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3 Viti 1947.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi funksionimin dhe 
organizimin e Aparatit Shtetëror Qendror dhe Lokal. 

1947 27 

2 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin dhe 
ndryshimet në buxhetin e shtetit dhe veprimtarinë financiare 
të institucioneve qendrore dhe lokale. 

1947 138 

3 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtetëzime pasurish të 
elementëve armiq dhe klasave shfrytëzuese. 

1947 19 

4 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi tatimin dhe shtetëzim 
pasurish. 

1947 10 

5 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkarkimin e një anëtari 
të komisionit për shqyrtimin e dokumentave të familjeve të 
dëshmorëve të Luftës Nacionalçlirimtare. 

1947 1 

6 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi problemet e arsimit. 1947 3 

7 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi artin dhe kulturën. 1947 9 

8 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen e shëndetit të 
popullit. 

1947 2 

9 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi mbrojtjen e pasurisë së 
përbashkët. 

1947 2 

10 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe urdhëresa përkatëse, mbi 
shpronësimin e pasurisë që duhet për ndërtimin e hekurudhës 
Durrës-Elbasan. 

1947 2 

11 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovim dispozitash 
juridike. 

1947 25 

12 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e komisionit për 
shqyrtimin e veprimeve të Reformës Agrare. 

1947 1 

13 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi organizimin, krijimin 
dhe suprimimin e ndërmarrjeve nacionale dhe lokale. 

1947 24 

14 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin dhe 
organizimin e ndërmarrjeve ekonomike. 

1947 95 
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15 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi trajtimin e teknikëve 
në prodhim dhe mbi normat teknike. 

1947 3 

16 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi sigurimet shoqërore 
dhe mbi aprovimin e kodit të punës. 

1947 3 

17 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi caktimin e çmimeve. 1947 3 

18 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi furnizimin e popullit 
me bukë dhe mbi shtimin e racionit të bukës për punëtorët e 
lehtë. 

1947 2 

19 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e planeve 
rregulluese të qyteteve dhe mbi klasifikimin e rrugëve 
automobilistike. 

1947 2 

20 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi rrugën Berat-Çorovodë. 1947 1 

21 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi transferim mjetesh. 1947 2 

22 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi emetim pulla poste 
dhe mbi veprimtarinë postare. 

1947 10 

23 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi falje dënimesh. 1947 2 

24 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi masat që duhen marrë 
për zëvendësimin e punës së burrave me gra. 

1947 1 

25 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
marrëveshjes midis RPSH-së dhe R.F. të Jugosllavisë për 
kredinë e dhënë dhe mbi kalimin e një motori në 
admininstrimin e shoqërisë shqiptaro-jugosllave, për kërkimin 
dhe shfrytëzimin e vaj- gurit. 

1947 2 

26 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi aktet e Gjendjes Civile 
të qytetarëve. 

1947 9 

27 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lëshimin e pasaportave 
për personat që dalin jashtë shtetit. 

1947 2 

28 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi strehimin e fëmijëve pa 
prindër dhe mbi tutelën dhe adoptimin e fëmijëve të mitur 
dhe pa prindër. 

1947 3 

29 Vendim i Këshillit të Ministtrave mbi gjendjen e përfaqësive 
diplomatike dhe konsullore të huaja në RPSH. 

1947 1 
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30 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e një komisioni 
qeveritar, për shqyrtimin e veprimtarisë së kooperativave. 

1947 1 

31 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin e orës. 1947 2 

32 Urdhëresa origjinale të Këshillit të Ministrave. 1947 135 

2 Sekretaria e Përgjithshme.   

33 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrëveshjen për 
tërheqjen e kredisë jugosllave. 

1947 2 

34 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin e fondit, 
shpenzime për peshkim, me materialin përkatës. 

1947 6 

35 Vendim i përbashkët i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
Këshillit të Ministrave, mbi vrasjen e Nako Spiros dhe Baba 
Fajë Marteneshit e Baba Fejzo Dervishit. 

1947 3 

36 Dekrete dhe udhëzime me materialin përkatës mbi aderimin 
në konventa e shoqata ndërkombëtare dhe pjesëmarrjen në 
kongrese e konferenca ndërkombëtare. 

1947 57 

37 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi ratifikimin e 
traktatit të paqes me Italinë, me materialin përkatës. 

1947 126 

38 Urdhëresa, udhëzime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave 
mbi thirrjen nënarmë për kryerjen e shërbimit ushtarak, me 
materialin përkatës. 

1947 34 

39 Urdhëresa, udhëzime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave 
mbi dërgimin e personave jashtë shtetit dhe dhënien e 
pasaportave diplomatike, me materialin përkatës. 

1947 29 

40 Udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi pajisjen me 
letërnjoftimi. 

1947 10 

41 Udhëzime të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
shtetësinë shqiptare si dhe për dhënien vizë, personave që 
hyjnë ose dalin nga Shqipëria. 

1947 21 

42 Udhëzime dhe qarkore të Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e 
traktateve dhe marrëveshjeve të përfunduara me shtetet para 
dhe mbas çlirimit. 

1947 21 
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43 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi varret e ushtarëve 
gjermanë dhe italianë dhe riatdhesimin e tyre, me materialin 
përkatës. 

1947 19 

44 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi zhvillimin e ceremonive 
zyrtare dhe kategorizimin e personaliteteve. 

1947 10 

45 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi ruajtjen e disiplinës në 
Aparatin Shtetëror. 

1947 6 

46 Relacione mbi transportin automobilistik dhe heqjen e vizave 
midis Jugosllavisë dhe Shqipërisë. 

1947 17 

47 Raporte, relacione, statistika, statute dhe korrespodencë mbi 
krijimin dhe funksionimin e shoqërive shqiptaro-jugosllave, 
për ndërtimin e hekurudhave, shfrytëzimin e mineraleve të 
dobishme, tregtisë etj. 

1947 120 

47/1 Raporte, relacione, statistika, statute dhe korrespodencë mbi 
krijimin dhe funksionimin e shoqërive shqiptaro-jugosllave, 
për ndërtimin e hekurudhave, shfrytëzimin e mineraleve të 
dobishme, tregtisë etj. 

1947 176 

47/2 Raporte, relacione, statistika, statute dhe korrespodencë mbi 
krijimin edhe funksionimin e shoqërive shqiptaro-jugosllave, 
për ndërtimin e hekurudhave, shfrytëzimin e mineraleve të 
dobishme, tregtisë etj. 

1947 180 

48 Kopje të marrëveshjes kulturale midis RP të Shqipërisë  dhe R. 
F.të Jugasllavisë, me materialin përkatës. 

1947 14 

49 Letër e shoqërisë shqiptare "Vatra" dërguar shokut Enver 
Hoxha. 

1947 17 

50 Kopje të traktatit të miqësisë, bashkëpunimit e ndihmës 
reciproke dhe konventës  kulturale të përfunduara midis 
Shqipërisë dhe Bullgarisë. 

1947 44 

51 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi vendosjen e shërbimit ajror me Moskën e 
Beogradin. 

1947 5 

52 Telegrame proteste të popullsisë çame, dërguar Komisionit 
Hetimor të U.N.O.-s mbi masakrat e monarko-fashistëve grek 
kundër popullsisë çame në Greqi. 

1947 35 
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53 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Prefekturën e Kukësit, mbi ekipet e 
specialistëve dhe ekspeditat kërkimore të bëra prej 
Jugosllavisë në Shqipëri. 

1947 5 

54 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
shpërndarjen e fondit ndërkombëtar të ndihmës për fëmijët. 

1947 19 

55 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Prefekturën e Gjirokastrës, mbi 
regjimin e lundrimit në kanalin e Korfuzit para luftës. 

1947 7 

56 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
pjesëmarrjen e Shqipërisë në panaire e ekspozita 
ndërkombëtare. 

1947 12 

57 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
blerje automjetesh në  Francë dhe Gjermani. 

1947 59 

58 Urdhëresë e qarkore të Këshillit të Ministrave mbi zgjidhjen e 
konflikteve me anën e Arbitrazhit Shtetëror si dhe mbi lidhjen 
e kontratave. 

1947 14 

59 Raporte dhe relacione mbi marrëdhëniet me Misionin e 
U.N.RR.A. 

1947 30 

60 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dekorimin e 
brigadave të Rinisë Demokratike Greke dhe Rumune dhe 
heqje dekoratash për mungesë meritash ose veprimtari 
armiqësore. 

1947 18 

61 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi emërim e 
shkarkim ministrash dhe mbi heqjen e imunitetit parlamentar 
disa deputetëve të Kuvendit Popullor. 

1947 25 

62 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dekorimin e 
personave për merita lufte. 

1947 129 

63 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dekorimin e 
brigadave dhe vullnetarëve të hekurudhës. 

1947 34 

64 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi dekorimin e 
delegacioneve dhe brigadave vullnetare të shteteve të tjera, të 
ardhura në Shqipëri. 

1947 16 
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65 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi emërim, 
shkarkim e transferim kuadrosh. 

1947 50 

66 Vendim e qarkore të Këshillit të Ministrave mbi trajtimin 
ekonomik të funksionarëve të shtetit. 

1947 5 

67 Vendime, udhëzime e relacione të Këshillit të Ministrave mbi 
kompetencën e seksioneve pranë komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve. 

1947 38 

68 Qarkore të Këshillit të Ministrave mbi pushimet javore e lejet 
vjetore të punonjësve. 

1947 7 

69 Udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi caktimin dhe 
aprovimin e komisioneve të zgjedhjeve. 

1947 75 

70 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi sistemimin në punë të 
invalidëve. 

1947 2 

71 Plane, pasqyra, evidenca, lista statistikore dhe emërore mbi 
qëndrimin politik, gradat, nivelin arsimor etj. për kuadrin e 
lartë e të ulët të organeve shtetërore, qendrore e lokale. 

1947 256 

72 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi organizimin dhe 
funksionimin e aparateve shtetërore qendrore e lokale. 

1947 132 

73 Procsverbale të mbledhjeve të Komisionit Qendror për 
ndërtimin dhe organizimin e pushtetit qendror dhe lokal. 

1947 81 

482 Fletore me shënimet e letërnjoftimeve. 07.16.1947 66 

3 Drejtoria e personelit.   

74 Plane, raporte, udhëzime, pasqyra e lista mbi organizimin e 
kurseve mësimore brenda  dhe jashtë shtetit. 

1947 153 

75 Qarkore, relacione dhe pasqyra mbi organikat e institucioneve 
qendrore, ndërmarrjeve të ndryshme etj. 

1947 303 

76 Pasqyra statistikore mbi gjendjen dhe lëvizjet mujore të 
kuadrove, me materialin përkatës. 

1947 100 

77 Përmbledhje statistikore të kuadrit të dikastereve, enteve dhe 
komiteteve ekzekutive. 

1947 102 

78 Statistikat e muajit korrik 1947 mbi kuadrin e dikastereve dhe 
prefekturave. 

1947 126 
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79 Statistikat e muajit gusht 1947 mbi kuadrin e dikastereve dhe 
prefekturave. 

1947 158 

80 Statistikat e muajit shtator 1947 mbi kuadrin e dikastereve dhe 
prefekturave. 

1947 108 

81 Statistikat e muajit tetor 1947 mbi kuadrin e dikastereve dhe 
prefekturave. 

1947 108 

82 Statistika të muajit dhjetor 1947 mbi kuadrin e dikastereve dhe 
prefekturave. 

1947 70 

83 Statistika të muajit nëntor 1947 mbi kuadrin e dikastereve dhe 
prefekturave. 

1947 102 

84 Korrespodencë me Legatën Shqiptare në Beograd mbi 
kursistat e dërguar në Jugosllavi për pregatitjen teknike. 

1947 24 

4 Sektori i pushtetit lokal.   

85 Qarkore të Këshillit të Ministrave, raporte e relacione të Degës 
së Pushtetit Lokal dhe të prefekturave, mbi ngritjen dhe 
veprimtarinë e ndërmarrjeve ekonomike lokale. 

1947 61 

86 Ligj, dekret, vendime, raporte, relacione dhe korrespodencë e 
Këshillit të Ministrave me organet e pushtetit lokal dhe 
qendror, mbi zbatimin e Reformës Agrare më 1947. 

1947 92 

87 Dekrete, vendime dhe materiali përkatës mbi shtetëzimin e 
banesave. 

1947 79 

88 Udhëzime dhe korrespodencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore dhe komitetet ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, mbi rindërtimin e shtëpive të 
dëshmorëve të djegura nga okupatorët gjatë luftës. 

1947 11 

89 Dekrete, vendime, qarkore e korrespodencë mbi problemin e 
strehimeve dhe të urbanizimit nëpër qytete. 

1947 29 

90 Korrespodencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Shëndetësisë, mbi shtetëzimin e klinikave dhe të laboratorëve 
privatë. 

1947 8 

91 Dekrete, vendim dhe korrespodencë e Këshillit të Ministrave 
me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Prefekturës së 
Tiranës, mbi shtetëzimin e 6 mullinjve privatë në Tiranë. 

1947 9 
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92 Dekret-ligj mbi shtetëzimin e kinemave private. 1947 6 

93 Ligje, vendime, relacione dhe korrespondencë mbi 
shtetëzimin e shoqërisë  "Sasteb"  si dhe mbi gjobat e vëna 
ndaj pjesëmarrësve të saj dhe të shoqërisë  "General  Elektrike" 
në Korçë. 

1947 27 

94 Ligjë, dekret, vendim dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve  Botore, mbi shpronësimin 
e pasurive private të palujtëshme. 

1947 23 

95 Ligjë, dekrete, vendime, urdhëra dhe relacione mbi 
shtetëzimin e fabrikave private. 

1947 69 

96 Qarkore e korrespodencë e Këshillit të Ministrave me organet 
e pushtetit lokal mbi sistemimin e arixhinjve në punë, luftën 
kundër vagabondazhit e kriminalitetit dhe  zhdukjen e vesit të 
lypjes. 

1947 14 

97 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
këshilllave popullore të  prefekturave si dhe mbi zhvillimin e 
mbledhjeve plenare të disa prej këshillave popullore. 

1947 10 

98 Vendime të komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve mbi shtetëzimet, me materialin përkatës. 

1947 39 

99 Qarkore e udhëzime të Këshillit të Ministrave me materialin 
përkatës, mbi konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurive të 
armiqve të popullit. 

1947 51 

100 Vendime, qarkore, raporte, rregullore e korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, mbi strehimin, tutelën e adoptimin e 
fëmijëve të mitur e jetimë si dhe mbi gjendjen e shtëpive të 
fëmijëve. 

1947 33 

101 Ligje, vendime, qarkore, urdhëresa dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, mbi zhvillimin e zgjedhjeve për në 
Kuvendin Popullor, këshillat e lokaliteteve, nënprefekturave 
të rretheve. 

1947 47 

102 Urdhëresa, udhëzime, relacione e korrespodencë e Këshillit të 
Ministrave, mbi shpërnguljen e familjeve të bujqëve e 
blegtorëve nga zonat industriale të Kuçovës, Patosit e 
Selenicës. 

1947 42 
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103 Vendime, udhëzime, lista e korrespondencë e Këshilllit të 
Ministrave, mbi mobilizimin e elementëve parazitë në punë. 

1947 12 

104 Statute, qarkore, udhëzime e korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave mbi organizimin, funksionimin dhe kompetencat e 
organeve të pushtetit lokal. 

1947 257 

105 Qarkore, udhëzime, vendime, relacione dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e eshtrave të 
dëshmorëve dhe rregullimin e varrezave të tyre. 

1947 109 

106 Qarkore, raporte, relacione, procesverbale dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi disiplinën në 
organet e pushtetit lokal. 

1947 69 

107 Qarkore, udhëzime, relacione dhe korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave me organet e pushtetit qendror e lokal, mbi 
shpërblimin e familjeve të dëshmorëve e invalidëve. 

1947 39 

108 Qarkore, plane pune dhe relacione mujore të Degës së 
Pushtetit Lokal, mbi përpilimin e planeve nga komitetet 
ekzekutive të prefekturave dhe veprimtarinë e saj. 

1947 15 

109 Qarkore, relacione dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me dikasteret, mbi disiplinën në punë. 

1947 17 

110 Relacione dhe njoftime, mbi dëmet e shkaktuara nga shirat në 
Shkodër e Berat si dhe nga tërmeti në Lezhë. 

1947 10 

111 Relacione, raporte dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Këshilllit Popullor të Prefekturës së Kukësit për vitin 1947. 

1947 28 

112 Procesverbale të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullore të 
Rrethit Dukagjin, mbi funksionimin e Komitetit Ekzekutiv, 
kompetencat e këshilllave popullore të lokaliteteve etj. 

1947 15 

113 Relacione, raport, plane dhe vendime të mbledhjeve të 
Këshillit Popullor të Prefekturës Elbasan për vitin 1947. 

1947 24 

114 Relacione, raporte, vendime dhe plane pune të mbledhjeve të 
Këshillit Popullor të Prefekturës së Burrelit, për vitin 1947. 

1947 33 

115 Plane dhe raporte mujore të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Berat, për vitin 1947. 

1947 15 
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116 Raporti vjetor, procesverbale, plane dhe raporte pune të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Prefekturës së 
Beratit. 

1947 49 

117 Raporti vjetor, planet e punës, raportet mujore dhe 
procesverbalet e mbledhjeve të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Qytetit të Beratit, për vitin 1947. 

1947 19 

118 Procesverbale e raporte të mbledhjeve të Këshillit Popullor të 
Prefekturës së Beratit për vitin 1947. 

1947 13 

119 Raporte vjetore dhe mujore të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Bilishtit për vitin 1947. 

1947 15 

120 Raporti vjetor, planet e punës, dhe raportet 1-3 mujore të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Prefekturës së 
Durrësit. 

1947 75 

121 Raport mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Elbasanit, për muajin dhjetor 1947. 

1947 10 

122 Raport mujor dhe procesverbal i mbledhjes së Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Elbasanit, për 
muajin dhjetor 1947. 

1947 15 

123 Plane pune dhe raporte mujore të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Prefekturës së Elbasanit, për vitin  1947. 

1947 49 

124 Raporti vjetor dhe mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Gramsh,  për vitin 1947. 

1947 13 

125 Plane pune dhe raporte 1-3 mujore të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Prefekturës Gjirokastër, për vitin 1947. 

1947 78 

126 Raporti vjetor dhe mujor dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Gjirokastrës për vitin 1947. 

1947 21 

127 Plane pune dhe raporte mujore të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Prefekturës Korçë, për vitin 1947. 

1947 75 

128 Procesverbale, vendime dhe raporte të mbledhjeve të Këshillit 
Popullor të Prefekturës Korçë për vitin 1947. 

1947 70 

129 Raporte vjetore e mujore si dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Korçë, për 
vitin 1947. 

1947 22 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

130 Raporte vjetore e mujore dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit Korçë, për 
vitin 1947. 

1947 36 

131 Raporte 1-3 mujore dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Krujë, për 
vitin 1947. 

1947 23 

132 Raporte vjetore dhe tremujore si dhe procesverbale të 
mbledhjeve të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Kavajë, për vitin 1947. 

1947 53 

133 Plane 1-3 mujore, raporte dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Prefekturës 
Kukës, për vitin 1947. 

1947 50 

134 Raporti vjetor dhe mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Kolonjës për vitin 1947. 

1947 10 

135 Raporti vjetor dhe  1-3 mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Kurveleshit, për vitin 1947. 

1947 11 

136 Raporte, plane dhe procesverbale të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Lushnjës. 

1947 15 

137 Raporti vjetor dhe 1 mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Leskovikut, për vitin 1947. 

1947 13 

138 Raporti vjetor dhe 1 mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Lezhës për vitin 1947. 

1947 20 

139 Raporti vjetor e mujor dhe procesverbal i mbledhjes së 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Malësisë së 
Madhe, për vitin 1947. 

1947 15 

140 Raporti i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Matit, për vitin 1947. 

1947 5 

141 Raporte vjetore e mujore si dhe planet e punës mujore të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të 
Mallakastrës. 

1947 17 

142 Raporte vjetore e mujore si dhe statistika mujore e lëvizjes së 
personelit të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Mirditës, për vitin 1947. 

1947 17 
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143 Raporte vjetore e mujore dhe procesverbalet e mbledhjeve të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Peqinit, 
për vitin 1947. 

1947 17 

144 Raporti vjetor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Pogradecit, për vitin 1947. 

1947 11 

145 Raporte vjetore dhe mujore të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit dhe të Nënprefekturës së Përmetit, për 
vitin 1947. 

1947 18 

146 Raporti vjetor dhe 1 mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Peshkopisë, për vitin 1947. 

1947 12 

147 Planet e punës 1-3 mujore dhe raportet mujore të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor Rrethit të Peshkopisë, për vitin 
1947. 

1947 44 

148 Raporte vjetore dhe  1-2 mujore të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit  të Pukës, për vitin 1947. 

1947 21 

149 Raporte vjetore e mujore, plane e procesverbale  të mbledhjeve 
mujore të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Skraparit, për vitin 1947 dhe plani për 3/mujorin e parë të 
vitit 1947. 

1947 34 

150 Raporte 3/mujore, relacione dhe vendime të mbledhjeve të 
Këshillit Popullor të Prefekturës së Shkodrës, për vitin 1947. 

1947 80 

151 Raport mujor dhe procesverbal i mbledhjeve të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, për vitin 
1947. 

1947 14 

152 Raport mujor dhe procesverbal i mbledhjeve të Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Shkodrës, për vitin 
1947. 

1947 19 

153 Plane dhe raporte mujore dhe procesverbale të mbledhjeve të 
Këshillit Popullor të Prefekturës së Shkodrës, për vitin 1947. 

1947 88 

154 Raporti vjetor e mujor plane e procesverbale të mbledhjeve 
mujore të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Shijakut, për vitin 1947. 

1947 35 

155 Raporti vjetor e mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Shupenzës, për vitin 1947. 

1947 10 
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156 Raporti vjetor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Tepelenës, për vitin 1947. 

1947 9 

157 Raporte vjetore e mujore të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Tropojës, për vitin 1947. 

1947 14 

158 Raporte vjetore dhe procesverbale të mbledhjeve mujore të 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës, 
për vitin 1947. 

1947 28 

159 Raporti vjetor, planet dhe procesverbale të mbledhjeve mujore 
të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Prefekturës së 
Tiranës, për vitin 1947. 

1947 171 

160 Plane pune dhe raporte mujore të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Prefekturës së Qarkut të Tiranës për vitin 
1947. 

1947 78 

161 Raporte 5/mujore, procesverbale dhe vendime të mbledhjes së 
Këshillit Popullor të Prefekturës së Vlorës, për vitin 1947. 

1947 78 

162 Raporti vjetor dhe 1 mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit të Vlorës, për vitin 1947. 

1947 20 

163 Raporti vjetor, planet e punës 1 mujore dhe procesverbale të 
mbledhjeve të Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit të Vlorës, për vitin 1947. 

1947 31 

164 Raporte, relacione, procesverbale, qarkore, lista e 
korrespondencë mbi sistemimin në banesa e në punë dhe 
dhënien e ndihmave ekonomike familjeve çame, të ardhura në 
Shqipëri. 

1947 87 

165 Raporte, qarkore, udhëzime e korrespondencë, mbi 
funksionimin dhe të metat e konstatuara në veprimtarinë e 
gjykatave. 

1947 12 

166 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me organet e 
pushtetit qendror e lokal, mbi vështirësitë e furnizimit të 
popullatës me artikuj ushqimorë. 

1947 7 

167 Raport mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Qytetit të Gjirokastrës, për muajin dhjetor 1947. 

1947 6 
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168 Plane dhe raporte pune mujore të Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Kuçovës, për muajin dhjetor 
1947. 

1947 6 

169 Raport mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit të Kukësit, për muajin dhjetor 1947. 

1947 4 

170 Raport mujor i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Lezhë. 

1947 6 

5 Komisioni qendror për ngritjen dhe organizimin e pushtetit.   

171 Lista të rretheve, lokaliteteve dhe fshatrave përkatës sipas 
ndarjes administrative të re më 1947. 

1947 72 

172 Statistika e përgjithëshme të banorëve të Shqipërisë më 1947, 
së bashku me listat e qyteteve e katundeve, të ndarë sipas 
prefekturave dhe me sasinë e banorëve përkatës. 

1947 97 

173 Vendime, raporte, udhëzime dhe procesverbale, mbi ndarjen 
administrative dhe likujdimin e Prefekturës së Beratit më 
1947. 

1947 258 

174 Raporte, udhëzime, procesverbale dhe korrespondencë, mbi 
ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Durrësit më 1947. 

1947 111 

175 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Elbasanit më 1947. 

1947 285 

176 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Gjirokastrës më 1947. 

1947 255 

177 Vendime, raporte, udhëzime, procesverbale, lutje e 
korrespondencë, mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e 
Prefekturës së Kukësit më 1947. 

1947 99 

178 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Korçës më 1947. 

1947 111 

178/1 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Korçës më 1947. 

1947 395 
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179 Dekrete, vendime, plane pune, udhëzime e korrespondencë 
mbi krijimin e komisioneve për ndërtimin e organizimin e 
pushtetit, veprimtarinë e tyre dhe të metat e konstatuara në 
punë. 

1947 67 

180 Dekrete, vendime, udhëzime e korrespondencë, mbi mënyrën 
e likujdimit të prefekturave dhe ndarjen e re administrative 
më 1947. 

1947 205 

181 Vendime, qarkore, korrespondencë dhe lista të prefekturave, 
nënprefekturave dhe katundeve, simbas ndarjes 
administrative të Shqipërisë më 1947. 

1947 26 

182 Vendime e korrespondencë e Komisionit Qendror për 
ndërtimin e organizimin e pushtetit, mbi aprovimin e listës 
definitive të nënprefekturave, lokaliteteve e katundeve të tyre, 
para ndarjes së re administrative të vitit 1947. 

1947 182 

183 Qarkore, udhëzime e korrespondencë mbi organizimin, 
funksionimin dhe kompetencat e pushtetit lokal para dhe 
mbas ndarjes administrative të vitit 1947. 

1947 58 

184 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Peshkopisë më 1947. 

1947 117 

185 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi likujdimin e Prefekturës së Shkodrës dhe ndarjen 
administrative më 1947. 

1947 342 

186 Dekrete, vendime, raporte, udhëzime, procesverbale e 
korrespondencë, mbi ndarjen administrative, likujdimin e 
prefekturave të qarkut e të qytetit të Tiranës dhe ndarjen e saj 
në rajone më 1947. 

1947 193 

187 Raporte, udhëzime, procesverbale, lista e korrespondencë, 
mbi ndarjen administrative dhe likujdimin e Prefekturës së 
Vlorës më 1947. 

1947 188 

6 Dega e ligjeve.   

188 Dekretligje, vendime e udhëzime mbi mbrojtjen e pasurisë së 
përbashkët. 

1947 18 
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189 Dekretligje, vendime, udhëzime e qarkore mbi organizimin 
gjyqësor dhe veprimtarinë e prefekturave. 

1947 40 

190 Dekret, vendime me materialin përkatës, mbi falje dënimesh e 
aprovim ekzekutimesh si dhe lista e të burgosurve politikë, që 
përfituan nga amnistia e shpallur më 1947. 

1947 119 

191 Dekret, vendim e rregullore, mbi adoptimin e tutelën e 
fëmijëve të mitur e pa strehë. 

1947 10 

192 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi lëshimin e 
pasaportave dhe aktnjofimeve të të huajve. 

1947 36 

193 Ligje, dekrete, vendime, udhëzime e relacione, mbi 
organizimin dhe funksionimin e zyrave të Gjëndjes Civile dhe 
mbi marrëdhëniet martesore. 

1947 66 

194 Ligje, vendime, urdhëresa, qarkore e korrespondencë, mbi 
policinë popullore dhe bujqësore. 

1947 35 

195 Ligje, dekrete, vendime e relacione mbi krijimin, organizimin 
dhe funksionimin e institucioneve kulturale qendrore. 

1947 68 

196 Ligje dhe dekrete, vendime, udhëzime e korrespondencë, mbi 
lidhjen e legalizimin e kontratave si dhe mbi faljen e 
detyrimeve ndaj arkës shtetërore. 

1947 45 

197 Ligje, dekrete, vendime etj. mbi huatë e lindura para çlirimit si 
dhe mbi zgjidhjen e konflikteve pasurore me anën e 
Arbitrazhit Shtetëror. 

1947 18 

198 Ligje, dekrete, vendime e rregullore, mbi organizimin e 
brendshëm të dikastereve qendrore si dhe mbi suprimimin e 
Ministrisë së Ekonomisë dhe krijimin e Ministrisë së 
Industrisë dhe të Tregtisë. 

1947 44 

199 Ligje, dekrete, vendime e korrespondencë, mbi zhvillimin e 
zgjedhjeve të këshillave popullore dhe mbi mbledhjet e 
Kuvendit Popullor. 

1947 42 

200 Lista të ligjeve, dekreteve dhe vendimeve, udhëzimeve e 
qarkoreve të Këshillit të Ministrave për vitin 1947. 

1947 73 

7 Kabineti.   
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201 Statuti i Shoqatës së Invalidëve, programi i punimeve të 
Kongresit të saj të parë si dhe qarkore mbi veprimtarinë dhe të 
metat e konstatuara në punën e organeve të saj. 

1947 26 

202 Kërkesa të popullit për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Traktatin 
e Paqes me Gjermaninë e Italinë. 

1947 3 

203 Kërkesa të popullit dhe të organizatave të grave, për nxjerrjen 
e ligjeve mbi emancipimin e gruas. 

1947 5 

204 Plani vjetor dhe raporti i 6/mujorit të parë të vitit 1947, mbi 
veprimtarinë e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

1947 24 

205 Telegrame urimi me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes 
ekonomike e kulturale me Jugosllavinë. 

1947 51 

206 Telegrame solidarizmi dhe zotime të punonjësve, lidhur me 
racionimin e bukës dhe vendosjen e sistemit të detyrimeve për 
prodhimet bujqësore blegtorale. 

1947 146 

207 Telegrame urimi dhe zotime të punonjësve, lidhur me javën e 
kooperativave dhe ngritjen e kooperativave. 

1947 17 

208 Telegrame urimi me rastin e 1 Majit drejtuar Qeverisë dhe 
shokut Enver Hoxha, nga kolektiva dhe qytetarë të ndryshëm. 

1947 200 

209 Telegrame urimi me rastin e vitit të ri 1947, drejtuar Qeverisë 
dhe shokut Enver Hoxha nga kolektiva dhe qytetarë të 
ndryshëm. 

1947 86 

210 Telegrame urimi me rastin e 8 Marsit, drejtuar Qeverise dhe 
shokut Enver Hoxha, nga organizatat e grave. 

1947 32 

211 Telegrame urimi, me rastin e përvjetorit të shpalljes së 
Republikës drejtuar shokut Enver Hoxha nga kolektiva dhe 
qytetarë të ndryshëm. 

1947 114 

212 Telegrame urimi dhe zotime të punonjësve drejtuar shokut 
Enver Hoxha, me rastin e ndarjes së triskave të frontit. 

1947 77 

213 Telegrame falenderimi të punëtorëve e nëpunësve drejtuar 
shokut Enver Hoxha, me rastin e kategorizimit të ri në punë. 

1947 14 

214 Telegram falenderimi i punëtorëve të Fabrikës së Pëlhurëve 
Shkodër, drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e shtetëzimit 
të saj. 

1947 1 
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215 Telegrame urimi me rastin e festës së 29 Nëntorit drejtuar 
shokut Enver Hoxha, nga kolektiva të ndryshme. 

1947 6 

216 Telegrame përshëndetjeje dhe zotime drejtuar shokut Enver 
Hoxha, nga mbledhjet e organizatave sindikale dhe kolektivat 
e punëtorëve të fabrikave të ndryshme. 

1947 16 

217 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
ditëlindjes së tij. 

1947 18 

218 Telegrame përshëndetjeje dhe zotime drejtuar shokut Enver 
Hoxha, nga punonjësit e fshatit, me rastin e shqyrtimit të 
realizimit të planit të shtetit dhe të fushatave të mbjelljeve e 
korrjeve. 

1947 27 

219 Telegrame falenderimi drejtuar shokut Enver Hoxha, nga 
bujqit që përfituan tokë prej Reformës Agrare. 

1947 3 

220 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 
përvjetorit të Kongresit të Përmetit nga kolektiva të ndryshme. 

1947 20 

221 Telegrame përshëndetjeje dhe zotime drejtuar shokut Enver 
Hoxha nga mbledhjet e plenumeve të këshillave popullore të 
prefekturave e nënprefekturave. 

1947 20 

222 Telegrame drejtuar shokut Enver Hoxha nga Gjergj Dimitrovi 
dhe personalitete të tjera bullgarë e çekë, me raste festash. 

1947 9 

223 Telegrame urimi shkëmbyer midis shokut Enver Hoxha dhe 
Josif Broz Tito dhe personalitete të tjera jugosllave. 

1947 10 

224 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha nga Josif 
Visarianoviç Stalin dhe personalitete të tjerë sovjetikë, me 
raste festash. 

1947 4 

225 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha me rastin e 10 
korrikut, nga kolektiva të ndryshme dhe ushtarakë të 
çmobilizuar. 

1947 28 

226 Telegrame urimi dhe zotime të rinisë drejtuar shokut Enver 
Hoxha, për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Elbasan dhe me 
rastin e zgjedhjeve në organizatat e rinisë. 

1947 36 

227 Telegrame falenderimi i popullit të Kukësit drejtuar shokut 
Enver Hoxha, me rastin e inagurimit të dritës elektrike në 
qytetin e Kukësit. 

1947 1 
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228 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha nga 
organizatat e pionierëve, me rastin e festës së tyre. 

1947 5 

229 Telegrame urimi dhe zotime të punonjësve drejtuar shokut 
Enver Hoxha, mbi përhapjen e arsimit e të kulturës si dhe për 
mbarimin e kurseve të ndryshme dhe luftën kundër 
analfabetizmit. 

1947 23 

230 Telegrame ngushëllimi drejtuar Qeverisë dhe shokut Enver 
Hoxha lidhur me vdekjen e Nako Spiros. 

1947 79 

231 Telegrame proteste të popullsisë çame për ndjekjet dhe 
masakrat e bëra kundër tyre nga monarko-fashistët grekë si 
dhe falenderime për vendosjen e tyre me banim dhe punë në 
Shqipëri. 

1947 13 

232 Telegrame urimi drejtuar shokut Enver Hoxha nga populli 
ynë dhe nga sindikata e punëtorëve dhe nëpunësve jugosllavë 
me rastin e festave. 

1947 17 

8 Dega Ekonomike  ( Tregti, bujqësi, punë, financë ).   

233 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijimin dhe 
riorganizimin e ndërrmarrjeve industriale. 

1947 101 

234 Vendimi i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
Ministrisë së Industrisë. 

1947 46 

235 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes shtetërore 
të peshkimit, me materialin përkatës. 

1947 33 

236 Raporte, relacione dhe korrespondencë, mbi ngritjen dhe 
funksionimin e objekteve industriale si dhe regjistrimi dhe 
grumbullimi i makinerive. 

1947 60 

237 Raport dhe evidenca të realizimit të planit të prodhimit 
tremujor dhe mujor në sektorin industri-miniera. 

1947 55 

238 Raporte të Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi sabotimet e 
të metat në Minierën e Selenicës dhe në kantierin e Kuçovës e 
të Patosit. 

1947 72 

239 Raporte, relacione, procesverbale dhe korrespondencë mbi 
veprimtarinë e komisionit të ullinjve si dhe grumbullimin e 
industrializimin e tyre. 

1947 336 
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240 Relacion mbi kontrollin e bërë në Kantierin e Qymyrgurit 
Mborje-Drenovë, Priskë dhe  Krrabë. 

1947 10 

241 Harta mbi zhvillimin e industrisë e të minierave si dhe mbi 
mundësitë e shfrytëzimit të energjetikës hidroelektrike dhe 
vendosjen e shtyllave të tensionit të lartë. 

1947 5 

242 Plane, raporte e relacione, mbi sektorin e industrisë minerale e 
të artizanatit. 

1947 176 

243 Statuti mbi veprimtarinë e shoqërisë shqiptaro-jugosllave, në 
kërkimet për shfrytëzimin e mineraleve. 

1947 84 

244 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me dikasteret mbi 
triangulacionin e vendit tonë. 

1947 9 

245 Relacione e procesverbale, mbi rezultatet e arritura në 
zhvillimin e artizanatit gjatë vitit 1947. 

1947 49 

246 Qarkore e Ministrisë së Industrisë mbi statutin e 
kooperativave të artizanatit si dhe evidenca mbi kooperativat 
ekzistuese. 

1947 143 

247 Udhëzime e pasqyra mbi llojet e artizanatit privat, numrin e 
dyqaneve, pronarëve e punëtorëve dhe planet e prodhimit të 
tyre 3/mujorit. 

1947 391 

248 Plane pesëvjeçare të prodhimit, mjeteve të punës, lëndës së 
parë e të kuadrit, për sektorin e artizanatit të kooperuar dhe 
atë privat si dhe për zgjerimin e rrjetit të artizanatit të 
kooperuar. 

1947 124 

249 Pasqyra e çmimive të artikujve të importuar nga Jugosllavia 
gjatë vitit 1947 si dhe mbi aktivitetin e degës së importit për 
muajin maj 1947, me materialin përkatës. 

1947 19 

250 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e porositjes së 
mallrave jashtë shtetit dhe lëvizjen e mallrave të tregtisë së 
jashtme. 

1947 7 

251 Procesverbale, qarkore, evidenca dhe korrespondencë mbi 
eksport-importin me Jugosllavinë. 

1947 41 

252 Raport, relacione dhe korrespondencë, mbi ngritjen dhe 
organizimin e kooperativave të konsumit e shit-blerjes. 

1947 116 
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253 Qarkore dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi 
realizimin e transportit në sektorin e tregtisë. 

1947 49 

254 Pasqyra të realizimit të planit të grumbullimit, prodhimit, 
shpërndarjes nga kooperativat e konsumit. 

1947 30 

255 Plane, raporte, pasqyra, qarkore, udhëzime e korrespondencë, 
mbi regjistrimet, grumbullimin e shpërndarjen e prodhimeve 
bujqësore e blegtorale. 

1947 129 

256 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe qarkore, mbi sistemin e 
triskëtimit dhe ndryshimet në kategoritë e furnizimit. 

1947 22 

257 Rregullore dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi 
kontratat për blerjen dhe shitjen e mallrave. 

1947 6 

258 Buletine çmimesh mujore e tre mujore të Bankës së Shtetit 
Shqiptar, për vitin 1947. 

1947 120 

259 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një aparati të 
posaçëm çmimesh si dhe disiplinimin e çmimeve. 

1947 14 

260 Mesataret e çmimeve me pakicë për periudhën 1938-1947 dhe 
ndryshim çmimesh për vitin 1948. 

1947 12 

261 Urdhëresë e Qeverisë, mbi çmimin e grurit për farë. 1947 7 

262 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi caktimin e çmimeve për 
prodhimet bujqësore, blegtorale dhe industriale. 

1947 7 

263 Vendime, urdhëresa, udhëzime e korrespondencë e Këshillit 
të Ministrave, mbi çmimet e artikujve bujqësorë e blegtoralë 
dhe mbi mënyrën e grumbullimit të tregtimit të tyre. 

1947 51 

264 Urdhëresa të Këshillit të Ministrave mbi çminin e bukës, 
miellit, pijeve, alkoolit dhe artikujve të tjerë. 

1947 17 

265 Urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e material-
ndërtimit, karburantëve si dhe mbi furnizimin e shpërndarjen 
e tyre. 

1947 34 

266 Urdhëresë e Këshillit të Minstrave, mbi çmimin e bezes dhe 
dokut, prodhim vendi. 

1947 7 

267 Pasqyrë 4/mujore mbi çmimet me pakicë të perimeve, 
bulmetit, lëndës djegëse në kooperativat dhe tregun privat. 

1947 2 
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268 Urdhëresa dhe qarkore për grumbullimin e farës së grurit dhe 
çmimi i tyre si dhe mbi regjistrimin e bereqetit dhe 
grumbullimin e tepricave. 

1947 14 

269 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave si dhe raporte, 
procesverbale dhe plane, mbi grumbullimin dhe çminin e 
shitjes së ullinjve e vajit. 

1947 35 

270 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi grumbullimin e 
bimëve industriale dhe çmimi i tyre. 

1947 5 

271 Dekrete, vendime, rregullore e korrespondencë, mbi 
organizimin e Ministrisë së Tregtisë, kompetencat, shkëputjen 
prej saj të administratës së furnizimeve dhe bashkimin me 
doganat. 

1947 60 

272 Dekrete, vendime, udhëzime e korrespondencë, mbi krijimin, 
riorganizimin e suprimimin e ndërmarrjeve me rëndësi lokale 
e nacionale të sistemit të tregtisë. 

1947 87 

273 Vendim dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi 
regjistrimin e makinerive dhe materialeve. 

1947 18 

274 Udhëzime dhe korrespondencë, mbi shpërndarjen e aparateve 
radio-marrëse. 

1947 8 

275 Qarkore dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave si dhe 
programe e relacione të Komitetit të Përgjithshëm të 
Kooperativave, mbi "Javën e kooperativave". 

1947 63 

276 Rezolucion nga mbledhja e drejtorëve të konsumit. Evidencë 
mbi kooperativat dhe pasqyra 1, 3/mujore. 

1947 25 

277 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, për një ndihmë më të 
madhe nga pushteti për forcimin dhe ngritjen e kooperativave 
të shit-blerjes, konsumit e artizanatit. 

1947 12 

278 Vendime të marra nga mbledhja e Komisionit të 
Kooperativave pranë Këshillit të Ministrave. 

1947 6 

279 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi ligjin e statutin e kooperativave fshatare të 
punës e bujqësore. 

1947 55 
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280 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi mbjelljet pranverore si 
dhe mbi rezultatet e mbjelljeve të vjeshtës së vitit 1946 dhe 
pranverës së vitit 1947. 

1947 66 

281 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi gjendjen e 
mbjelljeve të vjeshtës, me matarialin përkatës. 

1947 73 

282 Kontot e kulturave bujqësore për vitin 1947, koefiçientët 
ekonomikë bujqësorë dhe normat e punës. 

1947 42 

283 Udhëzime, evidenca dhe korrespondencë mbi sigurimin e 
shpërndarjen e farërave për mbjellje. 

1947 91 

284 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi kadastrën provizore 
të tokës, me materialin përkatës. 

1947 36 

285 Korrespondencë e Ministrisë së Bujqësisë me Këshillin e 
Ministrave, mbi tokat e bujqëve privatë dhe kooperativat e 
punës si dhe evidencë mbi ngritjen e kooperativave të punës 
dhe shpërndarjen e tyre. 

1947 8 

286 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Bujqësisë, mbi luftën kundër karkalecit. 

1947 29 

287 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi seleksionimin e gjësë së 
gjallë dhe gjendjen e tyre, me materialin përkatës. 

1947 45 

288 Projekt i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi krijimin e laboratorit 
meteorologjik si dhe rregullore mbi plotësimin e buletineve 
veterinare. 

1947 17 

289 Procesverbal mbi gjendjen e peshkimit dhe masat për 
riorganizimin e tij. 

1947 2 

290 Udhëzime, leksione, plane, evidenca të Ministrisë së Bujqësisë 
mbi javën e pyjeve, mbrojtjen e tyre dhe të metat e 
konstatuara. 

1947 69 

291 Relacione mbi planet dhe veprimtarinë e stacioneve të 
mekanikës bujqësore. 

1947 162 

292 Relacion, evidencë dhe korrespondencë mbi veprimtarinë e 
artizanatit. 

1947 9 

293 Relacion i Kryesisë së Këshillit Qendror të Sindikatave, mbi 
marrëdhëniet e sindikatave në sektorin e industrisë. 

1947 4 
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294 Relacione të Ministrisë së Bujqësisë, mbi gjendjen e N.B.SH-ve 
e S.M.T-ve dhe perspektivën e tyre. 

1947 12 

295 Relacione të referentëve të bujqësisë, mbi marrëdhëniet me 
Ministrinë e Punëve Botore e Komisionin e Planit. 

1947 10 

296 Pasqyrë mbi realizimin e prodhimeve bujqësore e blegtorale 
për vitin 1947. 

1947 3 

297 Plani i mbjelljeve pranverore të fermave, fidanishteve e 
ullishteve. 

1947 110 

298 Raport i Komisionit të Kontrollit të Shtetit, mbi të metat në 
grumbullimin e përpunimin e  ullirit, me materialin përkatës. 

1947 7 

299 Realizimi investimeve për vitin 1947 nga Ministria e Bujqësisë. 1947 38 

300 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijim ndërmarrjesh. 1947 70 

301 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e rregullores 
së organizimit të Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve. 

1947 29 

302 Plane, raporte, relacione e statistika vjetore, mbi veprimtarinë 
e Ministrisë së Bujqësisë dhe NBSH-ve. 

1947 293 

303 Raporte, relacione dhe udhëzime, mbi veprimtarinë e 
Ministrisë së Punëve Botore dhe ndërmarrjeve të saj vartëse. 

1947 71 

304 Vedime të Këshillit të Ministrave, relacione, procesverbale dhe 
korrespondencë, mbi krijimin dhe suprimin e ndërmarrjeve të 
ndërtimit. 

1947 87 

305 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e Ministrisë 
së Punëve Botore dhe institucioneve vartëse. 

1947 71 

306 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave, mbi ngritjen e një 
skele në liqenin e Pogradecit. 

1947 3 

307 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e rrugëve të 
reja të komunikacionit, me materialin përkatës. 

1947 23 

308 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi planin 
rregullues të qyteteve si dhe mbi zbukurimin e pastërtinë e 
tyre. 

1947 31 

309 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpronësimin e disa 
pasurive private si dhe procesverbale të Shoqërisë Shqiptaro-
Jugosllave, për ndërtimin e hekurudhës. 

1947 31 
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310 Qarkore e Këshillit të Ministrave mbi studimin e projekteve 
për ndërtimin e katundeve të rinj si dhe preventive të 
Ministrisë së Punëve Botore, për ndërtimin e banesave të 
çamëve në Qarkun e Gjirokastrës. 

1947 15 

311 Dekret i Pesidiumit të Kuvendit Popullor mbi emërtimin e 
pullave postave, vendim i Këshillit të Ministrave mbi krijimin 
e disa shërbimeve bankare pranë postave si dhe mbi 
funksionimin e PTT-ve. 

1947 62 

312 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin e shërbimit 
postar, telefonik e telegrafik të RPSH-së. 

1947 14 

313 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe prefekturat, mbi sabotimet e neglizhencat 
në kanalet Shushec, Daut-Rikaj dhe dëmet nga inondatat në 
kanalin Daut, Kuç, Penkovë dhe në rrugët e komunikacionit. 

1947 59 

314 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi realizimin e detyrave dhe pengesat, së 
bashku me planet e punës dhe pasqyra statistikore. 

1947 93 

315 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi mosfillimin e 
punimeve simbas planit nga ndërmarrjet e ndërtimit si dhe 
mbi mungesat, pengesat dhe të metat në mosrealizimin e 
planit, me materialin përkatës. 

1947 43 

316 Projektplani 5/vjeçar 1947-1951 i Ministrisë së Punëve Botore, 
mbi fuqinë punëtore, teknikët dhe kuadrot, plani i ndërtimeve 
për vitin 1948 si dhe pasqyrë mbi realizimin e investimeve për 
vitin 1947. 

1947 54 

317 Projektdekret, urdhëresa, udhëzime e pasqyra statistikore mbi 
kategorizimin e ri të punëtorëve e nëpunësve si dhe mbi 
normat e punës dhe pagat. 

1947 102 

318 Ligje, udhëzime, relacione dhe qarkore mbi krijimin, 
organizimin e funksionimin e Drejtorisë së Punës dhe 
organeve të saj vartëse në rrethe. 

1947 33 

319 Plane, raporte e relacione mbi veprimtarinë e Drejtorisë së 
Punës gjatë vitit 1947 dhe mbi detyrat e 3/mujorit të parë të 
vitit 1948. 

1947 132 
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320 Dekrete, vendime, udhëzime e relacione, mbi aprovimin dhe 
zbatimin e kodit të ri të punës. 

1947 53 

321 Vendim, udhëzime, pasqyra statistikore dhe korrespondencë 
mbi futjen e gruas në prodhim. 

1947 28 

322 Vendime, udhëzime, qarkore, raporte e korrespondencë, mbi 
mbrojtjen e kushtet higjienike të punës, mbi sëmundjet në 
punë, etj. 

1947 76 

323 Plane, raporte, urdhëresa, udhëzime, qarkore e pasqyra 
statistikore, mbi regjistrimin e realizimin e fuqisë punëtore si 
dhe mbi veprimtarinë e zyrave të ndërmjetësimit të punës. 

1947 221 

324 Qarkore e Drejtorisë së Punës, mbi detyrat e punëdhënësve në 
rast sëmundjeje të personelit vartës. 

1947 6 

325 Relacione, plane të fuqisë punëtore dhe të fondit të pagave, 
për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Tiranë, Durrës-Peqin e 
Shkodër-Koplik si dhe mbi kushtet e punës dhe veshmbathjes 
së vullnetarëve. 

1947 20 

326 Vendime, qarkore, udhëzime e korrespondencë, mbi 
aplikimin e normave të punës dhe rezultatet e tyre si dhe mbi 
dhënien e titullit "Sulmues". 

1947 54 

327 Promemorie e Drejtorisë së Punës, mbi veprimtarinë e saj dhe 
caktimin e normave të punës. 

1947 10 

328 Urdhëresë e Qeverisë mbi mbajtjen e fletëve personale të 
kontrollit dhe të fletëpagesës së punëtorëve, nëpunësve e 
funsionarëve. 

1947 10 

329 Urdhëresë e Qeverisë mbi mbajtjen e evidencave dhe 
fletëpagesave të punëtorëve. 

1947 34 

330 Ligjë, urdhëresa e udhëzime, mbi lidhjen e kontratove 
kolektive dhe veprimtarinë e komisioneve të konflikteve të 
punës. 

1947 87 

331 Ligje, vendime, urdhëresa, udhëzime, raporte e 
korrespondencë mbi organizimin dhe veprimtarinë e 
organeve të Sigurimeve Shoqërore. 

1947 87 

332 Evidencë mbi organizimin e Ministrisë së Financave dhe mbi 
vartësinë e degëve të pensioneve, nga ky dikaster. 

1947 24 
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333 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi tatimin e të 
ardhurave si dhe mbi nxjerrjen e të ardhurave të buxhetit 
kombëtar e lokal, me materialin përkatës. 

1947 31 

334 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi tatimin e 
xhirove të prodhimit, me materialin përkatës. 

1947 51 

335 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shtetëzimin e shoqërisë 
"S.A.S.T.E.B.". 

1947 22 

336 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi tatimet e 
jashtëzakonshme të luftës. 

1947 5 

337 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi tatimet e 
taksat e prodhimeve bujqësore, përjashtimin e disa zonave 
nga tatimi si dhe mbi zbatimin e këtyre ligjeve. 

1947 70 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi taksën e peshimit e të 
matjes së prodhimeve bujqësore. 

1947 10 

339 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe urdhëresë e 
Këshillit të Ministrave, mbi tatimin e ndërtesave dhe të 
trojeve. 

1947 15 

340 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi taksat e 
shërbimit të PTT-së si dhe emërtim pullash. 

1947 104 

341 Urdhëresë e Këshillit të Ministrave, mbi tarifat e transportit 
tokësor e detar. 

1947 8 

342 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi inventarin bujqësor si 
dhe mbi inventarizimin e pasurisë së shtetit. 

1947 32 

343 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
zbatimin e buxhetit, me materialin përkatës. 

1947 61 

344 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e rrogave të 
personelit si dhe bilanci i buxhetit të vitit 1947, për pagesën e 
rrogave sipas kategorive. 

1947 53 

345 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi pagesat nga fondi 
rezervë. 

1947 2 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet nga fondi 
rezervë. 

1947 5 
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347 Urdhëresë e Qeverisë mbi administrimin e fondit të drejtorit 
në ndërmarrje dhe fondin qendror të ndërmarrjeve industriale 
e minerale. 

1947 3 

348 Urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi çmimet e ndërtimit, 
mënyrës së llogaritjes së fitimit si dhe mbi veprimtarinë 
financiare dhe kontabilitetit. 

1947 151 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe udhëzime të Ministrisë së 
Financave, mbi fondin e amortizimit. 

1947 16 

350 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi vendosjen e rregullt të 
shërbimit statistikor. 

1947 13 

351 Udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi shërbime arke, me 
materialin përkatës. 

1947 28 

352 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendim i 
Këshillit të Ministrave, mbi caktim alokacionesh dhe 
shpërblime për funksionarët e shtetit. 

1947 10 

353 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe udhëzim i Ministrisë së 
Financave mbi krijimin, suprimimin dhe regjistrimin e 
ndërmarrjeve ekonomike-shtetërore. 

1947 15 

354 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, për autorizimin e 
Qeverisë të nxjerrë, urdhëresa për çështje ekonomike-
financiare. 

1947 2 

355 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi problemet financiare në 
Aparatin e Shtetit. 

1947 3 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi denoncimin e divizave 
të valutave të huaja dhe ndalimin e tregtisë së tyre, me 
materialin përkatës. 

1947 36 

357 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi fushatën e kursimeve 
dhe hapjen e librezave të kursimit. 

1947 3 

9 Sektori i arsim-kulturës.   

358 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi luftën kundër 
analfabetizmit si dhe mbi dërgimin e një numri studentësh 
shqiptarë, për studime në Bashkimin Sovjetik, për sektorin e 
arësimit. 

1947 4 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

359 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi luftën kundër 
analfabetizmit. 

1947 2 

360 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndihmën që u duhet 
dhënë seksioneve të arësimit, për zbatimin e deyrimit 
shkollor. 

1947 8 

361 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi frekuentimin e 
shkollave të natës si dhe mbi hapjen e shkollave të natës. 

1947 7 

362 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shtypin dhe të drejtën 
e autorit. 

1947 23 

363 Korrespondencë e Institutit të Studimeve me Këshillin e 
Ministrave, mbi tregtimin e punës së dorës dhe veprave të 
artizanatit shqiptar. 

1947 4 

364 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi ndarjen e sektorit të 
kulturës nga ai i arsimit. 

1947 7 

365 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Arteve dhe Kulturës, mbi dorëzimin e librave të konfiskuara 
dhe hartimin e listave, për librat e ndaluara. 

1947 8 

366 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi mbledhjen e veprave 
artistike, arkeologjike e monumentale si dhe mbi mbrojtjen e 
tyre. 

1947 19 

367 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi riorganizimin e Institutit 
të Studimeve, me materialin përkatës. 

1947 59 

368 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi krijimin e 
ndërmarrjes së botimeve dhe kinematografisë. 

1947 3 

369 Qarkore e Komitetit të Kulturës Fizike, mbi pregatitjen e 
garave sportive. 

1947 30 

370 Njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e krosit. 1947 8 

371 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Kryesinë e 
Federatës Sportive Shqiptare, mbi dërgimin e një delegati 
shqiptar në Belgjikë, për të marrë pjesë në kremtimin e 
50/Vjetorit të Bashkimit Mbretëror të shoqërive të fubollit. 

1947 14 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera shëndetësore. 

1947 46 
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373 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e ndërmarrjes 
farmaceutike, mbi shtimin e kapacitetit të pavioneve kundra 
T.B.C., transferimin e Spitalit të Selenicës si dhe mbi 
kontabilitetin e ndërmarrjes farmaceutike. 

1947 35 

374 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi dhënien rëndësi sektorit 
të shëndetësisë. 

1947 26 

375 Statistikë, mbi të vizituarit në ambulanca, poliambulanca dhe 
të shtruar gjatë vitit 1947. 

1947 2 

376 Qarkore e Ministrisë së Shëndetësisë mbi lindjet, vdekjet dhe 
aksidentet. 

1947 5 

377 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi masat kundër malarjes, 
me materialin përkatës. 

1947 16 

378 Dekret mbi rregullat shëndetësore në pregatitjen, mbajtjen dhe 
shitjen e sendeve ushqimore, mbi masat profilaktike dhe mbi 
gjëndjen e ujit të pijshëm të Tiranës. 

1947 21 

379 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi deklarimin e 
detyrueshëm të sëmundjeve ngjitëse dhe masat e marra 
kundër kolerës. 

1947 9 

380 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përcaktimin e 
sëmundjeve që mund të kenë rekrutët. 

1947 2 

381 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi statutin e 
Kryqit të Kuq Shqiptar, me materialin përkatës. 

1947 110 

483 Telegram i popullit të Verçinishtit dërguar Enver Hoxhës mbi 
hapjen e shkollës në këtë fshat. 

10.30.1947 1 

10 Sektori i ndërtim-komunikacionit.   

382 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi krijimin e një komisioni 
pranë Qeverisë për koordinimin e planit të kooperativave me 
planin e pushtetit. 

1947 2 

383 Protokoll i mbajtur ndërmjet palës shqiptare dhe jugosllave, 
në lidhje me shërbimin post-telegrafonik midis dy vendeve. 

1947 6 

384 Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e ndërmarrjeve 
nacionale të transportit detar e automobilistik. 

1947 39 
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385 Urdhër i Këshillit të Ministrave, mbi vështirësitë që paraqiten 
në lidhje me transportin automobilistik. 

1947 5 

386 Qarkore dhe urdhëresë e Qeverisë, mbi qarkullimin e 
automjeteve, me materialin përkatës. 

1947 15 

387 Plani i përgjithshëm i shtetit për vitin 1947. 1947 56 

388 Procesverbal si dhe plane tremujore e mujore të degës 
ekonomike. 

1947 38 

389 Raporte vjetore, 6/mujore dhe mujore të Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit, mbi realizimin e planit të shtetit. 

1947 139 

390 Vendime të Këshillave të dikastereve, mbi masat e marra për 
realizimin e detyrave si dhe marrëdhëniet e tyre me Këshillin 
e Ministrave e midis tyre. 

1947 36 

391 Procesverbale mbi veprimtarinë e këshillit të punës së degës 
ekonomike. 

1947 7 

392 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime dhe 
udhëzime të Këshillit të Ministrave mbi krijimin, organizimin 
dhe suprimimin e ndërmarrjeve ekonomike dhe veprimtarinë 
e tyre. 

1947 84 

11 Shtypi.   

393 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin e 
korrespondentëve të ATSH-së nëpër prefektura. 

1947 3 

394 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e një 
ekspozite artizanati. 

1947 2 

395 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi grumbillimin e 
materialeve arkeologjike dhe veprave artistike. 

1947 8 

396 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi propagandën dhe 
agjitacionin. 

1947 13 

397 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi përkthimin e literaturës 
së huaj. 

1947 4 

12 Administratë.   

398 Rregullore mbi organizimin e aparatit të Këshillit të 
Ministrave si dhe mbi kalimin e degës së pensioneve nga 
Ministria e Financave pranë Këshillit të Ministrave. 

1947 16 
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399 Rregullore, qarkore e udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi 
funksionimin dhe unifikimin e veprimtarisë së sekretarive, 
mbi sistemin unik të protokolleve si dhe mbi nomeklaturat e 
çështjeve të sekretarisë së Këshillit të Ministrave. 

1947 71 

400 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi zgjidhjen e 
konflikteve me Arbitrazhin e Lartë Shtetëror. 

1947 15 

401 Dekretligj të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi krijimin e 
Komitetit të Arteve dhe Drejtorisë së Radio-Difuzionit, me 
materialin përkatës. 

1947 24 

402 Qarkore, relacione e korrespondencë e Këshillit të Ministrave 
me organet qendrore e lokale, mbi mirëmbajtjen e 
dokumentacionit arkivor para e mbas çlirimit dhe krijimin e 
arkivave përkatëse pranë organeve qendrore dhe marrjen në 
dorëzim të materialeve dokumentare të Sotir Koles. 

1947 34 

403 Urdhëresa e qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi ruajtjen e 
sekretit shtetëror, mirëmbjatjen e dokumetave si dhe nisjen e 
tyre. 

1947 54 

404 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi organizimin e 
shërbimit të shifrës nëpër organet e pushtetit qendror dhe 
lokal. 

1947 3 

405 Urdhër, procesverbale dhe iventarët e përpiluar, mbi pajisjet e 
zyrave të Këshillit të Ministrave. 

1947 110 

406 Vendime e qakore të Këshillit të Ministrave, mbi festat zyrtare 
e fetare si dhe mbi ndryshimin sezonal të orës legale. 

1947 12 

407 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me komitetet 
ekzekutive të k.p. të prefekturave dhe institucione të 
ndryshme, mbi problemin e shërbimit. 

1947 61 

408 Udhëzime të Këshillit të Ministrave, mbi marrjen e masave për 
evitimin e dëmeve nga shirat. 

1947 61 

409 Qarkore të Këshillit të Ministrave, mbi mënyrën e shpërndajes 
së ndërtesave për institucionet shtetërore. 

1947 3 

13 Sektori kontabël.   

410 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi buxhetin e 
përgjithshëm të RPSH-së. 

1947 30 
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411 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi aprovimin e 
buxheteve konsuntiv prej vitit 1944-1947 dhe mënyrën e 
likujdimeve të detyrimeve. 

1947 85 

412 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi zbatimin e buxhetit, me 
materialin përkatës. 

1947 271 

413 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe vendime të 
Këshillit të Ministrave mbi krijimin, bartjen dhe shtesën e 
fondeve buxhetore. 

1947 323 

414 Buxheti i Këshillit të Ministrave dhe i enteve vartëse. 1947 156 

415 Pasqyra statistikore të projektbuxhetit pesëvjeçar të Këshillit të 
Ministrave dhe enteve mvartëse. 

1947 35 

416 Plane situacione shpenzimesh të buxhetit të vitit 1947 të 
ATSH-së. 

1947 13 

417 Buxhete tremujore të Drejtorisë së Punës. 1947 25 

418 Buxheti tremujor i Insitutit të Studimeve. 1947 22 

419 Buxheti i Komisionit të Kontrollit të Shtetit. 1947 14 

420 Buxheti tremujor dhe nëntëmujor i Komisionit të Planit të 
Shtetit. 

1947 23 

421 Buxheti i Këshillit Ekonomik. 1947 2 

422 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Komitetin e 
Arteve dhe Kulturës, mbi buxhetin 9/mujor të këtij komiteti. 

1947 14 

423 Preventive të buxhetit të Komitetit të Kulturës Fizike e 
Sporteve. 

1947 143 

424 Buxheti i 3/mujor i Kryqit të Kuq Shqiptar. 1947 16 

425 Buxheti 3/mujor dhe 9/mujor i Radio-Tiranës. 1947 21 

426 Preventiv i buxhetit 9/mujor të Shoqatës së Invalidëve. 1947 12 

427 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi buxhetin e organizatave 
shoqërore. 

1947 17 

428 Preventiv i buxhetit të Pallatit të Brigadave. 1947 15 

429 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi paraqitjen e planeve 
financiare, me materialin përkatës. 

1947 117 
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430 Plane investimesh tremujore të ndërmarrjeve të ndryshme 
industriale. 

1947 293 

431 Udhëzime, projektligje dhe pasqyra shpenzimesh, mbi 
kontrollin e shpenzimeve për financimin e ekonomisë 
popullore si dhe likujdim faturash dhe veprime të tjera 
bankare. 

1947 79 

432 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi 
marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, përsa i përket kredisë prej 
dy miliard dollarësh. 

1947 24 

433 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendime dhe 
urdhëresa të Këshillit të Ministrave, mbi shkëmbimin e 
monedhës. 

1947 25 

434 Dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor, mbi tatimin e 
jashtëzakonshëm të luftës dhe mbi sendet e bllokuara e të 
rekuizuara. 

1947 2 

435 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagesën e rrogave dhe 
të alokacioneve të ndryshme personelit arsimor sovjetik. 

1947 4 

436 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe udhëzime të 
Ministrisë së Financave, mbi pagesën e rrogave të personelit 
dhe pagesën e punës suplementare. 

1947 38 

437 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave, mbi përqindjen e tatimit mbi rrogat. 

1947 5 

438 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e pagesën 
e pensioneve të dëshmorëve, invalidëve dhe patriotëve. 

1947 14 

439 Njoftim i Këshillit të Ministrave, mbi përgjegjësinë e firmës së 
parë në çeket buxhetore. 

1947 2 

440 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi të metat financiare në legatat jashtë 
shtetit si dhe mbi shpërblimet e personelit diplomatik. 

1947 3 

441 Qarkore e Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e udhëtimit 
e dietat. 

1947 13 

442 Udhëzime, mbi mbylljen e llogarive dhe paraqitjen e bilanceve 
nga ndërmarrjet nacionale. 

1947 30 

14 Lutje-ankesa.   
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443 Udhëzim i Këshillit të Ministrave, mbi shqyrtimin e lutjeve 
dhe ankesave të popullit. 

1947 1 

444 Mbi veprimet e reformës agrare dhe kërkesa toke nga bujqërit. 1947 25 

445 Lutje drejtuar shokut Enver Hoxha dhe organeve të drejtësisë, 
për fajlen e dënimeve. 

1947 68 

446 Lutje drejtuar Qeverisë, mbi kofiskimet, shtetëzimet dhe 
rekuizimet. 

1947 113 

447 Rezolucion i mbledhjes së parë të organizatës "Bektashinjtë 
përparimtarë". 

1947 8 

15 Shtesë I.   

448 Vendime të Këshillit të Ministrave për aprovimin e disa 
dekretligjeve. 

05.20.1947 2 

449 Letra të djelmoshave të thirrur ushtar dhe të ish-partizanëve 
që kthehen në familje ma anën e të cilave angazhohen para 
Komandantit të Përgjithshëm për të kryer me nder e me gëzim 
detyrat e reja. 

01.13.1947 - 
09.17.1947 

11 

450 Urdhëresa të Qeverisë për caktimin e fitimit të ndërmarrjeve, 
çmimet e mallrave, përqindjet e fitimit, ndarjen e fitimit dhe 
fondin e drejtorit. 

1947 12 

451 Propozime dërguara Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
akordim urdhrash e madaljesh për merita lufte e pune. 

01.21.1947 - 
12.26.1947 

186 

452 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për 
caktimin e delegacioneve që shkojnë në Beograd për çështje të 
Kryqit të Kuq dhe të kulturës fizike e sporteve. 

08.27.1947 - 
11.05.1947 

8 

453 Projektligj për shërbimet postare, telegrafike e telefonike 
dërguar për aprovim Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe 
vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave. 

12.26.1947 - 
01.26.1948 

17 

454 Kërkesë drejtuar Presidiumit të Kuvendit Popullor për t'i 
hequr imunitetin deputetit të Shkodrës Arif Gjyli që 
implikohet në gjyqin e deputetëve. 

10.20.1947 - 
10.29.1947 

2 

455 Teksti i komunikatës e i akordit të nënshkruar me rastin e 
vizitës në Moskë të delegacionit Qeveritar Shqiptar të 
kryesuar nga shoku Enver Hoxha, në korrik 1947 (kopje). 

07.1947 5 
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456 Letra e telegrame urimi këmbyer me Qeverinë e Bashkimit 
Sovjetik me raste festash. 

01.05.1947 - 
12.27.1947 

15 

457 Shënime të anëtarëve të delegacionit Qeveritar të Republikës 
Popullore të Shqipërisë të kryesuar nga shoku, Enver Hoxha, 
që vizitoi Bullgarinë në dhjetor të vitit 1947, telegrame të 
kolektivave dhe organizatave shoqërore bullgare të cilat 
përshëndesin delegacionin si dhe tekstet e traktatit e të 
marrëveshjeve të nënshkruara. 

12.1947 - 
01.1948 

65 

458 Telegrame dërguar Krytarit të Këshillit të Ministrave Enver 
Hoxha, nga pjestarët e familjeve të të dënuarve me vdekje nga 
Gjykatat Ushtarake me kërkesa për t'u falur jetën. 

09.27.1947 - 
10.25.1947 

15 

459 Letër e Dokollari Gjovani nga Italia dërguar Kryeministrit me 
të cilën kërkon të ndihmohet për të mësuar për shëndetin e 
motrës së tij Fatime Kalemi në fshatin Mërtinjë Këlcyrë dhe 
korrespondenca për zgjidhjen e kësaj çështje. 

03.01.1947 - 
03.24.1947 

4 

16 Shtesë II.   

460 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar ministrive e komiteteve 
ekzekutive mbi përpilimin e dërgimin e statistikave mujore të 
nëpunësave. 

02.10.1947 - 
02.13.1947 

2 

461 Lista emërore e kuadrit të Ministrisë së Industrisë aprovuar 
nga Kryeministria. 

03.14.1947 - 
05.06.1947 

3 

462 Lista emërore e kuadrit të Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve 
aprovuar nga Kryeministria. 

03.14.1947 2 

463 Lista emërore e kuadrit të Ministrisë së Tregtisë, aprovuar nga 
Kryeministria. 

03.14.1947 6 

464 Korrespondencë e Komitetit të Arteve dhe Kulturës me 
Kryeministrinë mbi aprovimin e kuadrit të këtij komiteti. 

04.14.1947 1 

465 Lutje të personave të ndryshëm drejtuar Kryeministrisë, për 
t'u sistemuar në punë. 

07.23.1947 - 
07.24.1947 

2 

466 Kërkesë e Sekretarisë së Përgjithshme paraqitur Legatës 
Shqiptare në Paris për të caktuar një adresë shoqërisë së 
Lundrimit në Le Havrë për dërgimin e matriceve në Amerikë. 

1947 1 
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467 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financave, Ministrisë 
së Tregtisë, Ministrisë së Jashtme dhe Kryeministrisë mbi 
funksionimin e ndërmarrjes së Furnizimeve UNRRA, mbi 
përgatitjen e një raporti për këtë çështje si dhe shënime të 
mbajtura në një miting të organizuar nga administrata e 
UNRRA-s mbi problemet e furnizimit e të shpërndarjes së 
mallrave të ardhura nga kjo administratë. 

05.05.1947 - 
11.20.1948 

8 

468 Letër e Ugo Monait dërguar Enver Hoxhës mbi dhënien e një 
leje për të shkuar në Itali. 

10.10.1947 2 

469 Kërkesë e Kryeministrisë paraqitur A.SH.E. mbi furnizimin 
me energji elektrike të Pallatit të Brigadave dhe jashtë orarit të 
planifikuar. 

09.20.1947 1 

470 Libër i buxhetit të Kryeministrisë. 1947 38 

471 Korrespondencë e Zyrës së Postës të Qendrës në Tiranë me 
Kryeministrinë, mbi tërheqjen e korrespondencës dhe 
caktimin e taksës përkatëse. 

10.10.1947 - 
10.13.1947 

2 

472 Qarkore e korrespondencë me Kryeministrinë, mbi 
përjashtimin e personelit sovjetik e jugosllav nga tatimi mbi të 
ardhurat. 

09.27.1947 - 
12.17.1947 

6 

473 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bankën e Shtetit 
Shqiptar mbi kontrollimin dhe likuidimin e shpenzimeve të 
bëra për ekonominë popullore. 

09.26.1947 - 
10.09.1947 

5 

474 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Bankës së 
Shtetit Shqiptar mbi dhënien e një subvencioni Bashkimit të 
Invalidëve të Luftës Nacionalçlirimtare. 

05.29.1947 - 
05.31.1947 

3 

475 Njoftim i Kryeministrisë drejtuar Bankës së Shtetit Shqiptar 
mbi çelje kredie për Drejtorinë e Punës. 

05.29.1947 1 

476 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Shoqatës së 
Bashkimit të Invalidëve dhe Ministrisë së Financave mbi 
ndalesën prej 15% nga rrogat e nëpunësave për efekt pensioni. 

08.11.1947 - 
09.20.1947 

4 

477 Njoftim i Kryeministrisë drejtuar Seksionit Kontabël (në 
Kryeministri) mbi shpërblimin e disa personave për punë 
jashtë orarit. 

10.10.1947 1 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

478 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ndërmarrjes 
Shtetërore të Botimeve mbi likuidimin e llogarive për 
përkthimet e bëra nga Kryeministria. 

09.01.1947 - 
10.21.1947 

6 

479 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
mbi çeljen e kredive për pagimin e pensioneve civilëve, 
ushtarakëve, familjeve të dëshmorëve e invalidëve të Luftës 
Nacionalçlirimtare dhe patriotëve të Rilindjes Kombëtare, për 
muajin korrik 1947, si dhe pasqyra treguese e këtyre kredive. 

07.24.1947 - 
07.28.1947 

3 

480 Letër e Bankës Ndërkombëtare në Milano drejtuar Presidentit 
të Republikës Shqiptare (Omer Nishani) mbi masat e marra 
për evitimin e krizave ekonomike dhe kërkojnë bashkëpunim 
me ekonomistët shqiptarë për këtë çështje. 

09.26.1947 - 
11.26.1947 

1 

481 Qarkore e Kryeministrisë dërguar ministrive, komiteteve 
ekzekutive etj. mbi masat që duhen marrë për mos 
ndërprerjen e ndjekjes së shkollave të mesme nga ana e 
nxënësve që frekuentojnë kurse të ndryshme. 

03.26.1947 1 

 
 


