e Kuq Amerikan. 

1946 1 

163 Raporte, relacione, pasqyra, evidenca dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me UNRRA-n, mbi problemet e 
furnizimit, shpërndarjes dhe ndihmës së dhënë nga kjo 
organizatë RPSH-së. 

1946 364 

163/1 Raporte, relacione, pasqyra, evidenca dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me UNRRA-n, mbi problemet e 
furnizimit, shpërndarjes dhe ndihmës së dhënë nga kjo 
organizatë RPSH-së. 

1946 422 

163/2 Raporte, relacione, pasqyra, evidenca dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me UNRRA-n, mbi problemet e 
furnizimit, shpërndarjes dhe ndihmës së dhënë nga kjo 
organizatë RPSH-së. 

1946 242 

163/3 Raporte, relacione, pasqyra, evidenca dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me UNRRA-n, mbi problemet e 
furnizimit, shpërndarjes dhe ndihmës së dhënë nga kjo 
organizatë RPSH-së. 

1946 231 

164 Letra dhe korrespondencë e shkëmbyer midis Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave shokut Enver Hoxha dhe drejtorit të 
pëgjithshëm të UNRRA-s W Z Laguardia mbi riatdhesimin e 
shtetasve shqiptarë që ndodhen në Amerikë. 

1946 11 
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165 Fjalimi i mbajtur nga i dërguari i Shqipërisë në Këshillin e 
Përgjithshëm të UNRRA-s në Londër si dhe telegrame të 
UNRRA-s rreth shpërndarjes së ndihmave në vende të 
ndryshme. 

1946 13 

166 Notë e Kryetarit të Qeverisë Shqiptare drejtuar drejtorit të 
përgjithshëm të UNRRA-s  H Lehman, mbi furnizimet e 
UNRRA-s në Shqipëri dhe ndërprerjen e këtyre ndihmave, me 
materialin përkatës. 

1946 13 

167 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s në Shqipëri, mbi instalimin e një stacioni 
radiotelegrafik për Misionin e UNRRA-s si dhe mbi një 
përjashtim nga taksat postë-telegrafike të Misionit të UNRRA-
s. 

1946 16 

168 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s në Shqipëri, mbi vizitat mjekësore të doktor 
Fitzgerald në emigrantët çamë si dhe ushtrimin e veprimtarisë 
së tij kundër pushtetit nëpërmjet këtyre vizitave. 

1946 8 

169 Rezoluta të sesionit të Këshillit të Ministrave të UNRRA-s mbi 
përgatitjen e Sesionit të 3-të, 4-të, 5-të, 6-të të Këshillit të 
UNRRA-s si dhe ftesat përkatëse drejtuar Qeverisë sonë për të 
marrë pjesë në këto sesione. 

1946 57 

170 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi rregullimin e pasurive të lëna nga shtetasit 
italianë. 

1946 3 

171 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s mbi lejimin e ardhjes në Shqipëri të përfaqësuesit të 
shqiptarëve të Australisë. 

1946 4 

172 Mbi kërkesën që bën shoqëria "Amerikan Near East 
Foundation" për të rifilluar veprimtarinë e saj në vendin tonë. 

1946 4 

173 Telegrame dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
drejtorin e përgjithshëm të UNRRA-s, mbi dhënien e 
ndihmave për dëmet e shkaktuara nga inondatat në 
Shqipërinë e Jugut. 

1946 8 
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174 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s mbi kontrollin e përdorimit të automjeteve si dhe 
rivendosjen e shenjave në makinat e ardhura nga UNRRA. 

1946 13 

175 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s në Shqipëri, mbi ndalimin e qarkullimit të 
pasagjerëve me automjetet e UNRRA-s. 

1946 5 

176 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi shërbimin në port gjatë shkarkimit të anijeve 
me furnizime nga UNRRA. 

1946 4 

177 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi avionët e UNRRA-s që vijnë në vendin tonë. 

1946 5 

178 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi shkëmbimin e të hollave me monedhën e re si 
dhe bllokimin e kredive të UNRRA-s. 

1946 10 

179 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi zbatimin e ligjit financiar mbi denoncimin e 
valutave dhe divizave të huaja. 

1946 3 

180 Vendim i Këshillit të UNRRA-s mbi pagimin me këste të 
furnizimive nga UNRRA. 

1946 3 

181 Kërkesë e Misionit të UNRRA-s mbi vazhdimin e vëzhgimeve 
për shpërndarjen e drithit nga ana e këtij misioni. 

1946 1 

182 Njoftim i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, mbi sjelljen e 
pjesëve të këmbimit për aparatet telegrafike. 

1946 1 

183 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komisionin 
Interministerial dhe Ministrinë e Shtypit dhe Propagandës, 
mbi sjelljen e letërshtypit në Shqipëri nga UNRRA. 

1946 6 

184 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi dërgimin e njoftimeve për materialet që 
disponon shteti ynë për eksport. 

1946 12 

185 Informatë mbi veprimtarinë armiqësore kundër vendit tonë të 
nënkryetarit të Misionit të UNRRA-s. 

1946 1 

186 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi bashkëpunimin armiqësor të Misionit UNRRA 
për arratisjen e inxhinierëve italianë. 

1946 3 
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187 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi interpretimin e artikullit të 5-të të 
marrëveshjes midis UNRRA-s dhe Qeverisë sonë. 

1946 3 

188 Përpjekjet e Misionit të UNRRA-s për të zhdukur gjurmët e 
pjesëmarrjes së saj në veprimet antishqiptare. 

1946 2 

189 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi pjesëmarrjen e anëtarëve të UNRRA-s në 
sabotimin e Maliqit. 

1946 4 

190 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi përgënjeshtrimin e lajmeve falso të botuara në 
gazetën "New York Times". 

1946 5 

191 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s dhe Ministrinë e Ekonomisë, mbi publikimin në 
shtyp të ndihmave nga UNRRA. 

1946 11 

192 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi procedurën e re të 
pritjes në vendin tonë të anëtarëve të Misionit të UNRRA-s. 

1946 1 

193 Njoftim i Misionit të UNRRA-s mbi anulimin e vizitës së 
drejtorit të përgjithshëm të UNRRA-s në Shqipëri si dhe mbi 
dorëheqjen e tij nga detyra. 

1946 4 

194 Njoftim i Misionit të UNRRA-s, mbi dorëheqjen e kryetarit të 
Misionit të UNRRA-s në Shqipëri Cakley Hill dhe 
zëvendësimi e tij nga Peter Floud. 

1946 4 

195 Procesverbal i mbledhjes midis autoriteteve tona dhe 
përfaqësuesve të UNRRA-s, mbi mënyrën e funksionimit të 
këtij misioni në Shqipëri. 

1946 6 

196 Njoftim i Misionit të UNRRA-s, mbi ndryshimet e personelit 
drejtues të këtij misioni. 

1946 9 

197 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi emërimet dhe pushimet e personelit të 
UNRRA-s dhe shqiptarëve të marrë në shërbim të këtij 
misioni. 

1946 151 

198 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi personelin dhe detyrat e këtij misioni. 

1946 25 
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199 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi mosrespektimin e rregullave të qarkullimit 
nga personeli i këtij misioni. 

1946 16 

200 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s mbi mënyrën e pagimit të orëve të punës jashtë 
orarit zyrtar për personelin shqiptar pranë UNRRA-s. 

1946 4 

201 Njoftim i Misionit UNRRA, mbi kredinë që ka akorduar 
Qeveria Norvegjeze për shtetet që marrin ndihmë nga 
UNRRA. 

1946 3 

202 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi riatdhesimin e nënshtetasve shqiptarë në 
vendin tonë. 

1946 35 

203 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi riatdhesimin e Emin Shaban Kuçukut. 

1946 13 

204 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi riardhesimin e shtetasve të huaj që ndodhen 
në Shqipëri. 

1946 106 

205 Vendime të Këshillit Ekonomik, mbi shfrytëzimin e degëve të 
industrisë, krijimin e ndërmarrjeve të ndryshme, furnizimet 
nga UNRRA, riparimin e depove, çmimet e artikujve të 
ndryshëm etj. 

1946 38 

206 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi njohjen e Qeverisë 
Spanjolle. 

1946 1 

207 Letër e Departamentit Politik Federal të Zvicrës, mbi aderimin 
e vendit tonë në Konventën Postare. 

1946 8 

208 Telegram i Këshillit të Ministrave drejtuar delegacionit 
shqiptar në Gjenevë, mbi dërgimin e statistikave për 
shpërndarjen e ndihmave të reparacioneve. 

1946 3 

209 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
pranimin e vendit tonë në Organizatën Ndërkombëtare 
Meteorologjike dhe mbi pagimin e kuotizacioneve në 
organizatën OIR. 

1946 17 
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210 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Ministrinë e Mbrojtjes, mbi informatat që kërkon Konferenca 
Ndërkombëtare Balltike dhe Detare për ditët e festave në 
vendin tonë. 

1946 4 

211 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi komunikimin e çmimit Nobel. 

1946 2 

212 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
riatdhesimin e shtetasve shqiptarë që ndodhen në Greqi. 

1946 5 

213 Letër e Komitetit Internacional të Kryqit të Kuq në Gjenevë, 
mbi riatdhesimin e robërve gjermanë që ndodhen në Shqipëri. 

1946 2 

214 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi kërkesat për 
riatdhesimin e shtetasve shqiptarë që mbahen arbitrarisht prej 
Qeverisë Greke. 

1946 2 

215 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi notën që ka marrë 
Qeveria Jugosllave nga Ambasada Franceze në Beograd, mbi 
zbulimin dhe riatdhesimin e nazistëve "të fshehur" në 
territorin e vendit tonë. 

1946 2 

216 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
arratisjen e elementëve kundërshtarë dhe mbi dorëzimin e 
tyre. 

1946 9 

217 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi caktimin e ujrave 
territoriale. 

1946 1 

218 Dekret, vendim i Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi krijimin e Policisë Popullore. 

1946 29 

219 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
tërheqjen e materialit topografik që gjendet në Institutin 
Gjeografik të Firences dhe Vjenës. 

1946 4 

220 Dekretligj, mbi shërbimin ushtarak të detyruar dhe stërvitjet 
paraushtarake të shtetasve. 

1946 13 

221 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
pajisjen me roba civile të ushtarakëve. 

1946 8 
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222 Lista dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Mbrojtjes dhe komitetet ekzekutive, mbi 
regjistrimin e mushkave që nevojiten për ushtrinë. 

1946 35 

223 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi ndalimin e personave të pazëvendësueshëm 
në punë për kryerjen e shërbimit ushtarak. 

1946 4 

224 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ndalimin e çminimit të fushave të minuara pa autorizim të 
Ministrisë së Mbrojtjes. 

1946 4 

225 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mospengimin e 
paraushtarakëve në stërvitje. 

1946 2 

226 Raporte vjetore dhe mujore të komiteteve ekzekutive të 
prefekturave, mbi analizën dhe punët në degët e ndryshme të 
industrisë, tregtisë dhe furnizimit të popullit për vitin 1946. 

1946 158 

227 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
komitetet ekzekutive, mbi konditat e vështira ekonomike të 
krahinave, të krijuara nga lufta. 

1946 10 

228 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
administrimin e pasurive të lëna trashëgim shtetit tonë nga 
shtetasit shqiptarë jashtë atdheut. 

1946 13 

229 Vendime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen 
në shërbim të shtetasve jugosllavë e shqiptarë. 

1946 25 

230 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
agjitacionin që duhet bërë me emigrantët shqiptarë në 
Amerikë, Australi etj. për t'u ardhur në ndihmë popullit 
shqiptar të shkatëruar nga lufta. 

1946 3 

231 Dekret i Kuvendit Popullor, mbi shlyrjen e huave që kanë 
lindur para datës 29 Nëntor 1944, me materialin përkatës. 

1946 6 

232 Dekretligj i Kuvendit Popullor, mbi kontrollin e pasurive të 
vëna gjatë regjimeve të kaluara prej funksionarëve dhe 
sipërmarrësve të shtetit, me materialin përkatës. 

1946 3 

233 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi anulimin e 
kontratës së koncesionit për ndriçim elektrik të Durrësit nga 
shoqëria "Stamles". 

1946 12 
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234 Promemorie e Këshillit të ish-shoqërisë"Stamles" me të cilën 
mundohen të fshehin fitimet, spekulimet etj. 

1946 5 

235 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi lutjet e aksionistëve të shoqërisë "SITA" për 
uljen e tatimit të jashtëzakonshëm. 

1946 18 

236 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
pagimin e gjobave nga  aksionistët e shoqërive "SITA" dhe 
"Stamles". 

1946 9 

237 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe komitetet ekzekutive, mbi pasurinë e Naime 
Bushatit dhe George Notit. 

1946 15 

238 Letër e Reshat Kokobobos drejtuar shokut Enver Hoxha, mbi 
kalimin e shtëpive të tija pronë shtetërore. 

1946 2 

239 Dekret mbi krijimin e komisioneve lokale për konfiskimin e 
pasurive. 

1946 14 

240 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi shtetëzimin e 
banesave dhe hoteleve, me materialin përkatës. 

1946 10 

241 Dekret dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
shtetëzimin e ofiçinave dhe mjeteve bujqësore, me materialin 
përkatës. 

1946 22 

242 Dekret, mbi shtetëzimin pa shpërblim të të gjitha fabrikave të 
miellit, makaronave e të tjerë, së bashku me vendimet e 
Këshillit të Ministrave dhe materialin përkatës. 

1946 25 

243 Dekret dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtëzimin e 
farmacive private etj. 

1946 11 

244 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e industrive, 
kantiereve dhe materialeve të ndërtimit. 

1946 11 

245 Dekret mbi shtetëzimin e ndërtesave private, hoteleve, 
dyqaneve etj. së bashku me materialin përkatës. 

1946 7 

246 Dekret, mbi shtetëzimin e disa tokave për krijimin e disa 
fermave shtetërore. 

1946 3 

247 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shtetëzimin e 
industrive dhe kantiereve të material-ndërtimit. 

1946 2 
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248 Dekret i Presidimit të Kuvendit Popullor, mbi anulimin e 
shitjeve të tokave në plazhin e Durrësit dhe shtetëzimin e 
ndërtesave të ngritura mbi të. 

1946 3 

249 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Gjirokastrës dhe Ministrinë e Financave, mbi 
pezullimin e veprimeve të sekuestrimit dhe shpërndarjen e 
sendeve të dyqanit të Marko Botinos. 

1946 12 

250 Qarkore e komisionit provizor për administrimin e firmave të 
huaja të konfiskuara, mbi detyrat e Komisionit të 
Administratës së Firmave të Huaja. 

1946 6 

251 Raport mbi mosnjohjen e detyrimeve që rrjedhin nga objektet 
e shtetëzuara. 

1946 1 

252 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi konfiskimin e pasurive 
të kriminelëve të luftës dhe armiqëve të popullit, me 
materialin përkatës. 

1946 29 

253 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi shtetëzimin e një godine për 
administrimin e PTT-së Lushnje. 

1946 2 

254 Raport justifikues, mbi anulimin e koncesioneve të ndryshme 
(elektrike, minerale etj.). 

1946 7 

255 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
konfiskim dhe rekuizim pasurish. 

1946 11 

256 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi rekuizimin e materialeve të ndërtimit vetëm 
me aprovimin e Ministrisë së Punëve Botore. 

1946 4 

257 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
komitetet ekzekutive, mbi sekuestrim pasurie dhe të hollash. 

1946 7 

258 Promemorie e pronarëve të shtypshkronjave "Gutengerg" etj., 
mbi krijimin e Kooperativës së Shtypshkronjave. 

1946 1 

259 Dekret dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e 
kooperativave. 

1946 15 

260 Qarkore e Ministrisë së Punëve Botore mbi ndalimin e fillimit 
të punimeve për hapjen e centraleve elektrike pa autorizim. 

1946 1 
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261 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi përdorimin e energjisë 
elektrike. 

1946 2 

262 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s mbi përdorimin dhe ruajtjen e makinerive të sjella 
nga UNRRA për centralin e Ujësjellësit të Tiranës. 

1946 5 

263 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi shkarkimin e gjeneratorëve në port. 

1946 5 

264 Vendim i Komitetit Ekzekutiv Shkodër, mbi detyrimet që kanë 
karshi shtetit fabrikat private të miellit në Shkodër. 

1946 7 

265 Telegram shifër i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në 
shërbim të një tekniku bulmetrash. 

1946 1 

266 Raport mbi gjendjen e kantierit Kuçovë. 1946 55 

267 Vendim i Këshillit të Ministrave, për aprovimin e rregullores 
dhe tarifës së analizave që kryen laboratori kimik. 

1946 16 

268 Raporte mbi zhvillimin e artizanatit për vitin 1946. 1946 11 

269 Promemorie e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi nevojën 
e disa specialistëve të huaj. 

1946 5 

270 Pasqyrë statistikore mbi sasinë e tokës së mbjellë. 1946 1 

271 Lista e tokave të shtetit dhe e privatëve të mëdhenj të 
prefekturave të ndryshme. 

1946 18 

272 Kërkesë e Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së Peshkopisë, 
mbi marrjen e pasurive personave që largohen nga Shqipëria. 

1946 1 

273 Dekret mbi denoncimin e tokave të jetërsuara me çdo titull 
pas datës 19 janar 1945. 

1946 4 

274 Dekret dhe vendim i Këshillit të Ministrave mbi Reformën 
Agrare, me materialin përkatës. 

1946 35 

275 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi fshatrat që dëshirojnë të 
krijojnë kooperativat bujqësore, me materialin përkatës. 

1946 17 

276 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi shpejtimin e mbjelljeve. 

1946 1 

277 Pasqyrë statistikore analitike e prodhimeve të vona. 1946 2 

278 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen e pasurisë 
shtetërore nga shpërdorimet. 

1946 1 
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279 Kërkesë e bujqve të fshatit Metali dhe Çerven, për faljen e të 
tretave të vitit. 

1946 4 

280 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi zgjatjen e afatit të shlyrjes së 
kredive. 

1946 3 

281 Dekret, mbi anulimin e shitjeve të tokave. 1946 7 

282 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore, komitetet ekzekutive etj., mbi dëmet që janë 
bërë nga inondatat. 

1946 45 

283 Raport i Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së Elbasanit, mbi 
masat e marra për luftimin e karkalecit. 

1946 2 

284 Kërkesë e Ministrisë Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi sjelljen e 
barnave insekticide nga UNRRA për luftimin e karkalecit. 

1946 1 

285 Dekret mbi anulimin e koncesionit për tharjen e liqenit të 
Maliqit si dhe mbi humbjen e të drejtave që gëzonte ky 
koncesion, me materialin përkatës. 

1946 22 

286 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi forcat vullnetare që punojnë për tharjen e 
kënetës së Maliqit. 

1946 1 

287 Statuti, mbi krijimin e kooperativave për administrimin e 
kanalit ujitës të fshatit Dukat. 

1946 3 

288 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive dhe dikasteret, mbi zbatimin e planeve të 
bonifikimit e të ujitjes së tokave. 

1946 19 

289 Plane punimi të frutikulturës së prefekturave Gjirokastër dhe 
Vlorë. 

1946 11 

290 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së Durrësit, 
mbi çmimet e prodhimeve pyjore, bujqësore e blegtorale, me 
materialin përkatës. 

1946 7 

291 Qarkore e Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, mbi disiplinimin 
e shërbimit veterinar. 

1946 11 
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292 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Prefekturës së Shkodrës dhe Ministrinë e 
Financave, mbi interpretimin e qarkores për ndalimin e 
gjuetisë në rezervuarin e Lezhës. 

1946 5 

293 Memorandum, relacion dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me komitetet ekzekutive, mbi sistemimin dhe 
rregullimin e çamëve në qarqe të ndryshme. 

1946 92 

294 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e fondit të rindërtimit. 

1946 4 

295 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi organizimin e ekspozitës së rindërtimit. 

1946 18 

296 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi njoftimet që duhen të 
jepen në të gjitha organizmat e shtypit për të popullarizuar 
veprat e rindërtimit që inagurohen. 

1946 2 

297 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi objektivat që parashikohet për t'u ndërtuar 
gjatë viteve 1946-1947. 

1946 2 

298 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi shpejtimin e dërgimit të 
dokumentacioneve të ndërtimit. 

1946 2 

299 Raport i Ministrisë së Punëve Botore, mbi prokurimin e ujit të 
pijshëm në fushën e Shtoit. 

1946 2 

300 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kryerjen e kalkulimeve 
statistikore. 

1946 2 

301 Qarkore e Ministrisë së Punëve Botore, mbi lëshimin e kredive 
për shpenzime në ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve. 

1946 1 

302 Qarkore e Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
lejimin e muratorëve në punë. 

1946 59 

303 Plan i tremujorit të II-të të ndërtimit të veprave social-
kulturore në Prefekturën e Beratit. 

1946 2 

304 Qarkore udhëzuese e Ndërmarrjes Shtetërore të Ndërtimeve, 
mbi mbajtjen e llogarive nga ndërmarrjet e ndërtimit. 

1946 13 

305 Dekret, mbi krijimin dhe funksionimin e Drejtorisë së 
ATASH-it dhe rregullimin e disiplinimin e komunikacioneve 
e transporteve tokësore, ajrore e detare. 

1946 22 
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306 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi formimin e komisionit 
pranë Ministrisë së Punëve Botore për rregullimin e 
komunikacionit si dhe mirëmbajtjen e automjeteve të sjella 
nga UNRRA. 

1946 54 

307 Ligj, mbi ndryshimin e ligjit për tarifën e transportit si dhe 
mbi shpenzimet e bëra nga Kryqi i Kuq. 

1946 15 

308 Raport i Drejtorisë së ATASH-it, mbi automjetet që disponon 
dhe shpërndarjen e tyre. 

1946 1 

309 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e 
automjeteve që disponon ATASH me qëllim që të evitohen 
shpenzimet e tepërta të Arkës së Shtetit. 

1946 9 

310 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi qarkullimin e 
udhëtarëve, me materialin përkatës. 

1946 23 

311 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi rekuizimin dhe kthimin 
e mjeteve të transportit për luftimin e karkalecit. 

1946 35 

312 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave mbi kompetencat e 
kapitenarive të porteve. 

1946 4 

313 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi shitjen e një 
ndërtese Legatës Sovjetike në Tiranë. 

1946 4 

314 Ligj, mbi emërtimin e pullave postare dhe vënien në përdorim 
të tyre. 

1946 42 

315 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi syrzharzhimin e një sasie pullash 
postare me mbitaksë në favor të Kryqit të Kuq Shqiptar, me 
materialin përkatës. 

1946 7 

316 Ligj mbi zgjatjen e afatit të shitjes së pullave postare. 1946 3 

317 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagesën e 
korrespondencës nga administrata shtetërore dhe 
parashtetërore, me materialin përkatës. 

1946 7 

318 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e 
korrespondencës. 

1946 5 

319 Qarkore të Këshillit të Ministrave mbi vendosjen e aparateve 
telefonikë si dhe likujdimin e detyrimeve të krijuara nga 
organet e PTT-së. 

1946 40 
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320 Ligje dhe vendime së bashku me materialin përkaktës, mbi 
Buxhetin e Shtetit për ushtrimin financiar të vitit 1946-1947. 

1946 146 

321 Ligje dhe vendime së bashku me materialin përkatës, mbi 
krijimin e kapitujve të rinj në buxhete për shpenzimet që bëjnë 
ministritë për vitin 1946-1947. 

1946 69 

322 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi ndryshimin në 
gjendjen e parapamjeve dhe shpenzimeve të ushtrimit 
financiar për vitin 1945-1946 dhe mbi buxhetin e të ardhurave 
dhe të shpenzimeve në hotel "Dajti" dhe Fabrikën e Cigareve 
Durrës. 

1946 21 

323 Ligj mbi shpërblimin e pjesëtarëve të Asamblesë Kushtetuese 
dhe të Presidiumit si dhe mbi krijimin e buxhetit të 
Asamblesë. 

1946 4 

324 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e fondit të 
Asistencës Sociale në buxhetin e komiteteve ekzekutive. 

1946 3 

325 Ligje dhe vendime me materialin përkatës, mbi nxjerrjen e të 
ardhurave shtetërore. 

1946 20 

326 Dekret dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi kryerjen e 
shërbimit të thesarit të Bankës së Shtetit dhe modifikimin e 
nenit 15 të rregullores mbi këtë ligj. 

1946 20 

327 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi krijimin e 
Arkës së Përgjithshme të Shtetit. 

1946 4 

328 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
për kontrollimin e aktivitetit të Bankës së Shtetit si dhe mbi 
zëvendësimin e disa banknotave të ish-Bankës Kombëtare. 

1946 12 

329 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
ndalimin e kredive nga legatat shqiptare. 

1946 7 

330 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
dërgimin e subvencionit të Prefekturës së Korçës dhe 
Gjirokastrës. 

1946 15 

331 Qarkore e Bankës së Shtetit Shqiptar mbi likujdimin e 
tatimeve të jashtëzakonshme, me materialin përkatës. 

1946 9 
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332 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi uljen e tatimeve të disa personave, 
me materialin përkatës. 

1946 16 

333 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për modifikimin e 
dispozitave të ligjit për tatimet e prodhimeve bujqësore si dhe 
mbi faljen e tatimeve, me materialin përkatës. 

1946 15 

334 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi tatimet e 
ndërtesave dhe tokave. 

1946 5 

335 Ligje dhe dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi taksat e pijeve 
alkoolike, duhanit, pullave, fletëthirrjeve telefonike dhe 
dokumenteve gjyqësore. 

1946 75 

336 Ligj mbi taksat për shërbimet telefonike dhe telegrafike. 1946 2 

337 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përjashtimin nga taksa e 
naftës, benzinës dhe vajrave lubrifikante. 

1946 2 

338 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi modifikimin 
e tarifës së doganave për pakot e sjella nga jashtë. 

1946 11 

339 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi sigurimin e valutës për 
studentët që shkojnë jashtë shtetit. 

1946 2 

340 Ligj dhe dekret së bashku me materialin përkatës, mbi daljen 
dhe futjen e valutës nga personat që shkojnë ose vijnë nga 
jashtë shtetit. 

1946 14 

341 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
ndalesat në rrogat e punonjësve në favor të sigurimeve 
shoqërore. 

1946 7 

342 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e llogarive të bëra në 
kursin e lekut. 

1946 17 

343 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi kryerjen e shpenzimeve 
buxhetore. 

1946 2 

344 Vendime të Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës Durrës mbi 
çështje financiare për furnizime spitalesh, bartje fondesh për 
vitin 1946-1947. 

1946 24 
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345 Ligj dhe vendime mbi caktimin e rrogave të nëpunësve të 
ministrive dhe të anëtarëve të Asamblesë dhe Qeverisë. 

1946 11 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërblimin e personelit 
ushtarak që është me shërbim jashtë shtetit, me materialin 
përkatës. 

1946 10 

347 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi masën e ndalimit të 
shpërblimit të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1946 1 

348 Ligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi trajtimin e personelit ushtarak. 

1946 21 

349 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi shpenzime 
udhëtimi e diete për nëpunësit civilë, me materialin përkatës. 

1946 15 

350 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi shlyerjen e 
detyrimeve të shtetit karshi privatëve. 

1946 4 

351 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
rregullimin e qirave të ndërtesave të përdorura për ushtrim 
tregtie, profesioni ose zejtarie. 

1946 21 

352 Ligj mbi ndryshimin e dispozitave të ligjit për rregullimin e 
qirave të banesave. 

1946 8 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi faljen e detyrimeve që 
kanë kundrejt shtetit oficerët e nënoficerët e ushtrisë për qira 
banimi, konsumi uji dhe drite, me materialin përkatës. 

1946 41 

354 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi përjashtimin e 
administratës së Komisariatit të Qeverisë Demokratike të 
Shqipërisë për Kuçovë dhe Patos, nga dispozitat e ligjit dhe të 
rregullores mbi administrimin e pasurisë dhe kontabilitetin e 
përgjithshëm të shtetit. 

1946 11 

355 Procesverbal i Ministrisë së Punëve Botore mbi zbërthimin e 
problemit të kontabilitetit. 

1946 3 

356 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, me materialin përkatës, mbi 
shpërblimin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të 
Luftës Nacionalçlirimtare si dhe krijimin e komisioneve për 
verifikimin e listave të pensionistëve. 

1946 283 
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357 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin e pensioneve. 

1946 15 

358 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi krijimin e një 
komisioni për përmirësimin e gjendjes së invalidëve. 

1946 24 

359 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi lëshimin e certifikatave 
për të vobektit. 

1946 2 

360 Raport mbi veprimtarinë e Komisariatit për Nozullime. 1946 5 

361 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ndjekjen e 
tregtisë së ndaluar. 

1946 12 

362 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi bllokimin e materialeve 
të ndërtimit, veshmbathjes e të sendeve ushqimore të 
importuara. 

1946 2 

363 Urdhëresë e Ministrisë së Ekonomisë mbi denoncimin e 
automjeteve, pjesëve të këmbimit dhe ndalimin e shitjeve si 
dhe lutje e shoqërisë "Muzina" mbi mospagimin e taksave të 
jashtëzakonshme. 

1946 3 

364 Qarkore të Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
materialeve të bllokuara, me materialin përkatës. 

1946 4 

365 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv Korçë, mbi ndalimin e shitjes së sheqerit nga 
persona privatë. 

1946 5 

366 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive mbi ndalimin e shitjes së rakisë në lokalet publike. 

1946 8 

367 Qarkore e Ministrisë së Punëve Botore mbi lënien e lirë të 
shitjes së materialeve të ndërtimit. 

1946 5 

368 Telegram i popullit të Kuçovës drejtuar Këshillit të 
Ministrave, mbi largimin e tregtarëve nga kantieri. 

1946 1 

369 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi suprimimin e EAD-it, krijimin e 
degës së grumbullimit dhe suprimimin e EU Shtetërore për 
shpërndarjen e karburantit dhe vajrave lubrifikantë, me 
materialin përkatës. 

1946 13 
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370 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi pengesat e EAD Durrës në furnizimin me 
misër si dhe mungesa me artikuj blegtoralë e bujqësorë. 

1946 3 

371 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive dhe Ministrinë e Ekonomisë, mbi grumbullimin e 
drithit. 

1946 6 

372 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi mirëmbajtjen e 
materialeve. 

1946 2 

373 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Mbrojtjes, mbi ruajtjen e depove të Drejtorisë së Furnizimeve. 

1946 3 

374 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e sistemit të 
triskëtimit, me materialin përkatës. 

1946 21 

375 Korrespondencë e Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së 
Korçës me Ministrinë e Ekonomisë, mbi shtimin e dyqaneve 
për shitjen e duhanit nga invalidët e Luftës 
Nacionalçlirimtare. 

1946 3 

376 Shënime, mbi përhapjen e lëvizjes kooperativiste në Shqipëri. 1946 6 

377 Memorandum i kryetarit të Misionit të UNRRA-s mbi 
furnizimet. 

1946 3 

378 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi rifillimin e ndihmave nga UNRRA. 

1946 40 

379 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e të dhënave 
për furnizime me bereqet, kripë dhe vajguri. 

1946 1 

380 Informacione të Komisionit Interministrial të Furnizimeve nga 
UNRRA, mbi zhvillimin e bisedimeve me Misionin e UNRRA-
s për mënyrën, sasinë, mjetet dhe vështirësitë e hasura gjatë 
furnizimit. 

1946 18 

381 Njoftim i Ministrisë së Punëve Botore, që kërkesat për 
materiale në sasira të mëdha t'i drejtohen Komisionit të Planit. 

1946 1 

382 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive dhe dikasteret, mbi furnizimin e popullsisë me 
produkte ushqimore dhe lëndë djegëse. 

1946 146 
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383 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Komitetin Ekzekutiv Durrës, mbi 
furnizimin me bukë të Prefekturës së Durrësit. 

1946 4 

384 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin 
Ekzekutiv të Prefekturës Shkodër dhe Drejtorinë Qendrore të 
ATASH-it, mbi shpërndarjen e kripës dhe të metat që 
vërtetohen në punën e komunikacionit. 

1946 10 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e rrobave 
ushtarakëve që do të lirohen nga shërbimi. 

1946 1 

386 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi paraqitjen e detyrimeve 
nga nëpunësit për sendet e tërhequra me kredi nga arka dhe 
magazina e shtetit, me materialin përkatës. 

1946 15 

387 Vendim i Këshillit të Ministrave me materialin përkatës, mbi 
zbritjen e çmimeve. 

1946 141 

388 Lista çmimesh për artikuj të ndryshëm veshmbathjeje të 
importuara. 

1946 59 

389 Vendim mbi caktimin e çmimit të qymyrit të drurit në Qarkun 
e Prefekturës së Durrësit, me materialin përkatës. 

1946 3 

390 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s, mbi sasinë e drithit të marrë nga Bashkimi Sovjetik 
dhe Jugosllavia. 

1946 3 

391 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
furnizimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare me aparate. 

1946 5 

392 Pasqyrë e masave dhe peshave që përdoren në krahinat e 
vendit. 

1946 1 

393 Qarkore e Ministrisë së Ekonomisë, mbi dërgimin e 
produkteve ushqimore e industriale për analizë në laboratorin 
kimik. 

1946 5 

394 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi reformën 
arsimore, me materialin përkatës. 

1946 15 

395 Rregullore për shkollat e mesme. 1946 18 

396 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi reformën arsimore dhe 
hapjen e shkollave të reja, së bashku me materialin përkatës. 

1946 9 
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397 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lirimin e ndërtesave 
ushtarake të okupuara nga repartet ushtarake, me materialin 
përkatës. 

1946 2 

398 Urdhër dite i përgjegjësit të Fermës Shtetërore Cërrik, mbi 
krijimin e kursit të luftës kundër analfabetizmit. 

1946 1 

399 Telegram i Këshillit të Ministrave me komitetet ekzekutive, 
mbi paraqitjen e dokumenteve të personave që dëshirojnë të 
vazhdojnë studimet jashtë shtetit. 

1946 3 

400 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, mbi ardhjen e profesorëve francezë për të dhënë 
mësim në shkollat tona. 

1946 2 

401 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, mbi hapjen e kurseve kundër analfabetizmit dhe 
shkollave të natës. 

1946 17 

402 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi marrjen në shërbim të 
personelit mjekësor. 

1946 1 

403 Urdhëresë dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi trajtimin e të sëmurëve në 
institucionet shëndetësore. 

1946 10 

404 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi lehtësitë që duhet të 
gëzojnë punëtorët e sindikuar. 

1946 5 

405 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi vizitat e gazetarëve 
jugosllavë në Shqipëri                                   si dhe mbi ndihmat 
me medikamente nga Komiteti Shëndetësor Jugosllav, me 
materialin përkatës. 

1946 4 

406 Qarkore e Ministrisë së Financave mbi disa pengesa në 
furnizimin me barna dhe vegla sanitare, me materialin 
përkatës. 

1946 18 

407 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Misionin e 
UNRRA-s dhe Ministrinë e Shëndetësisë, mbi furnizimin me 
medikamente mjekësore si dhe përgatitjen për zbatimin e 
programit antimalarik. 

1946 21 
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408 Raporte dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë, mbi mënyrën e eliminimit të 
mushkonjave. 

1946 5 

409 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
dërgimin e të sëmurëve jashtë shtetit. 

1946 12 

410 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe komitetet ekzekutive, mbi 
kufizimin e dërgimit të të sëmurëve në Tiranë. 

1946 7 

411 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
gjendjen shëndetësore të të internuarve. 

1946 2 

412 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi përballimin e shpenzimeve në spitale dhe 
shtesë në Buxhetin e Shtetit. 

1946 4 

413 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi ndërtimin e infermierisë së Potomit në 
Berat. 

1946 2 

414 Qarkore dhe urdhëresë e Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 
caktimin e çmimeve të syzeve. 

1946 3 

415 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e kampeve për 
punëtorët me shpenzimet e shtetit. 

1946 1 

416 Qarkore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
dikasteret, mbi dërgimin e lutjeve të personave për në azilin e 
pleqve dhe shtëpitë e fëmijëve. 

1946 10 

417 Rregullore dhe korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Kryqin e Kuq Shqiptar, mbi haqjen e Lotarisë së Kryqit të Kuq 
Shqiptar. 

1946 9 

418 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi zgjedhjen e 
gjyqtarëve dhe ndihmës gjyqtarëve, me materialin përkatës. 

1946 8 

419 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi zgjedhjen e personave gjyqësor, 
emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm dhe ndihmësit e tij dhe 
ndryshimet në personelin gjyqësor të prefekturave. 

1946 18 

420 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi formimin në të gjitha 
nënprefekturat të gjykatave të punës, me materialin përkatës. 

1946 22 
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421 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi kohën e shërbimit, mbrojtjen dhe 
shpërblimin e punës, me materialin përkatës. 

1946 14 

422 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi dispozitat e përgjithshme penale si 
dhe mbi ekzekutimin e dënimeve. 

1946 47 

423 Dekret i Pesidiumit të Kuvendit Popullor, mbi disa dispozita 
për shkurorëzimet, me materialin përkatës. 

1946 12 

424 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ushtrimin e 
rekursit për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër vendimeve që 
kanë marrë formë të prerë para hyrjes në fuqi të ligjit mbi 
organizimin gjyqësor. 

1946 4 

425 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi ekzekutimin e 
vendimeve gjyqësore. 

1946 2 

426 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi avokatët. 1946 16 

427 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi abrogimin e 
ligjit mbi dorëzanitë. 

1946 6 

428 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi ushtrimin e 
funksioneve noteriale nga ana e gjykatave të nënprefekturave. 

1946 4 

429 Ligj dhe vendim të aprovuara nga Asamblea Kushtetuese, mbi 
zgjatje afati posedimor. 

1946 4 

430 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave, mbi autorizimin e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Pyjeve për të nxjerrë urdhëresa me dispozita 
ndëshkimore. 

1946 15 

431 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi autorizimin e 
Ministrisë së Financave për të nxjerrë urdhëresa dhe dispozita 
ndëshkimore. 

1946 5 

432 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi urdhëresat që nxjerrin 
dikasteret, me materialin përkatës. 

1946 4 

433 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, për kthimin e të 
drejtave civile e politike disa personave, me materialin 
përkatës. 

1946 10 
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434 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi faljen e të arratisurve të akuzuar 
për faje penale dhe zgjatjen e këtij afati, me materialin 
përkatës. 

1946 111 

435 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
dënimeve me vdekje, me materialin përkatës. 

1946 18 

436 Dekret dhe ligj mbi shtimin e dënimeve në të holla, me 
qarkoren përkatëse. 

1946 5 

437 Raport i Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së Korçës, mbi 
zbulimin e vulës falso për syrzharzhimin e banknotave. 

1946 3 

438 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
mospërdorimin e termave të vjetra. 

1946 3 

439 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mospërdorimin e 
shprehjeve fyese. 

1946 2 

440 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi paraqitjen e materialeve 
të ushtarakëve të arrestuar pranë gjykatave ushtarake. 

1946 1 

441 Vendim i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale, mbi 
faljen e lejes së zakonshme. 

1946 2 

442 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e orarit 
zyrtar, me materialin përkatës. 

1946 33 

443 Ligj i Asamblesë Kushtetuese dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e ditëve të festave zyrtare e fetare 
ditë pushimi, me materialin përkatës. 

1946 19 

444 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi porositë e flamujve dhe 
fotografive të personaliteteve në Kryqin e Kuq Shqiptar, me 
materialin përkatës. 

1946 5 

445 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi implikimin e 
udhëheqjes së institucioneve në zgjidhjen e problemeve 
zyrtare të dorës së dytë. 

1946 2 

446 Qarkore të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi Policinë Rrugore. 

1946 5 

447 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e kërkesave 
me karakter financiar. 

1946 21 
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448 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e lutjeve nga 
populli. 

1946 2 

449 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi legalizimin e akteve dhe 
certifikatave të gjendjes civile. 

1946 2 

450 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi porositë jashtë shtetit. 1946 3 

451 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin në kohë të 
telegrameve. 

1946 2 

452 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e letrave 
të vjetra, me materialin përkatës. 

1946 7 

453 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
dokumentacioneve kryesore në disa kopje, me materialin 
përkatës. 

1946 9 

454 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e abonimeve 
për gazetën zyrtare. 

1946 2 

455 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Radio Tiranën, mbi mostransmetimin e 
emisioneve në gjuhë të huaja për shkak defekti të centralit 
elektrik. 

1946 4 

456 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryqin e Kuq 
Shqiptar, mbi përgatitjen e flamujve kombëtarë dhe botimin e 
fotografive të udhëheqësve të shtetit. 

1946 8 

457 Qarkore e Ministrisë së Shtypit dhe Propagandës, për vënien e 
letrës në dispozicion të administratave të shtypit. 

1946 14 

458 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mbylljen e gjithë 
instituteve shkollore të klerit katolik dhe mbi konfiskimin e 
gjithë pasurisë të urdhrit jezuit. 

1946 32 

459 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me institucionet 
fetare, mbi veprimtarinë e sekteve të ndryshme fetare. 

1946 9 

460 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zgjerimin e 
kompetencave të pushtetit lokal. 

1946 4 

461 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, etj., mbi dërgimin e statistikave të nëpunësve. 

1946 93 
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462 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi pastrimin e aparatit 
shtetëror nga elementë armiq si dhe shpërndarjen në mënyrë 
racionale të kuadrit. 

1946 23 

463 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi marrjen e masave 
ndëshkimore, me materialin përkatës. 

1946 17 

464 Raport i Ministrisë së Arsimit mbi incidentet në Liceun e 
Korçës. 

1946 6 

465 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi marrjen në punë të 
drejtorëve, me materialin përkatës. 

1946 9 

466 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e titullit "Sulmues". 

1946 11 

467 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e kuadrove 
nga qendra, me materialin përkatës. 

1946 12 

468 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi kategorizimin e 
shoferëve dhe pagat e tyre, me materialin përkatës. 

1946 12 

469 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e diferencave 
të rrogave, me materialin përkatës. 

1946 9 

470 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi masën e ndalimit të 
rrogave të punëtorëve dhe nëpunësve. 

1946 3 

471 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimet e 
përkthimeve. 

1946 3 

472 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi shitjen e duhanit nga invalidët dhe familjet e 
dëshmorëve dhe patriotëve. 

1946 4 

473 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dhënien e 
dekoratave, me materialin përkatës. 

1946 285 

474 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e vendimit të 
Kryesisë së Bashkimit Sindikal për faljen e 15 ditëve të 
pushimit nga punonjësit. 

1946 1 

475 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret dhe 
komitetet ekzekutive, mbi të drejtën e nënshkrimit të akteve 
zyrtare. 

1946 5 
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476 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi faljen e qirave të 
shtëpive, me materialin përkatës. 

1946 15 

477 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi intestimin me stemën e 
re RPSH në kryeletrat, me materialin përkatës. 

1946 8 

478 Raport i Ministrisë së Ekonomisë, mbi dëmtimin e sheqerit 
dhe kafesë si dhe mbi shpërndarjen e tyre në Prefekturën e 
Durrësit, me materialin përkatës. 

1946 29 

479 Përmledhje e ligjeve të dala nga mbledhja e dytë e Këshillit 
Antifashist Nacionalçlirimtar mbajtur në Berat. 

1946 1 

480 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret, mbi 
organikat. 

1946 265 

481 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive, mbi dhënien e ndihmave familjeve të ushtarëve që 
s'kanë krahë pune. 

1946 3 

513 Raport i Komitetit Ekzekutiv të KP. të N/prefekturës së 
Shkodrës mbi kuadrin e këtij komiteti. 

1946 1 

3 Drejtoria e statistikës.   

482 Raport mbi krijimin e regjistrave themeltarë të popullsisë dhe 
vartësinë e zyrave të gjendjes civile nga Drejtoria e Statistikës. 

1946 8 

483 Udhëzime të Drejtorisë së Statistikës, mbi regjistrimin e 
përgjithshëm të çamëve dhe plotësimin e fletëve informative 
të lagjeve dhe katundeve shqiptare të Çamërisë. 

1946 5 

484 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e re 
administrative të RPSH-së, me materialin përkatës. 

1946 24 

485 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
projektrregulloreve të brendshme. 

1946 2 

486 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi detyrat e përgjegjësve të 
statistikës nëpër qarqe. 

1946 2 

487 Lista emërore të dëshmorëve dhe invalidëve të Luftës 
Nacionalçlirimtare për prefekturat Berat, Durrës dhe Vlorë. 

1946 67 

488 Evidenca mbi regjistrimin e forcave punonjësve të industrisë. 1946 7 

489 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e formularëve 
për mbjelljet e vjeshtës. 

1946 1 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

490 Lista statistikore e popullsisë ndarë sipas profesioneve. 1946 130 

491 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dërgimin nga Shqipëria të 
informatave mbi dëmet e luftës dhe planin e ndërtimit të 
banesave në 20 vitet e ardhshme. 

1946 18 

4 Administratë.   

492 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi rregullat për mbajtjen e 
korrespondencës dhe mbi përdorimin e stilit telegrafik në 
telegramet zyrtare. 

1946 99 

5 Sektori kontabël.   

493 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e artikujve në 
buxhet për shpenzimet e kryera me rastin e regjistrimit të 
përgjithshëm të popullsisë dhe të ardhurat e laboratorit 
fotografik, me materialin përkatës. 

1946 16 

494 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e 
korrespondencës postë-telegrafike, me materialin përkatës. 

1946 29 

495 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përpilimin e 
inventarëve të pasurive shtetërore. 

1946 5 

496 Pasqyra, preventiva shpenzimesh të shtëpisë së fëmijës dhe 
intitucioneve të ndryshme. 

1946 61 

497 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi likujdimin e 
shpenzimeve për ndërtimin e fshatrave të djegura gjatë luftës. 

1946 1 

498 Qarkore e Ministrisë së Financave, mbi zbatimin e ligjit të 
taksës së pullës. 

1946 3 

6 Shtesë I.   

499 Letër këmbim ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore të 
Shqipërisë, Ministrit Fuqiplotë e Misionit Ushtarak të 
Bashkimit Sovjetik në Shqipëri për përgatitjen e medaljeve dhe 
për përballimin e shpenzimeve për ushqim e veshmbathje të 
ushtarakëve tanë që studiojnë në shkollat sovjetike. 

01.19.1946 - 
12.27.1946 

6 

500 Letra e telegrame urimi këmbyer me Qeverinë e Bashkimit 
Sovjetik me raste festash. 

03.01.1946 - 
11.29.1946 

14 
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501 Letra urimi të Qeverisë Franceze me rastin e përvjetorit të 
Pavarësisë e të Çlirimit të Shqipërisë (Frëngjisht). 

11.28.1946 - 
11.29.1946 

2 

502 Letra të grave dërguar Qeverisë Demokratike të Shqipërisë me 
të cilat e falenderojnë për kujdesin e treguar ndaj emigrantëve 
çamë, si dhe raport e memorandum i Komitetit të 
Emigrantëve Çamë me të cilat kërkohet ndërhyrja e fuqive 
aleate për zgjidhjen e problemit të emigracionit çam në 
mënyrë që të kthehen në vatrat e tyre. 

12.23.1945 - 
06.03.1946 

9 

503 Kërkesë e nëpunësve të Komitetit Ekzekutiv të 
Nënprefekturës së Pukës drejtuar Qeverisë Demokratike për 
heqjen e festave fetare. 

12.06.1946 2 

504 Propozime dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
akordim urdhrash e medaljesh të luftës dhe të punës si dhe 
disa çertifikata dekoratash. 

05.07.1946 - 
12.24.1946 

206 

504/1 Propozime të dërguara Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
akordim urdhrash e medaljesh të luftës dhe të punës si dhe 
disa çertifikata dekoratash. 

05.07.1946 - 
12.24.1946 

193 

7 Shtesë II.   

505 Pasqyrë përmbledhëse e ndarjes administrative tokësore të 
Republikës Popullore të Shqipërisë. 

1946 1 

506 Qarkore e promemorie të Kryeministrisë, dërguar komiteteve 
ekzekutive të prefekturave, mbi krijimin e veprimtarinë e 
komisioneve për konfiskimin e pasurive private dhe 
respektimin e ligjeve gjatë sekuestrimit të këtyre pasurive. 

07.16.1946 - 
09.19.1946 

5 

507 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar ministrive dhe dikastereve 
qendrore mbi probleme të lëvizjes e të trajtimit të kuadrit. 

09.18.1946 - 
12.17.1946 

6 

508 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me insitucione, 
organizata e persona, mbi mosmarrjen në shërbim të tyre të 
personave që dëbohen nga Tirana si dhe një listë e familjeve 
me qëndrim të keq moral e politik. 

08.22.1946 - 
11.11.1946 

4 

509 Qarkore të Kryeministrisë dërguar gjithë ministrive, 
Komisionit të Planit Ekonomik, Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit dhe komiteteve ekzekutive të prefekturave mbi ruajtjen 
e sekretit. 

07.20.1946 - 
12.12.1946 

2 
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510 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar gjithë institucioneve e 
organizatave mbi pajisjen me dokumentacion të plotë të 
nëpunësave që shkojnë me shërbim brenda e jashtë shtetit. 

10.23.1946 - 
11.07.1946 

6 

511 Korrespondencë e Kryqit të Kuq Shqiptar me Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave mbi të ardhurat nga shitja e flamurëve 
dhe mbi vënien në qarkullim të fotografisë së Enver Hoxhës. 

03.30.1946 1 

512 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shtimin e rrogave disa 
kryetarëve të degëve të disa ministrive. 

09.10.1946 1 

 
 


